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Szentmisével, koszorúzással emlékeztek a helyiek az 1956-
os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmá-
ból, a Történelmi Emlékparkban gyertyák és mécsesek gyúl-
tak a mártírok, hősök emlékére. Rendhagyó módon emlé-
keztek idén az ’56-os eseményekre a helyi általános iskola
diákjai.
Az iskolásoknak emléktúrát szerveztek a Badacsony-hegyre,
jártak a II. János Pál emlékhelynél és az egykori rablaká-
soknál is.

’56 HŐSEIRE EMLÉKEZTEK

Fotó: Farkas JuditFotó: Farkas Judit

www.badacsonytomaj.hu

VIGYÁZZANAK MAGUKRA, 
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Udvardy György veszprémi érsek augusztus 1-jei hatállyal
Sabjanics Miklóst nevezte ki a Tapolcai Esperesi Kerület espe-
resévé és a Badacsonytomaji Plébánia plébánosává. 
Miklós atyát 1992-ben szentelték pappá Veszprémben, előbb
Keszthelyen, majd a megyeszékhelyen volt káplán, 1997-ben
lett Herenden plébános. 2020. január elsejétől az állandó
diakónusok főegyházmegyei referensi feladatait is ellátja.

„TIED VAGYOK KEZDETTŐL
FOGVA, ISTENEM!”

Interjúnkat az 5. oldalon olvashatják.
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A koronavírus-járvány második hullámában Bada-
csonytomaj Város Önkormányzata ismét segíti a
lakosságot a hatékony védekezésben. Ezért minden
Badacsonytomajon állandó lakcímmel rendelkező
helyi lakos egy-egy ún. Covid-csomagot vehet át a
lenti táblázatban szereplő időpontokban és átvevő-
helyeken. Az egységcsomag öt darab orvosi védő-
maszkot és egy pár kesztyűt is tartalmaz- közölte
Krisztin N. László Badacsonytomaj polgármestere.

A badacsonytomaji VN Kft. is megkezdte a köz-

területek újbóli fertőtlenítését, a rendkívüli járvány-
ügyi helyzetre való tekintettel. A fertőtlenítést minden
nap, a hajnali órákban végzik, a település forgalma-
sabb közterein, szociális-, és oktatási intézmények
környékén, az utasváróknál. A fertőtlenítésre hypos
oldatot használnak, így kérnek mindenkit, hogy főleg
a buszmegállókban, a vasútállomás környékén foko-
zott figyelemmel használják a várókat, utcabútoro-
kat- tájékoztatott közösségi oldalán a társaság.

Kálóczi Beáta

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

COVID-CSOMAG ÁTVEVŐHELYEK ÉS
IDŐPONTOK

Átvev hely 2020. 11. 30.
(hétf )

2020. 12. 01.
(kedd)

2020. 12. 02.
(szerda)

2020. 12. 05.
(szombat)

Badacsonytomaj,
Tájház udvari új

épület

7 – 12 óra között
12 – 16 óra között
16 – 19.30 óra

között

7 – 12 óra között
12 – 16 óra között
16 – 19.30 óra

között

7 – 12 óra között
12 – 16 óra között
16 – 19.30 óra

között

7 – 12 óra
között

Badacsonyörs,
Vánkossal
szembeni

közterületen
parkoló BA BU

7 – 10 óra között
16 – 19.30 óra

között

7 – 10 óra között
16 – 19.30 óra

között

Badacsony,
Tourinform

Iroda

8 – 12 óra között
16 – 19.30 óra

között

8 – 12 óra között
16 – 19.30 óra

között

Forrás: koronavirus.gov.huForrás: koronavirus.gov.hu

Forrás:Forrás:

koronavirus.gov.hukoronavirus.gov.hu

2020. október 22-én, Tatays diákok és pedagó-
gusok, az eddigiektől eltérő módon emlékeztünk az
1956-os forradalom eseményeire és hőseire. 

Mivel ünnepi műsort a járványhelyzet miatt nem
tarthattunk, ezért a Diákönkormányzat és a tantestület
javaslata alapján túrát szerveztünk a Badacsony-hegyre.
Elkirándultunk a II. János Pál emlékhelyig, ahol Sabja-
nics Miklós atya beszélt a gyerekeknek a magyar nép
által is nagyon tisztelt pápáról. Elmondta, hogy II. János
Pál is sokat tett azért, hogy Közép-Kelet-Európában a
kommunizmus megszűnjön. Így kapcsolta össze a pápa
életét az 1956-os forradalom eseményeivel.

Elmondtuk még a diákoknak, hogy a Badacsony-
hegyen is voltak a Rákosi-rendszerben rabok, akiket
a kőbányában dolgoztattak azért, mert szólni mertek
a rendszer hibái, kegyetlenségei miatt. Megmutattuk
a tanulóknak a rablakásokat, ahol elhelyeztük az
emlékezés koszorúját.

A gyerekeket a Kulturális Intézmény megvendé-
gelte pereccel, majd tanulóink jóízűen ittak a Klast-
rom-kút vizéből. 

Fáradtan, de élményekkel gazdagodva tértünk
vissza az iskolába. Krisztin N. Lászlóné

RENDHAGYÓ
MEGEMLÉKEZÉS

AZ ISKOLÁBAN

Fotó: Farkas JuditFotó: Farkas Judit
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Az úgynevezett unokázós csalások közös jellem-
zője, hogy a bűnözők telefonon hívnak fel idős
embereket. A csaló a kiszemelt áldozat hozzátarto-
zójának (unokájának, gyermekének) adja ki magát,
vagy azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál.
Azt állítja, hogy az unoka (gyermek) valamilyen bajba
került (például autóbalesetet szenvedett vagy tarto-
zása van), és sürgősen pénzre van szüksége. Mivel
közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem
ő az unoka,  akadályoztatására hivatkozva valakit
elküld a pénzért, esetleg ékszerekért.

A csalók általában telefonkönyv alapján, találomra
hívják fel a potenciális célpontokat, de az is előfordul,
hogy előzetesen a kiszemelt áldozat lakókörnyeze-
tében puhatolóznak, vagy a közösségi oldalakon
megadott információkat felhasználva teszik hihetőb-
bé történetüket.

A rendőrség tanácsai arra az esetre, ha valaki
ilyen hívást kap:
• Járjon utána, hogy valóban baj van-e:
o Tegye le a telefont, majd hívja vissza hozzátartozóját!
• Tegyen fel ellenőrző kérdéseket:

o „Hogy hívnak? Mikor születtél? Mikor találkoztunk
utoljára?”
• Ne hagyja, hogy sürgessék, próbáljon nyugodt
maradni!
o Egy életmentő műtét külföldön sem maradhat el,
mert valaki nem tud azonnal fizetni.
• Hivatalos személy nem kér pénzt:
o se rendőr, se mentő, se tűzoltó.
• Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg
elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, hívja
azonnal a 112-es segélyhívószámot!
• Ne adja meg adatait ismeretleneknek!

A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer
tudatosításával lehetőleg senki se dőljön be a csalók-
nak. Minél többen beszélgetnek erről idős rokonaikkal,
ismerőseikkel, annál kisebb eséllyel csaphatják be
őket. Aki teheti, mutassa meg hozzátartozóinak a rend-
őrségi videót is, ami egy ilyen csalást dolgoz fel.

Részletek: http://www.police.hu/hu/hirek-es-
informaciok/bunmegelozes/idosek-biztonsaga/
nem-vagy-az-unokam-nem-versz-at

Forrás és fotó: www.police.hu

NEM VAGY AZ UNOKÁM, NEM VERSZ ÁT!
FÓKUSZBAN AZ IDŐSEK BIZTONSÁGA

Badacsonytomaj VN Kft. felhívja az érintett hoz-
zátartozók és a lakosság figyelmét, hogy a Bada-
csonytomaj Város területén található Köztemetőben
az 1995 előtti években megváltott koporsós sírhelyek,
valamint a 2010. előtt megváltott urnafülkék és urna-
sírok megváltásának ideje lejár. 

A 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet 18.§ (5) bekez-
dése értelmében megszűnik a temetkezési hely
felett a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati
idő meghosszabbítás hiányában lejár. Ha a sírhely
használati idő letelt, a temető üzemeltetője – a türel-
mi idő lejártát követően ( 6 hónap ) – az újbóli teme-
tések lehetővé tétele céljából a temetési helyet
megszüntetheti. A meg nem váltott temetkezési
helyek folyamatosan felszámolásra kerülnek.

Kérjük a hozzátartozókat, hogy a sírhelyek újra-
váltása érdekében az irodánkat felkeresni szívesked-
jenek.

Érdeklődni: Telefon: 0687/571-048; e-mail:
info@bvu.hu vagy temeto@bvu.hu

1995-ben megváltott sírhelyek, melyek nem kerültek
még újraváltásra
Badacsonytomaj temető: 
• Alsó temető: 162, 263
• Felső temető: 1A, 25D, 3B, 5C, 7C, 273a, 72, 87, 246,

254, 378, 450, 451, 350/II, 436a, 470a, 384a, 
Badacsonyörs temető: 22, 106, 13/b, 209/b, 223/b,
228/b, 78

Keressenek minket bizalommal! 
Badacsonytomaj VN Kft.

HIRDETMÉNY
LEJÁRT TEMETŐI 
SÍRHELYEKRŐL

Fotó: Folly ArborétumFotó: Folly Arborétum

Nagy volt az érdeklődés a Folly nyilvános toboz-
szürete iránt: a több tízméteresre megnövő óriásto-
bozú fenyők tobozait szüretelték le alpintechnikával
az arborétumban. A szüret eredménye: összesen cca.
144 kilogrammnyi toboz. Ez olyan szokatlanul nagy
mennyiség, hogy a további fenyők (andalúziai jege-
nye- és tengerparti fenyők) tobozainak tervezett szü-
retére nem maradt idő. A Pinus coulteri, óriástobozú
fenyők tobozszüretének megtekintése egyedülálló
élmény volt, nemcsak a fák magassága miatt, hanem,
mert érett tobozaik 30–40 cm hosszúak és 10–20 cm
szélesek is lehetnek. Ebből a fajtából 74 db került a
kosárba a két növényről összesen, a látogatók bátran
megérinthették, megismerkedhettek vele. Tobozszü-
ret nincs minden évben, csak kétévente rendezik
meg. Folly Arborétum

74 ÓRIÁSTOBOZT
SZÜRETELTEK LE

A FOLLY 
ARBORÉTUMBAN
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Badacsonytomaj Város területén az Önkormány-
zat tulajdonában lévő utak, járdák és közterületek hó
eltakarítását és síkosság mentesítését a Badacsony-
tomaj VN KFT., összesen 3 gépjárművel.

A 30/2004(IX.30.) önkormányzati rendelet 4§ alap-
ján, az ingatlanokon belüli és az ingatlanok előtti jár-
dákon a hó eltakarítás az ingatlantulajdonosok fel-
adata.
4. §(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a.) Az ingatlan előtti járda (járda hiányában 1 m széles
területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van,
az úttestig terjedő teljes terület), továbbá ha a járda
és az út között kiépített vagy kiépítetlen terület van,
annak gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és
gyommentesítéséről, a hó eltakarításáról és a síkos-
ság mentesítésről.
b.) A járdaszakasz melletti vagy a tulajdonos terültén
átvezető nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartá-
sáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásáról, füg-
getlen annak tulajdonjogától.
c.) Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épü-
letek gyalogos megközelítésére és körüljárására szol-
gáló terült tisztántartásáról és csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról.
d.) A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és
gyom mentesítéséről.
e.) A telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló
valamint az elektromos vezetékeket megközelítő
növényzet megfelelő nyeséséről.
f.) A telek tulajdonosa a telkén áthúzódó természetes
úton kialakult vagy épített vizes árkot meg nem szün-
tetheti, annak folyásirányában akadályt nem építhet.
(2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi
területsáv vagy átjáró esetén a tisztántartási kötele-
zettség a tulajdonosok között 50-50%-ban oszlik
meg.
(3) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglá-
tóegységek, intézményeik és szolgáltató egységek
előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöld-
sáv is van, az úttestig terjedő teljes területet - a nyitva
tartás ideje alatt -a tulajdonos köteles tisztántartani.

(4) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos naponta mind
a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 7.00
óráig köteles letakarítani és a hulladékot az össze-
gyűjtött háztartási hulladékkal együtt elszállíttatni.
(5) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka
időbeni korlátozás nélkül végezhető.
(9) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtt
hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált járdaszakaszt
(szükség esetén többször is) síkosságtól mentesíteni.
(10) Az összegyűjtött havat nem szabad elhelyezni:
- útkereszteződésben,
-útburkolati jeleken,
- járdasziget és a járda közé,
- a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén,
-a közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap,
gáz- és egyéb közlétesítmény, lámpaoszlop, hirdető-
oszlop stb. köré)
- kapubejárat elé, annak szélességében.
(11) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő
anyagokon kívül (homok, salak) klorid tartalmú (pl.
konyhasó) fagyáscsökkentő szer használata csak úgy
alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatás
maximális mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Ezek-
nek az anyagoknak a tárolása tárolóedényben, kör-
nyezetszennyezést kizáró módon történhet.”

Hóeltakarításban résztvevő utak listája
Badacsonytomaj: Táncsics u., Borostyán u.,

Kodály u., Bercsényi u., Sport u., Petőfi S. u., József A.
u., Nyárfa u., Béke u., Fő u., Balaton u., Római u., Szé-
chenyi u., Kert u.,Vasút u., és a Vasútállomás környéke,
Borostyán utca, Egészségház környéke, Káptalantóti
út, Méregraktár u., Tájház udvar, Önkormányzati par-
koló és udvar, Óvoda, Iskola,  Alsó kolónia, Magyar
u., Ady u., Nagyköz u., Nagykör u., Kiskör u., Kisköz u.,
Kőfejtő út, Szőlőhegyi út, Szidónia út, Erdős út, Iskola
út, Szent Donát út., Föld út, Palackozó út, Gyurkovics
köz, Akácfa út, Kertész utca, Ibos F. u., Kisörsi út.

Badacsony: Strand u., Park u., Egry sétány, Móricz
Zs. u., Tavasz u., Nyár u., Ősz u., Muskotály u., Csaba-
gyöngye u., Pauler Á. út, Zalai köz, Szürkebarát u.,
Vincellér u., Herczegh F. út, Hamvas Béla u., Helbeck

út, Harsona köz, Kápolna u., Pöltemberg u., Napsugár
u., Rózsa köz, Hableány étterem mögötti zsákutca,
Szent Anna kápolna útja, Badacsony parkolók, Bada-
csonyi út, Panoráma út, 71-es főút melletti járda a
badacsonytomaji vasútállomástól a badacsonyi
strandig, Füge köz, Kisfaludy S. u., Bogyai L. út, Tatay
S. út, Kossuth u., Radnóti M. u.

Badacsonyörs: Major út, Öreghegyi út, Vadrózsa
út, Felsőbüki út, Kisörshegyi út, Fácános köz, Szabó
Ernőné u., Orgona u. Székely dűlő, Kiserdő u., Rózsa
büfé, Klastrom u., Hegyalja u., Virág köz, Szépkilátó
u. Szőlő u., Fűzfa u., Bolt melletti u., Csendes dűlő,
Erdős köz., Mandulás u., Kemping u., Arborétum u.,
Rizling u., Szépvölgyi u., Kápolnavölgyi u., Fenyő köz,
Csigáskúti u., Kisörshegyi u., Kerékpár út

Síkosság mentesítés: buszmegállók, közintéz-
mények előtti terület, temetői utak, útkereszteződé-
sek, főbb csomópontok.

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy az alábbi utak,
közterületek takarítása (gépi-, kézi), és síkosság men-
tesítése történik először: Fő út, Római út, Kert út, Petőfi
utca, Körforgalom, Balaton út, Orgona utca, Szőlő utca,
Intézmények előtti területek, parkolók, főbb csomó-
pontok.

Ezen utak megtisztítása után történik a többi út
takarítása (önkormányzati-, és magánutak ahol van
állandó lakos).

Az ügyeleti rendszer 2020. december 01.-től 2021.
február 28.-ig tart, mely időjárástól függően változ-
hat.

Amennyiben ezen időszak alatt észrevétel merül
fel (hóeltakarítás), azt a következő telefonszámokon
lehet megtenni: 87/571-048 7.00-15.00 valamint a
06 30/424-6148 számon  egész nap.

Kérjük a Lakosságot, hogy az ingatlanuk előtti
terület (járda, út) takarításával segítsék a munkánkat.

Kérjük továbbá, hogy a közterületen kihelyezett
síkosságmentesítő edényekbe hulladékot ne rakja-
nak, illetve a benne található szóróanyagot csak az
ingatlan előtti közterület megtisztítására használják.

Badacsonytomaj VN Kft.

2020-2021. ÉVI HÓ ELTAKARÍTÁSI ÚTVONALAK 
BADACSONYTOMAJ VÁROS TERÜLETÉN

Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzata és Kulturális Intézménye
október 23-án városi ünnepséggel
emlékezett meg a forradalom
hőseiről. A program szentmisével
kezdődött, melyet a Szent Imre
római katolikus templomban tar-
tottak. A koszorúzással és mécses-
gyújtással egybekötött megemlé-
kezés a Történelmi Emlékparkban
folytatódott, ahol verset mondott
Hidvégi Zoltán, a Tatay Sándor
Általános Iskola tanulója. Sabjanics
Miklós atya fohászt és imád mon-
dott. A megemlékezés koszorúit és
mécseseit a város civil szervezetei,
intézményei, polgárai helyezték el
a lélekharang megkongatása mel-
lett.     Farkas Judit

AZ 1956-OS FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC 

HŐSEIRE EMLÉKEZTÜNK November 1-jén Ünnepi Szentmisét tartottak a Szent Imre római katolikus
templomban, amelyet Sabjanics Miklós esperes, plébános celebrált. Közös imával,
mécsesgyújtással és koszorúzással emlékeztek meg a Hősök kertjében az I. és
II. világháborúban hősi halált halt katonák emlékére. Farkas Judit

HALOTTAK NAPI MEGEMLÉ-
KEZÉS

Fotó: Farkas JuditFotó: Farkas Judit Fotó: Nagy LászlóFotó: Nagy László
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Udvardy György veszprémi érsek augusztus 1-jei
hatállyal Sabjanics Miklóst nevezte ki a Tapolcai Espe-
resi Kerület esperesévé és a Badacsonytomaji Plé-
bánia plébánosává, 23 évnyi szolgálat után érkezett
Herendről Badacsonytomajra.

Sabjanics Miklós esperes-plébánost 1992-ben
szentelték pappá Veszprémben, előbb Keszthelyen,
majd a megyeszékhelyen volt káplán, 1997-ben lett
Herenden plébános, Hárskút és Városlőd oldallagos
ellátásával. 2020. január elsejétől az állandó diakó-
nusok főegyházmegyei referensi feladatait is ellátja.

Milyenek a tapasztalatai, befogadták már a
helyiek?

Azt nem tudom. Most úgy tűnik, hogy igen.
Nagyon kedvesen fogadtak, ha ez így marad akkor
kiegyezünk egy döntetlenben. Van segítségem, kán-
tor urat ismertem, mint kiderült együtt kezdtük a gim-
náziumot, aztán 35 évet nem találkoztunk. Az a fel-
adatom, hogy megismerjem a leendő nyájat, ők meg
engem és akkor itt is talán sikerül jó közösséget épí-
teni, továbbvinni, amit átvettem.

Ez egy nagyon szép vidék. Szívesen jött ide?
Mennyire volt ismerős Badacsonytomaj és környé-
ke?

Egyáltalán nem volt ismerős, s bár nem laktam
innen messze, de errefelé igazán nagyon ritkán jár-
tam, csak átutazóban. De amikor idejöttem, kezdtem
felmérni a terepet, megismerni, hol a posta, hol van-
nak a különböző hivatalok, egy kicsit felmenni a hegy-
oldalra. Talán az egyik legszebb része a Balatonnak
ez a badacsonyi rész.

Mit gondol, ma egy egyházi vezetőnek mi a leg-
fontosabb feladata?

Mindig ugyanaz: Krisztust megpróbálni követni,
hogy olyan döntéseket hozzon, úgy foglalkozzon az
emberekkel, ahogy azt a jó Pásztor, Krisztus mutatta
és ha lehetséges, ezt mindig tiszta, nyugodt lelkiis-
merettel tudja csinálni.

Hogy áll a fiatalokhoz? A mai világban nem egy-
szerű a fiatalokat Krisztushoz vezetni.

Ez egy missziós terület. Azt hiszem talán még
bizonyos szempontból rosszabb, mint ahol abszolút
hitetlen emberek vannak. Nagyon nagy befolyással
bír a fiatalokra az interneten keresztül mindenféle
„izmus”, mindenféle irányzat. Van, akiben szinte a
semmi van, vannak keresők, őket talán könnyebb
megtalálni, vannak, akik különböző vallásokba pró-
bálnak belemélyedni, válogatnak, egymástól tájéko-
zódnak, nem szakemberektől. Mindenképpen ki kell
menni nekünk a templomból, meg kell őket keresni,
mert ide nem nagyon jönnek be. Ide az jön be, aki
már vallásos.

Próbáltam meghirdetni egy kis felkészülést, akik
érdeklődnének a katolikus egyház iránt vagy keresz-
telkedésre készülnének, vagy még nem voltak bér-
málkozók, de nem volt érdeklődő egyelőre. Majd pró-
bálkozom újra. De soha nem adom fel, mert azt
tudom, hogy nemcsak rajtam múlik: elsősorban a
Jóistenen, Ő pedig mivel mindenkit megváltott, min-
denkit magához akarna hívni, ezért addig kell pró-
bálkozni, amíg majd nem sikerül.

Milyen eszközei vannak ma egy plébánosnak
erre, hogy egyáltalán be lehessen hozni az ember-
eket, a fiatalokat a templomba? Nyitott egyáltalán
arra, hogy pl. a modern technikát hívja segítségül
és épp azokon a fórumokon jelenjen meg, ahol ők a
mindennapjaikat élik?

Én még nem abban a korban nőttem fel, amikor
már úgy születtünk, hogy digitális világ vesz ben-
nünket körül. Próbálkozom, hogy egy kicsit ismer-
kedjem ezzel is. Mindenképpen szükséges ennek a
felhasználása, a lehetőség kiaknázása, de még min-
dig- emellett azt gondolom- a legfontosabb a sze-
mélyes jelenlét, az hogy legyen idő, legyen mód sze-
mélyes találkozásra rendszeresen. Ezt nem pótolja
semmi.

Badacsonytomajon a vallásnak fontos szerepe
van. Ezt jól tükrözik, azok a projektek is, amelyek
jelenleg zajlanak és a katolikus egyházhoz is kötőd-
nek ilyen pl. a Kálvária-projekt.  Miért fontosak ezek?

Evangelizációs eszközök ezek is. Azt gondolom,
nagyon fontos az, hogy a magyar léleknek, a kultúr-
ának is része a keresztény hagyomány, de baj lenne,
ha ez csak hagyomány maradna. Egy élő valóságnak

kell ennek lennie, sőt olyannak, amely továbbvisz
bennünket a jövőbe. Ha valaki kirándul és ránéz egy
képre, egy szoborra, eszébe juttat valakit, az Istent, a
szentjeinket, akkor talán megvan az a lehetőség,
hogy elgondolkodik rajta, hogy miért van ez itt, kik
voltak ők, mit csináltak. S ha rendszeresen járnak erre
sokan, beszédtéma lesz, mi is belekapcsolódunk,
akkor ez egy újabb lehetősége annak, hogy megis-
mertessük az emberekkel az Istent, aki senkire nem
fogja magát ráerőszakolni, de mindig ott van, látható,
hallható helyen, megfoghatóan a közelben, s bárki
ha Hozzá fordul akkor kapjon hiteles választ Tőle, raj-
tunk keresztül.

Mi az a hitvallás, ami mentén szeretne a hívekkel
együtt dolgozni? Egy evangéliumi idézet, vagy egy
olyan gondolat, amely vezeti az útja során…

Amikor pappá szenteltek, előtte keresgéltem a
Szentírásban, hogy mi kerüljön az újmisés kis emlék-
képre. A Zsoltárok Könyvéből találtam azt, hogy „Tied
vagyok kezdettől fogva, Istenem!”

Hogyha látják rajtam azt az emberek, hogy való-
ban az Istenhez tartozom, Ő küldött ide, akkor akármit
csinálok- ha ezt elfogadják, hogy ez így van- akkor
azt is elfogadják, hogy amit mondok, amit szeretnék
velük közölni vagy foglalkozni velük, személyesen
átadni az Istentől jön. Aztán ez az idézet került rá az
ezüstmisés emléklapra is. Nem kerestem újat, mert
úgy gondolom, hogy ez engem végigkísér és össze-
foglalja mindazt, ami talán hálaként is a lelkemben
van a Jóisten felé. Hogy kiválasztott erre – hogy miért,
azt nem tudom, azt Ő tudja – de akkor próbáljak neki
jól megfelelni. Kálóczi Beáta

„TIED VAGYOK KEZDETTŐL FOGVA, ISTENEM!”
INTERJÚ SABJANICS MIKLÓS BADACSONYTOMAJ ESPERES-PLÉBÁNOSÁVAL
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A következőkben ismerkedjenek meg Önök is Kocsi
Gergely edzővel!

Mesélj magadról! Mivel foglalkoztál eddig?
Zalaegerszegről származom. Fociztam 18 éven át

amatőr szinten Zala megyében. A nyaraimat kiskorom-
tól kezdve Badacsonyban töltöttem a családi vállalko-
zásban, ahol szívesen besegítettem. A fociban olyan
edzőim voltak mindig is, akik a szárnyaik alá vettek,
tőlük inspirálódtam. Ez indított el az edzői szakma felé!
23 évesen végeztem el az első edzői képzésemet,
azóta folyamatosan képeztem magam. Zala megyében
utánpótlás csapatnál edzősködtem, Révfülöpön felnőtt
csapatnál. Az első, igazán nagy csapat, ahol tevékeny-
kedhetem, az itt van, Badacsonytomajon! Továbbá Rév-
fülöpön dolgozom, a révfülöpi hotelt vezetem, most
éppen egy felújítás kellős közepén vagyunk! Valamint
egy pizzéria is hozzám tartozik, szintén Révfülöpön,
aminek az üzletvezetője vagyok.

Május óta dolgozol Badacsonytomajon! Milyen
tapasztalataid vannak eddig?

Nagy megtiszteltetés és hatalmas feladat egy fel-
nőtt csapatot irányítani! Az elődeim szép eredményeket
értek el, remélem, hogy majd én is ugyanerre az útra
tudok lépni! A munkámat Tombor Péter és Rétai Sza-
bolcs segítik, akik a focicsapat utánpótlás részét fogják
össze. Az ő munkájukat segíti Mékli Miksa, Péntek Axel,
Lübkemann Fred és Szombathelyi Ferenc. Heti 3 edzés
van: hétfőn, szerdán és pénteken. Ez csak az utolsó pil-
lanatban változott, amikor úgy döntöttünk, hogy felfüg-

gesztjük a bajnokságot a koronavírus járvány terjedése
miatt. Edzéslátogatottság szempontjából nagyon meg
vagyok elégedve a fiúkkal, 10 fölött van mindig a lét-
szám. Ez azért is jó, mert amúgy a keretünk nem ideális,
kevés emberrel tudok csak számolni. Jelenleg 15-16
fős a keretünk, abból sokan külföldön dolgoznak, emiatt
edzésre nem tudnak járni, velük többnyire a hétvégi
meccseken találkozunk csak. Ezen fogunk most dol-
gozni, hogy a tél végére nagyobb legyen a keretünk!

Hogyan lehet ezen változtatni? 
Január 1-jétől kezdődik az átigazolási időszak, ezért

januárban szeretnénk majd felhívást közzétenni, tobor-
zót tartani. Sajnos a körülményeink a jelenlegi megye
I-es csapatokhoz képest nem ideálisak. Kevés pénzből
gazdálkodunk. Máshol sok a fizetett játékos, ezt mi
nem tudjuk biztosítani. Voltak ebből nekem korábban
más csapatnál rossz tapasztalataim, úgyhogy ezt mi
itt nem szeretnénk. A foci szeretete, a jó közösség az,
amivel meg tudjuk szólítani a fiatalokat!

Mit gondolsz, elfogadtak a csapattagok?
Egy nagyon vidám és értékes közösség van itt,

Tomajon. Szerencsére sikerült beilleszkedni, bár töb-
beket ismertem már régóta. Sajnos az eredmények
nem jöttek úgy, ahogy elterveztük, de a lelkesedés és
a hozzáállás nem változott senkinél! Ezt épp a társaság
erejében látom, hogy miattuk nem adta fel senki, ez
viszi tovább ezt az egész közösséget! Ezt szeretném
még tovább erősíteni! Most sajnos a vírus miatt szü-
netelünk, bár a szövetség felkínálta a lehetőséget a
bajnokság folytatására, mi azonban a vezetőséggel
egyeztetve elvetettük ezt, és úgy döntöttünk, hogy
nem szeretnénk senki egészségét kockáztatni! 

Mik a tervek, milyen célok vannak?
Sajnos gyengébbre sikerült ez a szezon, a tabella

12. helyén vagyunk a 16 csapatból. Célunk, hogy elő-
rébb lépjünk. Nagyon sok rivális csapat van, próbálunk
erősödni, hogy a jövőben mindenkivel partiban tudjunk
lenni! Reméljük, hogy február végén folytatódik a baj-
nokság, de lehet, hogy a vírus bele fog szólni. Sok az
elhalasztott meccsünk is, emiatt a tavaszi szezonban
nagyon sok meccset kellene játszanunk. Valószínűleg
lesz hétközi és hétvégi meccsünk is, és lesz olyan is,
hogy kétnaponta pályára kell lépnünk. Megterhelő lesz,
de épp ezért kell bővíteni a keretet, és amint lehet,
készülni kell a mérkőzésekre! Farkas Judit
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Kedves Olvasóink! A kormány a veszélyhelyzet ide-
jén alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló
484/2020. (XI. 10.) kormányrendelete értelmében a
nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmények
november 11-től zárva tartanak, a Városi Könyvtár nem
látogatható! 

Továbbá mindennemű rendezvény megtartása is
tilos, ideértve a kulturális eseményeket. A novemberre
meghirdetett könyvvásárainkat emiatt sajnos nem tud-
juk megrendezni. Azonban nagyon sok, leselejtezett,
de még használható, szép állapotú könyvet gyűjtöttünk
össze Önöknek! Az alábbi kiadványokat szívesen eljut-
tatjuk az olvasók otthonába! Kérjük jelezze, ha vala-
melyik kötetre igényt tartana az alábbi elérhetőségen:
badacsonytomajkonyvtar@gmail.com
A kiadványokat ingyen, ajándékként, nem kölcsön-
zésre adjuk!
1. Evelyn Marsh: A csapda
2. Evelyn Marsh: Az orvosi eskü
3. Evelyn Marsh: Torkodból a sikoly…
4. Evelyn Marsh: Végzetes találkozás

5. Evelyn Marsh: A sejtsebész titka
6. Evelyn Marsh: Krízis a kórházban
7. Evelyn Marsh: Káprázat
8. Evelyn Marsh: Menekülés
9. Szimonov: Szofja doktornő
10. Krúdy Mária: Szindbád gyermekkora
11. Pethő Tibor: Kölcsönben a jövő
12. Polcz Alaine: Éjjeli lámpa
13. Menekülés a homályba (Osztrák elbeszélők)
14. Goethe: Wilhelm Meister tanulóévei
15. Momisuli Baurdzsán: A nagy család, Mögöttünk
Moszkva
16. Rejtő Jenő: Víkend a pokolban
17. Rejtő Jenő: Legény a talpán
18. Rejtő Jenő: A tizennégy karátos autó
19. Rejtő Jenő: Texas Bill, a fenegyerek
20. Rejtő Jenő: A szőke ciklon
21. Agatha Christie: Lord Edgware rejtélyes halála
22. Janus Pannonius válogatott munkái
23. Hunyady Sándor: A hajó királynője
24. Illés Sándor: Búcsúzik a kapitány

25. Claire Kenneth: Május Manhattanben
26. Claire Kenneth: Minden tavasz véget ér…
27. Claire Kenneth: A rubin kereszt
28. Claire Kenneth: Felhők felett
29. Johanna Lindsey: Vad éden
30. Johanna Lindsey: Csak reád van szükségem
31. Georgi Krumov: Héttől hétig
32. Stephen King: Tortúra
33. Mátyás Ferenc: Városszéli szülőföld
34. Utazás külföldön –Válogatás Szemere Bertalan
útinaplójából
35. Megyery Sári: Játékszerelem
36. Peter Matthiessen: Titkos Tortuga
37. Móricz Zsigmond: Erkölcsi sarkantyú
38. Gondos Margalit: Mindennek a Lady az oka
39. Gosztonyi Ádám: Brooklyni kaland
40. Charlotte Bronte: A különös tanítvány
41. William Kennedy: A menő
42. Berkesi András: Siratófal
43. Jókai Mór: Az új földesúr
44. Orwell: 1984

KÖNYVEK AJÁNDÉKBA…

Az ősz folyamán a vírushelyzet ellenére kiváló
létszámot sikerült elérnünk utánpótlás csapatainknál
(U7-U9-U11-U13). Papíron 28 igazolt labdarúgónk van
ezen korosztályokban, míg összesen 45 játékos láto-
gatta edzéseinket. A foglalkozások hetente kétszer,
szerdai és pénteki napokon, 3 csoportnak párhuza-
mosan zajlottak. Minden alkalommal olyan érzésünk
volt, mintha gyereknapot szerveztünk volna, élettel,
jókedvvel, foci iránti lelkesedéssel, szeretettel telt
meg a pálya. A létszám mellett a másik nagy öröm,
hogy a BSE felnőtt csapatának jelenlegi tagjai vezé-
nyelték az edzéseket, név szerint: Lübkemann Fred,
Péntek Axel, Mékli Miksa, Tombor Péter.  Szükség
esetén besegített még egy játékos, Szombathelyi
Ferenc és néhány aktívabb apuka is.

Szabadban rendezett tornáinknak Tapolca bizto-
sította a helyszínt.

Az U7-esek és U9-esek kiegyensúlyozott, jó tel-
jesítményt nyújtottak a meccsek és az ügyességi fel-
adatok során is. 

Az U11-esek és U13-asok vegyes eredményeket
értek el.  Rendszerint a fiatalabb korosztály pótolta
ki őket, ennek ellenére harciasságuknak és akará-
suknak köszönhetően remekül helyt álltak. 

A pályán kívül is igyekszünk csapatot kovácsolni.
A nyári programok – mint például a révfülöpi kert-
mozizás, vagy a badacsonyi játékpark látogatása –
után az új igazolásokkal kiegészülve október 23-án
közös palacsintázást tartottunk, majd október végén
az Ajka-Vasas NB II-es mérkőzést tekintettük meg
gyerekek, felnőtt játékosok, edzők, szülők, szurkolók
együtt. 

Célunk, hogy ezen korosztályokkal is minél job-
ban sikerüljön megszerettetni a focit, érezzék, hogy
jó közösséghez tartozni, csapatként együtt dolgozni,
sikereket, eredményeket közösen elérni. Bízunk
benne, hogy a sportág iránti szeretet, alázat a jövőben
is megmarad, és a vírus okozta kényszerpihenő után
mihamarabb folytathatjuk az edzéseket.

Ezúton is köszönöm a gyerekek és az edzőkollé-
gák munkáját, a szülők hozzáállását, segítőink támo-
gatását.

Mindenkinek sok erőt, jó egészséget kívánok!
Hajrá Tomaj!

Tombor Péter
Utánpótlás edző

HAJRÁ FOCI!AZ ÚJ SZAKEMBER ERŐSÍTI MÁJUS ÓTA 
A BADACSONYTOMAJI FOCIKLUBOT



Nyári felkészülésünk bizakodásra adott okot, erre
engedett következtetni az edzéslátogatottság és az

elvégzett munka is. A bajnokság kezdetére, többnyire
erősebb ellenfelekkel játszottunk felkészülési meccse-
ket és vegyes eredmények mellett nem vallottunk szé-
gyent sehol. 

Talán ez is közrejátszott abban, hogy nagy meg-
nyugvással vártuk a szezon kezdetét, ami aztán nem
úgy alakult, ahogy szerettük volna, és ahogy a szurko-
lóink elvárták tőlünk.

A keret nem ideális létszámát gyakran nehezítették
serülések, eltiltások, emiatt az elsődleges feladatunk,
hogy télen azon dolgozzunk, hogy egy bővebb kerettel
tudjunk nekivágni a tavaszi szezonnak, ahol 17 meccs
vár ránk a bajnokságból a vírushelyzetből adódó
halasztás miatt.

Mindenképpen pozitívumként említeném, hogy

ősszel 2 ifista korú játékos is bemutatkozott a felnőtt
csapatban, ami eddig nem volt tendencia és a jövőben
is várható fiatalok szerepeltetése, csapatba építése,
amiben nagy segítségünkre van Rétai Szabolcs és az
általa végzett munka az u-16 és u-19-es csapatoknál.

A vártnál gyengébb szereplés okait lesz időnk kie-
lemezni, levonni a megfelelő következtetéseket, kija-
vítani a hibákat és azon dolgozni, hogy sok örömet
szerezzünk a szurkolóinknak, akiknek ezúton is sze-
retnénk megköszönni, hogy a gyengébb szereplés
ellenére is, mindig ott voltak és bíztattak minket, szá-
míthattunk rájuk.

Igyekszünk ebből a tavasszal visszaadni Nekik
minél többet.

Kocsi Gergely, edző

A 2020/21-es U16-os bajnokság mérkőzései szer-
dai napokon kerültek megrendezésre, emiatt iskolai
és egyéb elfoglaltságok miatt általában tartalékos
összeállításban tudtunk pályára lépni. Ennek ellenére
sikerült győzelmet aratnunk Sümeg, Tapolca és Úrkút
csapatai ellen. A devecseri mérkőzés az ellenfél lét-
számhiánya miatt elmaradt, így annak 3 pontját 3:0-s
gólkülönbséggel is mi kaptuk meg. A Veszprém,
Magyarpolány, Ajka Kristály ellen nem sikerült pontot
szereznünk, de ezeken az összecsapásokon is helyt
állt a csapat.

A kialakult járványügyi helyzet miatt 3 mérkőzés
nem került megrendezésre. 12 szerzett ponttal az elő-
kelő 5. helyen állunk. A javarészt 13 éves játékosokból
álló csapatunk minden dicséretet megérdemel a szép
eredményekért.

U19-es együttesünk az idei bajnokságnak egy fia-
tal, tehetséges csapattal vágott neki. Jól
sikerült a nyári felkészülésünk, így biza-
kodva vártuk az őszi szezont. Az első for-
dulóban a nagy esőzés miatt elmaradt
a Gyulafirátót elleni mérkőzés, emiatt 1
hetet csúszott a bajnoki rajtunk. Deve-
cserben győzelemmel sikerült a bemu-
tatkozás. Következő ellenfél Tihany csa-
pata volt és elszenvedtük egyetlen hazai
vereségünket. Ezután 4 győztes meccs-
ből álló sorozat következett, melynek
első állomása a Tapolca elleni diadal
volt. Csetény, Sümeg és Herend ellen is

magabiztosan nyertünk. A jó széria Magyarpolányban
szakadt meg, egy izgalmas összecsapáson 3:1-es vere-
séget szenvedtünk. Hazai pályán Úrkút ellen újabb
győzelem következett, majd tartalékos összeállításban
a bajnokság első helyén álló Várpalotához látogattunk.
Egy félidőn keresztül versenyben voltunk a hazai csa-
pattal, de két sérülés tovább nehezítette a dolgunkat
és sima vereséget szenvedtünk. Balatonalmádi ellen
megszületett első döntetlenünk egy nagyon jól játszó
ellenfél ellen. A Fűzfő elleni mérkőzés halasztásra
került, a szezonból hátra levő bajnoki találkozók pedig
nem kerültek megrendezésre.

A csapatok többségénél két mérkőzéssel keve-
sebbet játszva a 8. helyen várjuk a folytatást 1 ponttal
lemaradva a 6. helytől.

A 16 év átlagéletkorú csapatunk felvette a versenyt
az idősebb játékosokkal felálló együttesekkel és

fegyelmezett, jó játékkal sikeres őszi szezont produkált.
Optimistán várjuk a tavaszi folytatást.

Együttesünk meghatározó játékosa – Giczi Kevin –
térdszalag szakadást szenvedett, neki mielőbbi fel-
épülést és visszatérést kívánunk!

Ifjúsági csapatunk játékosainak a Sportegyesület
és Hartai Béla segítségével lehetősége
volt új csukákat vásárolni, melyet minél
sikeresebb szerepléssel szeretnénk
megköszönni.

Szülőknek, Szurkolóinknak köszön-
jük a támogatást és a bíztatást, fiatalja-
inknak sokat jelentett, hogy még az ide-
genbeli találkozókra is elkísértek min-
ket!

Sportegyesületünk tagjai nevében
kellemes ünnepeket kívánunk minden-
kinek!

Hajrá Tomaj! Rétai Szabolcs
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UTÁNPÓTLÁS ÉRTÉKELÉS

EDZŐI MÉRLEG

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége
az "Év Polgárőr Egyesülete" kitüntetésben része-
sítette az idén 20 éves Badacsonytomaj Polgárőr
Egyesületet a hatékony közterületi polgárőr
szolgálatban végzett tevékenysége elismeré-
seként.

„Köszönjük az Egyesület minden tagjának
az áldozatos munkáját, ez a cím az ő elismeré-
sük!

Szintén köszönet illeti a segítőket, önkénte-
seket, támogatókat, akik az Egyesület munkáját
bármilyen módon segítették, önkéntes munká-
val, kávéval, süteménnyel, vagy csak egy jó szó-
val, akár rendezvényen, vészhelyzetben, vagy
csak hétköznapi szolgálatban.

Ez a cím a bizonyíték arra, hogy a közössé-
gért végzett munka fontos, és elismerésre méltó.

Köszönjük!”- tájékoztatott közösségi oldalán
a helyi civil szervezet.

KITÜNTETÉS A HELYI POLGÁRŐRÖKNEK

Fotó: PEBFotó: PEBFotó: PEBFotó: PEB



A TÚRÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL REGISZTRÁCIÓ-
HOZ KÖTÖTT! REGISZTRÁLÁS: email: badacsonyto-
maj@tourinform.hu, tel.: +36-87/531-013 (Tourinform
Badacsony), facebook: Badacsony Régió Tourinform.
RÉSZVÉTELI DÍJ: gyermekeknek:  6 éves korig: ingye-
nes; 6-14 éves korig:  500,- Ft/fő, felnőtteknek:  1.000,-
Ft/fő. A részvételi díj a helyszínen, készpénzben fize-
tendő a túravezetőnél. Túravezető: Árvai Gábor geo-
és madarász túravezető; +3670/264-5919

Túracipő, megfelelő túraöltözet, esti túrákhoz
pedig zsebláma ajánlott. A szakvezetéseken min-
denki saját felelősségére vesz részt.

További információ: www.badacsony.com/turak
oldalon!
Túráink ebben az évben:
NOVEMBER 28. HOLDFÉNYTÚRA A BADACSONYON:
Este, elemlámpák, érdekes történetek, gyönyörű
fények Különleges őszi-esti túra a Badacsony tetején.
A szakvezetéses túra során megismerkedünk a hegy
minden titkával, közben macskabaglyok félelmetes
hangja töri meg a csillagfényes est csendjét. A Kis-
faludy-kilátóból páratlan látvány tárul szemünk elé:
a Hold ezüsthidat feszít ki a Balaton víztükrére, másik
irányban pedig a Káli-medence falvainak gyöngyfü-
zérszerűen fénylő csodáiban gyönyörködhetünk.

Indulási időpont, helyszín: 15:00 óra, Szegedy Róza
Ház Irodalmi és Bormúzeum (Badacsony, Kisfaludy
út 17.).
DECEMBER 5. TELESZKÓPOS MADÁRMEGFIGYELÉS
A BALATONON: Madarak télen? Igen! A téli Balaton
sok madártani érdekességet tartogat. Ilyenkor már
láthatóak a tavon azok a fajok, melyek csak késő
ősszel érkeznek ide és pár hónapot itt töltenek télen.
Ezekre a fajokra „vadászunk” megfigyelő utunk során.
Indulási időpont, helyszín: 09:00 óra, Badacsonyto-
maj strand (autó szükséges).
DECEMBER 31. ÓÉVBÚCSÚZTATÓ KÖRTÚRA A
BADACSONYON: Az év utolsó napján menjünk fel
együtt a Badacsony- hegyre! Vidám, óévbúcsúztató
körtúra a Badacsonyon. Körbejárva a hegyet megis-
merkedünk minden olyan információval, melyet
Badacsonyról tudni érdemes! Az év utolsó napja jó
társaságot, jó levegőt, gyönyörű kilátást ígér túrán-
kon! Jelentkezz és hozd el szeretteidet! Indulási idő-
pont, helyszín: 10:00 óra, Szegedy Róza Ház Irodalmi
és Bormúzeum (Badacsony, Kisfaludy út 17.).

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) H.: 08.00-16.00 óráig; P.: 08.00-
12.00 óráig. Telefon: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289. Szer-
dai napokon előzetes telefonos (+36 30 866 0607) bejelent-
kezés és egyeztetés alapján van lehetőség ügyfélfogadásra.
Fogadóórák: 
(előzetes bejelentkezés a +36-87/571-270-es számon)
Krisztin N. László polgármester
minden hónap első H.: 14.00-16.00 óráig,
Hartai Béla alpolgármester
minden hónap harmadik H.: 14.00-16.00 óráig
Képviselői fogadóóra:
minden hónap második H.: 14.00-15.00 óráig
Wolf Viktória jegyző
minden hónap első Sz.: 13.00-16.00 óráig
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ábrahámhegyi Kirendeltsége:
H.: 08.00-16.00 óráig; P.: 08.00-12.00 óráig. Szerdai napokon
előzetes telefonos (+36 30 866 0607) bejelentkezés és egyez-
tetés alapján van lehetőség ügyfélfogadásra.
Badacsonytomaj VN Kft. +36-87/571-048, Fax: +36-87/571-
057, e-mail: info@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu 
Fogadó óra: H., Sz., P. 08.00-14.00 óráig
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36-87/571-115, +36-30/693-4420
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu 
Web: www.badacsonyiprogramok.hu 
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartás programfüggő.
Városi Könyvtár: Tel: +36-87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény – Tájház: a 2020. évi
szezonban ZÁRVA tart!
Egry József Emlékmúzeum: a 2020. évi szezonban ZÁRVA tart!
Orvosi rendelők (Badacsonytomaj, Kert u. 32.)
Gyermekorvosi ellátás: dr. Karasszon Diána. Rendelési idő:
H., K., Sz., P.: 11.00-13.00 óráig, Cs.-ön nincs rendelés.
Háziorvos: dr. Scheller György tel.: +36-87/471-123. Rendel:
H., Sz., Cs., P.: 08.00-12.00 óráig, K.: 14.00-16.00 óráig.
Sürgős esetben hétköznap 08.00-16.00 óráig hívható: +36-
30/901-9869. Hétköznap 16.00 órától másnap reggel 08.00
óráig és hétvégén hívható Tapolca körzeti ügy.: +36- 88/412-
104 vagy 104
Fogászati alapellátás (Badacsonytomaj, Kert u. 32.):
dr. Pinterits Judit (tel.: +36-87/471-689):
H.: 08.00-14.00 óráig, K.: 14.00-19.00 óráig, Sz.: 08.00-14.00
óráig, Cs.: 12.00-19.00 óráig, P.: 08.00-14.00 óráig.
Kezelésre időpont egyeztetéssel lehet jelentkezni.

Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon:
08.00-14.00 óráig, Veszprém, Halle u. 5/E, Telefon: +36-88/425-
228
Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Védőnői Szolgálata 
Védőnő: Poszlovszky Krisztina. Elérhetőségei: +36-30/511-9521,
+36-87/471-698 (munkaidőben)
E-mail: badacsonyivedono@gmail.com
Tanácsadás ideje: Nők és várandósok részére tanácsadás: Cs.:
08.00-10.00 óráig, Csecsemő, gyermek és ifjúsági tanácsadás:
Cs.: 10.00-12.00 óráig
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sz.: 11.00-12.00 óráig
Varjas Veronika Tel.: +36-30/426-2207
Gyermekjóléti fogadóóra: Sz.: 11.30-12.00 óráig
Gyógyszertár: (Hősök tere 5.) +36-87/471-012
H. – Sz. – P.: 07.30-11.10 óráig, 12.50-17.00 óráig
K. – Cs.: 07.30-12.00 óráig, 12.30-17.00 óráig
Szo.: 08.00-10.00 óráig (ügyelet Tapolcán)
Sellyei Gábor hegybíró 
Tel.: +36-87/431-040, +36-70/489-8569, 
e-mail: sellyei.gabor@hnt.hu
Fogadóórák: H. – Cs.: 08.00-12.00 óráig (Kutatóintézet)
Hatósági állatorvos:
dr. Barátossy György Tel.: +36-70/436-5053
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság – parancsnokság 
Badacsonytomaj, Fő utca 62. Tűzoltóparancsnok: Molnár Péter
László Tűzoltó Alezredes
Badacsonytomaji Rendőrőrs 112
Badacsonytomaj, Kert u. 33.
Körzeti megbízott: Pintér György r.ftörm.  
Őrsparancsnok: Sztrik Ákos r.százados 
Polgárőrség: Arany György +36-30/271-7552
Kábeltelevízió hibabejelentés:
ElektroV szerviz: +36-87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14. Tel.: 06-87/531-013;
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu; web: www.bada-
csony.com; Nyitva: minden
nap 10.00-16.00-ig
Badacsonytomaji Nyugdíja-
sok Egyesülete
Elnök: Lukács Antalné /Ella/
Tel.: +36-30/422-9081, e-mail:
kormendi4@freemail.hu 
POSTA Badacsonytomaj,
Kert u. 10.
Tel.: 87/471-176, 87/471-370
POSTA Badacsonyörs, Füre-
di u. 32.
Tel.: 87/571-030
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Az újság a település honlapján is olvasható! 
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Fotó: Nagy LászlóFotó: Nagy László

A Pipitér Óvoda nyugállományú dolgozói ebben
az évben az Egry József Művelődési Házban tartották
hagyományos találkozójukat. Kellemes nosztalgiázós
délutánt töltöttünk együtt. Köszönet az intézménynek
a helyszín biztosításáért! Nagy Lászlóné

A NYUGDÍJAS ÓVÓ-
NŐK TALÁLKOZÓJA

A Nők a Balatonért Egyesület  Badacsonyto-
maji Csoportja 2020-ban is szeretné elkészíteni a
körforgalomnál az adventi koszorút. Ehhez fenyő
és tuja ágakra lenne szükségünk. Tisztelettel
kérem mindazokat, akik tudnak örökzöldet fel-
ajánlani jelezzék a következő telefonszámokon:
70/935-48-00,  70/374-00-80.

Segítségüket előre is köszönjük!
Tisztelettel: Sall Csabáné, 

NABE helyi csop. vez.

FELHÍVÁS

Tourinform Iroda nyitvatartása: november-december: H-P.: 10.00-16.00 óra között
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A BADACSONY RÉGIÓBAN


