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A legutóbbi önkormányzati választások óta eltelt egy esz-

tendőt értékelte Badacsonytomaj polgármestere és a meg-

választott képviselők. Az elmúlt egy év eredményeit és nehéz-

ségeit, a következő időszak feladatait, terveit lakossági fórum

keretében osztották meg a helyiekkel. 

Krisztin N. László a többi között azt hangsúlyozta, hogy a

lakosság érdekében az eddig elért eredményeket megtartva

kezelik az újabb kihívásokat.

EGY ÉVE AZ „EZERARCÚ 
BADACSONYTOMAJÉRT”
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www.badacsonytomaj.hu

ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA…

További részletek a 2. oldalon.

Piknikkel köszöntötték az őszt helyi civil szervezetek a bada-

csonytomaji strandon. 

A rendezvényt egy évvel ezelőtt indították útjára azzal a

céllal, hogy a Balaton nemcsak a turisztikai idényben, hanem

a főszezonon kívül is remek úti cél, számos programot kínál

ősszel és télen is.

A programhoz ezúttal jótékonysági cél is társult, hiszen a

piknik keretében adományt gyűjtöttek a szervezők.

ŐSZKÖSZÖNTŐ PIKNIK 
A PARTON

Részletes összefoglaló az 5. oldalon.
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Egy évvel ezelőtt, 2019. október 13-án tartottak
hazánkban legutóbb helyi önkormányzati választásokat,
a badacsonytomajiak is ekkor választottak polgármestert
és képviselőket a település élére. Az azóta eltelt egy
esztendő eredményeit, a következő időszak feladatait
lakossági fórum keretében vázolta a város első embere
és a megválasztott hat önkormányzati képviselő.

A beszámolóból kiderül, hogy a pénzügyi bizott-
ság az elmúlt 1 évben 237 határozatot hozott, a kép-
viselő-testület az alakuló ülés óta 7 soros, 12 rendkí-
vüli ülést tartott, 30 rendeletet alkotott és 373 hatá-
rozatot hozott meg. A koronavírus járvány miatti
veszélyhelyzet alatt a grémium nem ülésezett, 2020.
április 1-től június 16-ig 58 polgármesteri határozat-
hozatalra és 5 rendelet megalkotására került sor. 

A polgármester tájékoztatása szerint az elmúlt egy
évben közel 130-an részesültek helyben települési
támogatásban közel kétmillió forint értékben. A szo-
ciális tűzifa program keretében legutóbb 88 fő része-

sült támogatásban, 600.000 Ft összértékben utaltak
ki temetési segélyt 10 fő részére, gyermekszületési
támogatást ketten kaptak, míg a Bursa Hungarica ösz-
töndíjra 12-en pályáztak az elmúlt egy esztendőben.

Krisztin N. László sorra vette azokat a vállalásokat
is, melyeket az „Ezerarcú Badacsonytomaj” program
keretében hirdettek meg a választási kampányban.
A koncepció részletes tartalmáról a lakossággal is
konzultált az új összetételű testület.

A polgármester kiemelte: ígéretükhöz híven elvé-
gezték azokat a fejlesztéseket, amelyekre az előző
képviselő-testület kötelezettséget vállalt, ilyen pl. a
Zöld Város II. projekt, a Tátika és az Alsó-park felújí-
tása, valamint a rendezvénytér kialakítása Bada-
csonyban. Hozzátette: a beruházások folytatódnak,
a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával, a
Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit
Zrt. koordinálásával kezdődhet meg a Kálvária projekt
valamint a Fő utca és a Hősök tere felújítása.

419 millió forintból újult meg a Kisfaludy út, de
közel 20 millió forintot költhetett a város több járda
és útszakasz megújítására is. Jelenleg zajlik a strand-

fejlesztések harmadik üteme, a Magyar Falu Program
30 milliós támogatásával újul meg az Egry József
Művelődési Ház, de dolgozik a város a klímastratégia
projekten illetve WIFI pontok kialakításán is.

A polgármester kiemelte: a lakosság érdekében
az eddig elért eredményeket megtartva kezelik az
újabb kihívásokat: tervezik fecskelakások építését,
lakótelkek kialakítását, felülvizsgálják a csendrende-
letet, szeretnék megoldani továbbá a bevásárlással
kapcsolatos problémákat és bővítik a helyi bölcsődét
is, ez utóbbi fejlesztésre már kiírták a közbeszerzést.

A pandémia miatt elvonásokkal is szembe kellett
néznie az önkormányzatnak, elmaradtak bevételek,
a védekezés pedig jelentős többletkiadásokat oko-
zott- hangzott el a lakossági fórumon.

Krisztin N. László a következő időszak legfontosabb
feladatai között a város biztonságos működtetését, a
járvány második hullámának megfelelő kezelését, a
futó és rövidesen induló projektek befejezését, új
pályázatok felkutatását valamint a Badacsony és tér-
sége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által indítandó
projektek támogatását említette. Kálóczi Beáta

EGY ÉVE AZ „EZERARCÚ BADACSONYTOMAJÉRT”

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete elismerő oklevéllel köszönte meg az
Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális
Mentőszervezet munkatársainak a település egész-
ségügyi biztonsága megteremtéséhez a turisztikai
főszezonban nyújtott együttműködését.

Az oklevelet Nátrán Albin vezető mentőtiszt vette
át Krisztin N. László polgármestertől a testület leg-
utóbbi ülése keretében.

Az OMSZ 3 évvel ezelőtt hozott létre a nyári idő-

szakra ún. mentési pontot Badacsonytomajon, a helyi
tűzoltólaktanya területén.

Idén a járványos helyzet miatt új helyre telepítet-
ték a mentőegységet, ezen a nyáron az Egry József
Művelődési Háznál állomásoztak.

A mentők június 13. és augusztus 30. között 9 és
21 óra között teljesítettek szolgálatot. Ez idő alatt 147
esetben (esetszámok: júniusban 29 eset, júliusban 61,
augusztusban 57) nyújtottak segítséget a kistérség-
ben tartózkodóknak, a mentőgépkocsit szüléshez,
balesethez, belgyógyászati betegséghez, szívinfark-
tusos vagy stroke-os beteghez egyaránt riasztották.
A mentési feladatok 95%-ban Badacsonytomaj és 20
km-es vonzáskörzetében látta el a mentőegység. A
mentőszervezet munkatársai szerint a feladatszámok
is bizonyítják a mentési pont létjogosultságát.

Elismerő oklevélben részesült Nagy István, a
badacsonytomaji Borbarátok Vendéglő, Borpince és
Panzió ügyvezetője is, aki a mentési pont működése
idején, naponta meleg főétkezést biztosított a men-
tőegység tagjai számára, mindezt térítésmentesen.

Kálóczi Beáta

KÖSZÖNET A MENTŐSZOLGÁLATNAK

Folytatás az 1. oldalról.
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A járványos helyzet miatt idén egy hónapos csú-
szással nyitottak ki a helyi strandok, ma már elmond-
hatjuk, hogy mindez nem látszik meg a létesítmények
forgalmán és vendégszámán, amely eredmények
hozták az elmúlt években megszokottakat. Az ősz
beköszöntével fürödni ugyan már nem  nagyon lehet
a magyar tengerben, a tóparton azonban nem állt
meg az élet, újabb fejlesztések indulnak a bada-
csonytomaji és a badacsonyi strandokon, annak

érdekében, hogy a következő szezonban még szín-
vonalasabb szolgáltatások várják a vendégeket- tájé-
koztatott Badacsonytomaj alpolgármestere.

Hartai Béla emlékeztetett: a létesítmények idén
június 6-án nyitottak, a kéthetes csúszás ellenére
bevétel tekintetében sem volt kiesés, köszönhetően
a „Maradj itthon!” kampánynak is az idei főszezonban
rengetegen látogattak a magyar tengerhez, főként
belföldi turisták. A helyi strandokon több, mint 100
ezren váltottak jegyet vagy bérletet, több mint 1500-
an online módon vásároltak belépőt.

Az alpolgármester elmondta: az élet nem áll le a
strandokon, hiszen a város önkormányzata a múlt év
végén közel 100 millió forint összegű támogatást
nyert a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán,
amelynek köszönhetően újabb fejlesztések kezdőd-
hettek meg a badacsonytomaji és a badacsonyi
strandokon. A kivitelezőt kiválasztották, a munkate-
rületet is átadták már. A tomaji strandon például a
régi vizesblokk újul meg teljesen. Hartai Béla jelezte
azt is: időközben megjelent az MTÜ strandfejlesztési

pályázatának negyedik üteme is, amelyre újra pályá-
zatot nyújt be a város. Amennyiben ebben a körben
is sikeresen szerepel a város, akkor az elnyert forrás-
ból padokat, asztalokat, értékszekrényeket, hulladék-
gyűjtőket, úszóstéget vásárolnának, zöld felületeket
és több kültéri zuhanyzót újítanának meg, valamint
javítanák a wifi-elérést is a helyi strandokon.

Kálóczi Beáta

STRANDI FEJLESZTÉSEK INDULNAK

A Badacsonytomaj VN Kft. a közelgő Halottak napja és Mindenszentek alkal-
mával az alábbiakra hívja fel a Hozzátartozók figyelmét:

Településünk temetőiben sok a gondozatlan, rendezetlen, elhanyagolt sírhely,
síremlék, melyek rendbetétele, helyreállítása a hozzátartozók feladata, a Bada-
csonytomaj VN Kft. kegyeleti okokból a sírokhoz nem nyúlhat. 

Minden fontosabb információ megtalálható a temetőknél kihelyezett hirdető
szekrényekben.

Temetővel, sírhely megváltással vagy esetleges lemondással kapcsolatban
az alábbi elérhetőségeken és időpontokban kereshetnek minket.

Ügyintézés:
Badacsonytomaj VN Kft. irodájában történik, előzetes időpont egyeztetés után.
Időpont- és információ kérés az alábbi elérhetőségeken:
Telefonon: 0687/571-048; Faxon: 0687/571-057
Elektronikus formában: info@bvu.hu email címen
Badacsonytomaj 8258, Fő út. 14.
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfőtől - Csütörtökig 800 - 1500

Pénteken 800 - 1200

Forduljanak hozzánk bizalommal!

TEMETŐI HÍREK

A nyári nagytakarítás és gyermekfel-
ügyelet után szeptember elsején gőzerővel,
a fejünkben rengeteg ötlettel, motiváltan
megkezdtük a 2020/’21-es nevelési évet.
Gyermeklétszámunk nagyon magas, a mini
bölcsődében 100%-os, az óvodai intézmény-
részben pedig 95%-os a kihasználtság. A kis-
csoportos beszoktatás folyamatosan zajlik,
a szülők tájékoztató értekezletét már július-
ban megtartottuk.

Múlt hónapban megtörtént az 5 évesek
kötelező logopédiai szűrése, valamint a
pedagógiai vizsgálatok sora, mindegyiket a
VMPSZ Tapolcai Tagintézményének szak-
emberei végezték. Az általuk kiállított szak-

vélemények alapján a rászoruló gyermekek fejlesztését helyben ellátjuk.
Az elmaradt Gyermeknapot szeptember 24-én, csodálatos napsütésben a

Fanyűvő családi játékpark segítségével, kézműves foglalkozásokkal színesítve
bonyolítottuk le.

Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján a Magyar Népmese Nap-
járól könyvtárlátogatásokkal és a népmese születését, terjedését bemutató
beszélgetéssel, filmvetítéssel emlékeztünk meg. Jelenleg az Állatok Világnap-
jához kapcsolódóan a nevelőtestület meglepetés mesedramatizálásra készül.

A vírus terjedésének megelőzése miatt az őszi időszakra nem szerveztünk
szakköri foglalkozásokat, de ettől eltekintve a Covid-helyzetet próbáljuk úgy
kezelni, hogy egészségünk megőrzése mellett ne csorbuljon gyermekeink napi
rutinja, biztonságérzete. Az intézménybe lépés előtt a kötelező testhő mérésén
kívül folyamatos felület és kézfertőtlenítéssel igyekszünk segíteni a védekezést. 

Bolfné Tóth Melinda intézményvezető
Pipitér KFNO Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde

AZ ÓVODA HÍREI

Badacsonytomaj VN Kft. felhívja az érintett hozzátartozók és a lakosság figyel-
mét, hogy a Badacsonytomaj Város területén található Köztemetőben az 1995.
előtti években megváltott koporsós sírhelyek, valamint a 2010. előtt megváltott
urnafülkék és urnasírok megváltásának ideje lejár.

A 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet 18.§ (5) bekezdése értelmében megszűnik
a temetkezési hely felett a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meg-
hosszabbítás hiányában lejár. Ha a sírhely használati idő letelt, a temető üzemel-
tetője – a türelmi idő lejártát követően ( 6 hónap ) – az újbóli temetések lehetővé
tétele céljából a temetési helyet megszüntetheti. A meg nem váltott temetkezési
helyek folyamatosan felszámolásra kerülnek.

Kérjük a hozzátartozókat, hogy a sírhelyek újraváltása érdekében az irodánkat
felkeresni szíveskedjenek.

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
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Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Kul-
turális Intézménye október 6-án emlékezett meg a
13 aradi vértanúról. A megemlékezés szentmisével
kezdődött, melyet a Szent Imre római katolikus temp-
lomban tartottak. Ezt követően a Történelmi Emlék-
parkban koszorúzással és mécsesgyújtással adóztak
annak a 13 magyar tábornoknak és ezredesnek, akiket
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése
után, az abban játszott szerepük miatt Aradon kivé-
geztek. Farkas Judit

AZ ARADI 
VÉRTANÚKRA 
EMLÉKEZTEK

Szeptember 19-én a Bakonyi Csillagászati Egyesület közreműködésével ismeretterjesztő foglalkozás
zajlott a Városi Könyvtárban. Ivanics Ferenc egy rövid előadást tartott a Marsról, és arról, hogy milyen robo-
tokkal derítik fel, majd az érdeklődők ki is próbálhatták azok LEGO-ból épített, kicsinyített másait.

Bolf Annabella

LEGO MARSJÁRÓ A KÖNYVTÁRBAN

Defibrillátort helyeztek el a közelmúltban Bada-
csonyörsön, a Varga Pincészet portáján.

Az életmentő készülék árát- a mintegy félmillió
forintot- helyi vállalkozók adták össze, majd maguk
vásárolták meg a hasznos eszközt. Az adományozók
nevében Hartai Béla és Fedő Róbert adták át a defibr-
illátort Varga Péternek, a pincészet tulajdonosának,
majd közösen helyezték el azt a létesítmény portáján.

Hartai Béla kiemelte: a defibrillátor mostantól 24
órában elérhető a Varga Pincészet portáján. Bada-
csonytomaj alpolgármestere emlékeztetett: a város-
ban van már egy ilyen készülék, azt pedig a Város-
háza főbejárata mellett helyezték el korábban.

A defibrillátor egy elektromos áram keltésére
alkalmas orvosi készülék, segítségével rövid ideig
tartó, néhány amper erősségű áramot lehet előállí-
tani. A szív elektromos ritmuszavarait csaknem pilla-
natszerűen megszüntetheti. 

Október 16-a egyébként szerte a világon az újra-
élesztés nemzetközi napja.

Ma Magyarországon évente mintegy 25 000
ember esik a hirtelen szívhalál áldozatául. Az esetek
90 százalékában felkészületlenségünk és félelmünk
miatt meg sem próbálunk segíteni, pedig rengeteg
életet mi magunk is megmenthetnénk, a többi között
a tomajihoz hasonló mobil defibrillátorok segítségé-
vel. Kálóczi Beáta

ÉLETMENTŐ KÉSZÜLÉKET VÁSÁROLTAK

Október 9-én Palotás Dóra tartott előadást a
környezettudatos háztartásvezetésről. 

Választ kaphattunk többek között a következő
kérdésekre: hogyan csökkenthető a háztartásban
keletkező hulladék mennyisége, miért érdemes
szelektálni a hulladékot, illetve megismerkedhet-
tünk néhány környezetbarát megoldással a takarí-
táshoz. 

Bolf Annabella

KÖRNYEZET-
TUDATOS 
ELŐADÁS

A KÖNYVTÁRBAN
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Piknikkel köszöntötték az őszt helyi civil szerve-
zetek a badacsonytomaji strandon. A rendezvényt
egy évvel ezelőtt indították útjára azzal a céllal, hogy
a Balaton nemcsak a turisztikai idényben, hanem a
főszezonon kívül is remek úti cél, számos programot
kínál ősszel és télen is.

A szeles, kicsit hűvös időjárás ellenére sokan láto-
gattak ki a partra. 

A résztvevő civilek között képviseltette magát a
Nők a Balatonért Egyesület badacsonytomaji cso-
portja, a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület, Bada-
csonytomaj Város Önkormányzata, a Badacsonyörsi
Érdekvédelmi Egyesület valamint a Badacsonyi Fia-
talok Fóruma is.

A baráti beszélgetések mellett illatos finomságok
is csalogatták a vendégeket: kínáltak pogácsát, hely-
ben sütöttek gofrit, tárcsán pedig húst, az önkor-
mányzat bográcsában pedig ezúttal szarvaspörkölt
rotyogott. A szeles időben jól fogyott a forralt bor és
a forró tea is.

Az őszköszöntő piknikhez ezúttal jótékonysági
cél is társult, hiszen a program keretében a bada-
csonytomaji orvosi rendelő részére műszer vásárlá-

sára gyűjtöttek adományt.
A felajánlásokból egy 24 órás vérnyomásmérő

készüléket szeretnének vásárolni a szervezők.
Az adományozás keretében 320.000 Ft gyűlt

össze. A szervezők elmondták: a teljes összeget nem
sikerült összegyűjteni, hiszen az orvosi eszköz ára
405.000 Ft lenne, ezért felhívják a helyi vállalkozók és
lakosok figyelmét, hogy aki teheti, kisebb összeggel
támogassa ezt a kezdeményezést Kálóczi Beáta

BADACSONY2020. októberCIVIL 5

www.badacsonytomaj.hu

ŐSZKÖSZÖNTŐ PIKNIK A PARTON

Fotó: Mékli BernadettFotó: Mékli Bernadett

Fotó: Mékli BernadettFotó: Mékli Bernadett

Fotó: Mékli BernadettFotó: Mékli Bernadett

Fotó: Mékli BernadettFotó: Mékli Bernadett

Fotó: Mékli BernadettFotó: Mékli Bernadett

Fotó: Mékli BernadettFotó: Mékli Bernadett

Folytatás az 1. oldalról.
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2020. szeptember 20-án a badacsonyi strandon
két program is zajlott a horgászegyesület szervezé-
sében.

A lidó egyik felén a MOHOSZ pályázaton nyert
Gyermeknapi Horgászverseny, a másik oldalon az
egyesület által immár ötödik alkalommal megren-
dezésre kerülő Szüreti Vándorkupa verseny.

Ilyen nagyarányú érdeklődés még nem volt,
annak ellenére, hogy bár az idő szép volt, a Balaton
nagyon hullámzott.

A Gyermeknapi Horgászversenyen 15 induló két
korcsoportban versenyzett – 7 fő 6-10 éves korosztály
és 8 fő 10-14 éves.

A MOHOSZ értékes díjai mellett Badacsonytomaj
Város Önkormányzata a korcsoportok első három
helyezettjét serleggel jutalmazta, melyet Krisztin N.
László polgármester adott át, emellett etetőanyagot
és emléklapot is átvehettek a résztvevők a szerve-
zőktől.

A Szüreti Vándorkupa egyéni versenyében 17 fő
indult, a résztvevő 3 fős csapatok száma 5.

Az egyéni kupát immár második alkalommal
Pusztai László vihette haza egy évre, és neve is ráke-
rül a talapzatra. A szerencsés horgász emellett
elnyerte a legtöbb halat fogó és a legnagyobb halat
kifogó címet is.

A legidősebb horgász ajándéka Frantal Tivadart
illette és egyben ő kapta a legkisebb halat fogó hor-
gász díjat is.

A csapatversenyt a TRIÓ csapat nyerte, tagjai
Hartai Béla, Meilinger László, Horváth Béla. 

A női horgász, Renkóné Vadász Dóra is a díjazot-
tak között volt.

Hartai Béla horgásztársunk nagy összegű felaján-
lásának köszönhetően a nyertesek elégedettek
lehettek.

Az egyesület a verseny végén vendégül látta a
résztvevőket.

A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület ezúton is
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a verseny szer-
vezésében, lebonyolításában, díjazásában segítet-
tek. Fekete Ferenc

A BADACSONYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI

Sütőtökkrémleves

Hozzávalók:

• 1 kg sütőtök (megsütve) • 4 db zsálya • 2 dkg vaj 

• 1,5 l alaplé • 3 gerezd fokhagyma • 250 ml habtejszín

• só ízlés szerint • bors ízlés szerint

Elkészítése:

A megsült sütőtök húsát kikaparjuk.

A vajat megolvasztjuk, hozzáadjuk a finomra

vágott fokhagymát és zsályát, kicsit kevergetjük.

Mehet mellé a kikapart sütőtök, ezzel is össze-

keverjük, majd felöntjük az alaplével.

Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, majd 15 percig

kis lángon főzzük.

Ha elkészült, botmixerrel pürésítjük, majd bele-

öntjük a tejszínt, és még egyet forralunk rajta.

Sütőtökös muffin

Hozzávalók:

• 0,5 kg sütőtök pürésítve • 150 g finomliszt • 1 kávés-

kanál gyömbér • 2 ek cukor • 1 csomag sütőpor 

• 1 csomag vaníliás cukor • 1 teáskanál fahéj • 1 db

tojás • 3 dkg olvasztott vaj • 1 kávéskanál só

Elkészítése:

A sütőtököt félbevágjuk, egy tepsibe rakjuk, és

200°C-ra előmelegített sütőben 50 perc alatt meg-

sütjük. Amikor a sütőtök megsült, akkor kikaparjuk a

húsát egy tálba, és botmixer segítségével pürésítjük.

Közben a lisztet összekeverjük az őrölt gyömbér-

rel és fahéjjal, hozzáadjuk a cukrot, sütőport, vaníliás

cukrot és jól elkeverjük.

A sütőtökpürébe rakunk egy tojást és habverővel

kikeverjük, majd a masszát a liszthez öntjük, és addig

keverjük, míg egyneművé nem válik.

Ekkor meglocsoljuk az olvasztott vajjal, és meg-

szórjuk sóval. Majd ezt is jól átkeverjük.

Vajjal kikenünk egy muffinformát, és kanál segít-

ségével belemerjük a lisztes-sütőtökös masszát. Az

egészet betesszük 30 percre a 200°-ra előmelegített

sütőbe, és ha kész, fogyaszthatjuk is!

Az egészet betesszük 30 percre a 200°-ra elő-

melegített sütőbe, és ha kész, fogyaszthatjuk is!

RECEPTAJÁNLÓ
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Elment Pintér Karcsi bácsi is. Szeptember 22-én,
életének 96. évében elhunyt az egykori sikeres spor-
toló, edző, sportvezető. Kiváló ember volt, segítőkész,
megértő, melegszívű.... sokunk példaképe - így emlé-
kezett a város közösségi oldalán Krisztin N. László
polgármester.

Pintér Károly 1925. május 7-én született Bada-
csonytomajon. Már gyerekkorában kitűnt sportsze-
retével, ügyességével. Az általános iskolát is szülő-
helyén végezte, 13 évesen már a Badacsony hegyen
lévő bányában dolgozott. Imádta a sportot, annak
mindenféle formáját;  a helyi felnőtt labdarúgó csa-

patban 1939-ben mutatkozhatott be. 
Karcsi bácsi játszhatott az Aranycsapat ellen,

büszke volt rá, hogy ő fogta a legendás Czibor Zol-
tánt. 

Edzőként, sportvezetőként is sikereket ért el. A
labdarúgáson kívül tevékeny résztvevője volt a férfi-
női asztalitenisz csapat szervezésének, a férfi-női
röplabda, atlétika, sakk szakosztályok megalakításá-
nak, valamint a nyári úszóversenyek szervezésének.
Emellett aktív tagja volt a helyi színjátszó csoportnak,
a bányász fúvós zenekarnak is. Emberi tulajdonsá-
gaiért, a településért végzett sokrétű munkájáért,
életútja elismeréseként 1999-ben Badacsonytomaj
Díszpolgárává választották. 

Még életében, 2016-ban a badacsonytomaji lab-
darúgó pályát róla nevezték el. A névadással példát
szeretett volna mutatni a város az ifjú sportolóknak
és egyúttal Karcsi bácsi személyén keresztül emléket
állítani a kiváló sportoló elődöknek is.

Pintér Károlyt Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzata saját halottjának tekintette, Karcsi bácsit a
helyi temetőben helyezték végső nyugalomra.

Emlékét megőrizzük! Kálóczi Beáta
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Egy új egyesület, a Badacsonytomaji Fiatalok
Fóruma elnökével, Szombathelyi Dáviddal beszél-
gettünk.

Mikor alakult a Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma? 

2019. december 20-án tartottuk az alakuló ülé-
sünket az Egry József Művelődési Házban, hivatalo-
san 2020. március 1-jén lettünk bejegyezve a cégbí-
róságon. 

Mi a fő feladata a szervezetnek? 

Amint az egyesület neve is sugallja a Badacsony-
tomajon élő lokálpatrióta fiatalokat szeretnénk össze-
fogni és közösségi életet teremteni számukra, egy-
más között. Badacsonytomaj különlegessége, hogy
hatalmas területen fekszik és három városrészből áll
össze: Badacsonyból, Badacsonytomajból és Bada-
csonyörsből. Ezért a fő célunk, hogy a három tele-
pülésrész fiataljait összekovácsoljuk és jó közösségi
életet teremtsünk a számukra. Ezért célunk egy olyan
közösség létrehozása, amely felhívja a figyelmet tele-
pülésünkre és az ott élő fiatalokra. Fórumot szeret-
nénk teremteni a tenni vágyó fiataloknak, akik gon-
dolkodnak Badacsonytomaj jobbá tételében és aktí-
van részt szeretnének venni annak alakításában. Sze-
retnénk feltárni a fiatalok problémáit és azokra közö-
sen megoldásokat keresni. Az Egyesület közösséget
kíván teremteni azoknak a fiataloknak, akiket érdekel
a közösségi élet és valamilyen módon részt kívánnak
venni benne. 

Hány tagja van az egyesületnek és kik a vezetői? 

58 tagból áll az egyesület, de szeretnénk majd
támogatói tagságot is létrehozni, hogy az idősebbek
is részesei lehessenek a Badacsonytomaji Fiatalok
Fórumának. Az elnökségben 5-en vagyunk, Kiss
Laura Bella alelnök, Pintér Laura, Mékli Alex Miksa,
Takács Lajos elnökségi tagok és én, az egyesület
elnöke. 

Milyen programokat valósítottatok meg eddig? 

2019 decemberében, egy hétre a megalakulá-
sunk után szerveztünk egy Fifa Bajnokságot a tagok-
nak. 2020. január első felében megrendeztük az I.
BFF Teremlabdarúgó tornát, majd az I. BFF Ronda-
pulcsis forraltbor főző versenyt, aminek óriási sikere
volt, még az M1 televízió is bejelentkezett a helyszín-
ről élőben. 2020. február végén szerveztünk egy far-
sangi bulit, ami Pöttyös szoknyák és csíkos zakók

néven futott. A buli utáni héten a Farsang Farka Télűző
rendezvényen vonultunk fel, hogy együtt égessük el
a Kiszebábot, ezzel búcsúztatva a telet. Aztán sajnos
a Covid19 nekünk is megálljt parancsolt, így elkészí-
tettünk egy #maradjotthon videót, amiben a tagok
megmutatták, hogy mivel töltik otthon az időt, ezzel
is bíztatva az embereket, hogy segítsük egymást,
tartsunk ki, együtt sikerülni fog. Az egyesület felnőtt
korú tagjai folyamatosan segítségére voltak a város
önkormányzatának és amiben tudtunk segítettünk.
Nagyon nagy öröm ért minket, mikor eltörölték a szi-
gorításokat és úgy gondoltuk, hogy egy BFF Családi
nap a tagoknak és családjaiknak a lehető legjobb
visszatérés lenne, ahol a helyi vállalkozóknak köszön-
hetően már saját BFF-es egyenpólóban tudunk részt
venni. A rendezvény el is érte a célját és egy nagyon
jó hangulatú, focival és egyéb sportolási lehetősé-
gekkel tarkított napot sikerült összehoznunk. A nyári
rohanó napok miatt egy komolyabb nagy volumenű
rendezvényt szerettünk volna megszervezni a Secki
tulajdonosával közösen, amit már el is kezdtünk hir-
detni a különböző internetes platformokon, de az
újabb szigorítások miatt elhalasztottuk 2021 nyarára.

A borhétvégéken, mint mosogatók vettünk részt,
majd a nyár végeztével és az iskola kezdetével, egye-
dül a szüreti szőlőharang megáldásában vettünk
részt. 

Mik a tervek az idei év hátralévő részére illetve a

jövő év elejére? 

Október elején ültünk össze az elnökségi tagok-
kal, hogy átbeszéljük a nyarat és a jövőbeni terveket.
Október 17-én részt vettünk az Őszköszöntő Pikniken,
az egyesületünk is készült különböző finomságokkal
a rendezvényre. Sajnos a vírus helyzetre való tekin-
tettel nem merünk annyira előre tervezni. Ezért sze-
retnénk majd a jövőben sűrűbben vagy személyesen
vagy online konzultálni a terveinkkel kapcsolatban.
Ami biztos, a megalakulásunk egy éves év fordulóját
szeretnénk megünnepelni, bízunk benne, hogy egy
fergeteges szülinapi bulival meg is tudjuk tenni. Ter-
mészetesen az éves kötelező közgyűlésünket
november végén megtartjuk. Bízva, hogy 2021-ben
már nem lesznek szorítások, akkor a rendezvényeink
második felvonásaival jelentkezünk, mert hosszú távú
tervünk az, hogy ezek a rendezvények évről évre
megrendezésre kerüljenek. Farkas Judit

BEMUTATKOZIK A BADACSONYTOMAJI FIATALOK FÓRUMA

Fotó: BFFFotó: BFF
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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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hogy a város havonta megjelenő közéleti lapját e-mailben megküldi Önöknek.
Amennyiben erre igényt tart, kérjük, küldje el számunkra e-mail címét a media@
badacsonytomaj.hu címre. A levél tárgyában tüntesse fel „Badacsony Újság”. 
Ezúton is arra bíztatunk mindenkit, lapozzák online, olvassák a Badacsony Újságot
elektronikus formában! Badacsony Újság Szerkesztősége

LAPOZZA ONLINE! OLVASSA A BADACSONY 
ÚJSÁGOT ELEKTRONIKUS FORMÁBAN!


