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MEGÚJULT 
A TOURINFORM BADACSONY

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete Hegedűs András címzetes tűzoltó főtörzsőrmestert
választotta „ Az év tűzoltójának”. Magas színvonalú mun-
káját elismerő oklevéllel és pénzjutalommal ismerték el,
melyet Krisztin N. László polgármester adott át a díjazott
számára.

ELISMERÉS AZ ÉV 
TŰZOLTÓJÁNAK

További részletek a 2. oldalon találhatók.

Markolók és munkagépek zajától hangos a badacsonyi
Bogyay út. Jelentős beruházás indult itt a közelmúltban.
A csodálatos panorámával rendelkező útszakasz közel
félmilliárd forintból újulhat meg –az első ütemben részle-
gesen- a következő időszakban. A szakemberek már javá-
ban dolgoznak: szedik fel a bazaltkockákat, javítják a
leszakadt partfalat, csatorna- és vízvezetéket fektetnek,
felújítják az út menti támfalat.

MEGÚJULÓ UTAKON
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Markolók és munkagépek zajától hangos a bada-
csonyi Bogyay út. Jelentős beruházás indult itt a
közelmúltban. A csodálatos panorámával rendelkező
útszakasz közel félmilliárd forintból újulhat meg –az
első ütemben részlegesen- a következő időszakban.
A szakemberek már javában dolgoznak: szedik fel a
bazaltkockákat, javítják a leszakadt partfalat, csator-
na- és vízvezetéket fektetnek, felújítják az út menti
támfalat.

A távlati cél az, miután az út tovább megy Törde-
mic felé, a fejlesztés egy következő ütemében foly-
tatná az önkormányzat a beruházást annak érdeké-
ben, hogy ezáltal egy sétautat lehessen kialakítani
Tördemic és Tomaj között.

Egy mai turista már nem azokkal az elvárásokkal
érkezik egy adott településre, mint a 70-es években-
mondja Badacsonytomaj polgármestere. Krisztin N.
László szerint a hozzánk érkezők minőségi szolgál-
tatást várnak el, az étteremben, a szobában és az
utakon is, de komoly elvárásként merül fel a sétautak
iránti igény is. 

Itt, Badacsonyban a csodás természeti környezet,
a tó, a hegy, a védett nemzeti parki részek közé be
vagyunk ékelődve, ez számtalan korlátot is jelent,
nem lehet például 20 kilométeres túrákat tenni folya-
matosan- teszi hozzá. Ezért az utóbbi évek turisztikai
fejlesztései azt próbálják segíteni, hogy jöjjenek létre
ilyen sétaútvonalak. 420 millió forintból újult meg,

ezáltal sétánnyá is alakult a Kisfaludy út is: járda épült,
pihenőpadok és információs táblák kerültek kihelye-
zésre, megújult a Kisfaludy-forrás.

Badacsonytomaj polgármestere emlékeztetett:
az önkormányzat az elmúlt 5-10 évben több 10 millió
forintot költött a kezelésében lévő belterületi utak
felújítására, ennek keretében valósulhatott meg a
Kisörsi út, a Balaton utca, Sport utca, a Helbek út,
Klastrom út, Szőlő és Major utak valamint a Római út
jelentős részének rekonstrukciója.

Az utak javítása folyamatos célunk, a beruházá-
sokra keressük a forrásokat a jövőben is- mondja a
polgármester, majd kiemelte: az önkormányzat épp
a napokban nyújtott be pályázatot a Magyar Falu
Program keretében önkormányzati utak felújítására
20 millió forint értékben. Sikeres pályázat esetén a
badacsonyörsi utak közül újulhat meg újabb öt.

Kálóczi Beáta

MEGÚJULÓ UTAKON

Végéhez közeledik a strandi felújítások negyedik
üteme a tomaji és a badacsonyi strandokon. Bada-
csonytomaj Város Önkormányzata a tavalyi évben
nyújtott be pályázatot a Magyar Turisztikai Ügynök-
séghez, az elnyert támogatással látványos beruhá-
zások indulhattak még a nyári főszezon előtt.

A badacsonytomaji városi strandon mintegy 3600
négyzetméteren újult meg a zöldfelület gyepsző-
nyegek segítségével. A talaj-előkészítéssel kezdődött
a gyepszőnyeg fektetése, a munkálatokkal a kivite-
lező szinte két hét alatt végzett is. A gyepszőnyeg
természetesen további gondozást is igényel, ebben
nagy segítséget nyújt a strand területén működő
öntözőrendszer, de figyelni kell a tápanyag-utánpót-
lásra valamint a fűnyírásra is nagy gondot kell fek-

tetni- tájékoztatott a strandot üzemeltető, VN Kft
ügyvezetője. Rakics Anna elmondta azt is: ezen felül
a strandon napozóstégeket tettek vízre, új utcabúto-
rok, hulladékgyűjtők, padok kerültek kihelyezésre, a
baba-mamaszobába új eszközöket vásároltak és tel-
jesen kiépült a strand területén lévő öntözőrendszer
is, ehhez most szivattyúaknát alakítottak ki és szi-
vattyút telepítettek. 

A badacsonyi strandon a meglévő térkő felújítása
valósult meg az egységes arculat jegyében, de ide
is vásároltak új utcabútorokat, hulladékgyűjtőket az
elnyert támogatásból.

A két strandon egyenként 30-30 millió forint érté-
kű fejlesztéseket hajtottak végre a beruházássorozat
negyedik ütemében. A létesítmények várhatóan
május 29-én nyitnak ki hivatalosan, tart a szezon-

bérletek értékesítése is, május 26-tól a Tájház udvari
üzlethelyiségben lehet megváltani azokat hétfő,
szerda, péntek és szombati napokon.          

Kálóczi Beáta

AZ A SZÉP ZÖLD GYEP…
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A járványügyi készültség azonban továbbra is indo-
kolt, mert a vírus itt van, fertőz és megbetegíti azokat,
akik nincsenek beoltva. A magyar emberek több mint
50%-a már védett, az átoltottság egész Európában
nálunk a második legmagasabb. Magyarország ma jár-
ványügyi szempontból védettebb és biztonságosabb
ország, mint a szomszédaink vagy bármelyik nyugat-
európai ország. Az ötmillió beoltottnál már fel lehetett
oldani a járványügyi korlátozások nagy részét. A foko-
zatosság azonban továbbra is indokolt, ezért maradnak
olyan korlátozások, ami alól csak a beoltottak, a védet-
tek kapnak felmentést.

Vége a kijárási tilalomnak, a közterületi maszkvise-
lésnek és a távolságtartásnak, de vannak kivételek.

A jelenlegi szabályok szerint éjfél és reggel 5 óra
közötti kijárási tilalom megszűnt. Ezzel párhuzamosan
a múlté az este 11 órás zárási kötelezettség is az üzletek,
a vendéglátó üzletek és a szabadidős létesítmények
esetében is.

A települések belterületén nem kötelező a maszk-
viselés, s a 10 ezer fő feletti településeken sem szabá-
lyozhatják külön a polgármesterek a közterületi maszk-
használatot. A közterületen megszűnt a másfél méte-
res távolságtartási szabály is, valamint az egyéni-, és
csapatsportolásra vonatkozó valamennyi korlátozás.

A bevásárlóközpontokban azonban egyelőre fenn-
tartják a másfél méteres távolságtartást és a kötelező
maszkviselést is. A 16-18 éves korosztály felügyelet
nélkül is járhat például étterembe, moziba, ha rendel-
kezik védettségi igazolvánnyal.

Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk
használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben
találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az
üzletekben történő vásárláskor is kötelező a maszk
használata.

Családi és magánrendezvények:
Lakodalomban legfeljebb 200 fő vehet részt, más

családi esemény vagy magánrendezvény esetén pedig
az 50 fős létszámkorlát érvényes. A lakodalomban,
családi esemény vagy magánrendezvény zenés, táncos
rendezvény is lehet.

Ha vendéglátó üzletben tartják, abban az esetben
a vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedé-
seket kell alkalmazni. Amennyiben a rendezvény céljára
az egész vendéglátó üzletet kibérelik, vagy ott bizto-
sítható a résztvevők elkülönítése a többi vendégtől,
akkor a koronavírus ellen nem védett személy is részt
vehet rajta és az elkülönített részen nem kötelező a
maszkviselés sem.

Ugyanez az érvényes szabályozás a szállodai ren-
dezvényeknél is, azonban a védettségi igazolás nélküli
személyek a szálláshelyet az esemény végén kötelesek
elhagyni, kivéve, ha egyébként jogszerűen tartózkodnak

a szálláshelyen.
A védelmi intézkedés betartatásáról a családi ese-

mény vagy magánrendezvény szervezője, helyszínének
üzemeltetője, vagy a helyszínnel rendelkezni jogosult
köteles gondoskodni. A szállodában vagy étteremben
tartott magán- és családi rendezvény esetén is az üze-
meltető köteles gondoskodni a magánrendezvényen
résztvevők elkülönítéséről.

A házasságkötés szertartása – mindegy, hogy egy-
házi, vagy polgári – , illetve a temetés nem minősül
rendezvénynek, így nem esik korlátozás alá, a lakoda-
lom kivételével. Ha a polgári házasságkötésre „külsős”
helyen, azaz nem házasságkötő teremben, a polgár-
mesteri hivatalban, vagy vallási tevékenység céljára
használt helyiségben kerül sor, akkor a lakodalomra
vonatkozó rendelkezéseket kell figyelembe venni.

Az egyházi házasságkötés és a temetés, mint a val-
lási közösség szertartása esetén a védelmi intézkedé-
seket az egyházak határozhatják meg.

A nagyobb rendezvények előírásai:
A kulturális eseményeket – a zenés táncos, ren-

dezvény kivételével –, a sportrendezvényeket, valamint
a zárt térben tartott rendezvényeket, illetve a szabadban
tartott nagyobb (500 főt meghaladó résztvevő által láto-
gatott) rendezvényeket a koronavírus ellen védettek
és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak látogathatják.

A szabadban tartott kisebb (500 résztvevőnél keve-
sebb fő) rendezvény bárki által látogatható.

Mindezek alól kivételt képeznek a zenés, táncos
rendezvények, amelyek életkortól és helyszíntől füg-
getlenül kizárólag a koronavírus ellen védettek által
látogathatóak.

A zenés, táncos rendezvény helyszínén – a videoklip
forgatáson, vagy más felvételen statisztaként történő
közreműködés kivételével – beoltatlan személy is fog-
lalkoztatható, de a fellépők kivételével a zenés, táncos
rendezvényen végig köteles maszkot viselni. Nem
minősül zenés-táncos eseménynek az a kulturális ese-
mény, amely az előadó-művészet valamennyi ágának
fellépése céljából megtartottként az adott művészet
céljára rendelt helyszínen zajlik előre megváltott ülő-
helyekkel, és a néző az előadás alatt a székében köteles
tartózkodni.

Ha az 500 főnél több résztvevős szabadtéri ren-
dezvény sportfesztivál, ott versenyzőként a koronavírus
ellen nem védett, de a sportról szóló törvény szerinti
versenyszerűen sportoló is szerepelhet. Sportrendez-
vény az olyan verseny vagy mérkőzés, amelyen ver-
senyzőként kizárólag a sportról szóló törvény szerinti
versenyszerűen sportoló vehet részt, sportfesztivál az
olyan sportesemény, amelyen a szabadidős sportoló
is.

Az egyéb rendezvények kategóriája:

A sportrendezvénynek, kulturális eseménynek, csa-
ládi eseménynek, magánrendezvénynek, sportfeszti-
válnak, zenés, táncos rendezvénynek nem minősülő
úgynevezett egyéb rendezvényekre, beleértve a gyű-
léseket is, az alábbiak az előírások:

- ha szabadtéren tartják, az ott foglalkoztatottakon
kívül 500 főnél kevesebben vannak jelen, akkor ott a
koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet.
Amennyiben ennél több személy van jelen, – a sport-
fesztivál kivételével – akkor kizárólag a koronavírus ellen
védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 18
évnél fiatalabb személy vehet részt.

- ha zárt térben tartják, – az ott foglalkoztatottakon
kívül – kizárólag a koronavírus ellen védett személy,
valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét
be nem töltött személy vehet részt rajta.

Az egyéb rendezvényen foglalkoztatott személy
számára – kivéve a fellépőket – a maszkhasználat sza-
bályait a rendezvény szervezője vagy a rendezvény
helyszínének vezetője határozza meg. Ha a rendezvé-
nyen foglalkoztatott személy – ide szintén nem értve a
fellépőket –, a koronavírus elleni védettséget a rendez-
vény szervezője felé nem igazolja, köteles a rendezvény
befejezéséig maszkot viselni.

Ha a gyűlésen 500 főnél kevesebben vannak jelen,
a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet
rajta. Ennél több résztvevőnél kizárólag a koronavírus
ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy lehet a
helyszínen. A spontán gyűlés tilos.   Forrás: kormany.hu
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Az országban lépten-nyomon találkozhatunk
olyan kupakgyűjtő edényzetekkel, amelyek a falvak,
városok közterein különféle alakban és formában
jelennek meg.

Sokak örömére már Badacsonytomaj városa is
rendelkezik ilyen „alkotással”. A szőlőfürt alakú gyűjtőt
a VN Kft. munkatársai készítették saját ötlet alapján-

tájékoztatott a település polgármestere. Rakics Anna
és csapata elsőként papír alapon tervezte meg a
gyűjtőedényzetet, ezt követően kapták kézhez a ter-
veket a képviselő-testület tagjai is jóváhagyásra. A
grémium örömmel fogadta és támogatta a kezde-
ményezést.

Krisztin N. László jelezte: a gyűjtő nem véletlenül
került épp az iskola közelébe, hiszen szerették volna
felhívni a gyermekek figyelmét a szelektív hulladék-
gyűjtésre, ugyanakkor próbálják a fiatalokat arra
nevelni, hogy a kupakok által vegyenek részt adako-
zásban, jótékony célú gyűjtésben. A kupakok árából
befolyt összeget ugyanis jótékony célra szeretné for-
dítani az önkormányzat. 

A polgármester elmondta azt is: a testület közös-
ségi oldalán megjelent egy felhívás, amelyben azt
kérik a lakosságtól, adjanak ötletet, javaslatot ahhoz,
hogy kinek vagy minek a javára, milyen célra fordítsa
az önkormányzat az összegyűjtött műanyag kupakok
árát. Kálóczi Beáta

KUPAKGYŰJTÉS JÓTÉKONYSÁGI CÉLLAL

A SZÍN-VONAL 
ISKOLA MUNKÁJÁ-

NAK ORSZÁGOS
ELISMERÉSE

A Magyar Képzőművészeti Egyetem bázisintéz-
ményként kapott megbízást a SZÍN-VONAL Művé-
szeti Iskola „A tanulók képességkibontakoztatásának
elősegítése a köznevelési intézményekben” című
négy évig tartó projekt megvalósításában. Az intéz-
mény feladata volt az ország 300 alapfokú képző-
és iparművészeti alapfokú művészeti iskolájának
összefogása annak érdekében, hogy olyan szakmai-
módszertani újítások kapjanak teret ebben az isko-
latípusban, melyek az általános- és középiskolai
művészeti nevelésre is hatással vannak.  

A projekt eredményeiről az országos pedagógiai
módszertani folyóirat, az ÚJ KÖZNEVELÉS - az okta-
tási kormányzat hivatalos folyóirata - „Megújult neve-
lési-oktatási programok” címmel közölt cikket, bemu-
tatva intézményünk országos terjesztésű öt minta-
programját és művészeti iskolánk tanártovábbkép-
zésekben betöltött szerepét. 

A Magyar Művészeti Akadémia folyóirata az ÚJ
MŰVÉSZET „Egy fontos projekt” címmel számolt be
a badacsonytomaji bázisiskolai tevékenységéről.

A Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének
folyóirata a VIZUÁLIS KULTÚRA című folyóirat szintén
bemutatta iskolánk tevékenységét. 

Reméljük, hogy munkánk a tanári továbbképzé-
sek kiterjesztésével, kiadványaink közreadásával a
projekt után is folytatódik, mert a pedagógusok
részéről nagy rá az igény.

Nagy örömünkre szolgál továbbá, hogy a 380
képzőművészeti iskola tanulóinak Országos Festészet
Versenyén három tanulók ezüst érmet kapott, kettő
pedig Különdíjban részesült, továbbá a miniszter által
meghirdetett Országos Textil- Bőr- és Kézműves Ver-
seny döntőjébe került Berecz Brenda badacsonyto-
maji tanuló. Baranyai ZoltánnéFotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

AZ OLTÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN 
A JÁRVÁNY HARMADIK HULLÁMÁT LEGYŐZTÜK
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ÖT ÉV A FOLYAMATOS MEGÚJULÁS JEGYÉBEN
BESZÉLGETÉS A MENÜ KFT. ÚJRAVÁLASZTOTT ÜGYVEZETŐJÉVEL, MOLNÁRNÉ KELLER CSILLÁVAL

Összegezzük röviden az elmúlt 5 esztendőt!
Melyek voltak a legfőbb fejlesztések és az eredmé-
nyek közül mire a legbüszkébb?

Hosszú volt az elmúlt öt év,hiszen ez alatt az idő
alatt nagyon sok minden történt a cégünknél. Az
önkormányzat segítségével volt két sikeres pályáza-
tunk, amelyek kapcsán a konyhai berendezések, a
mindennapos használatban lévő eszköz szinte mind-
egyike meg tudott újulni, az irodába új informatikai
eszközök kerültek és lett egy új autónk is, ami lehe-
tővé teszi pluszban az ételszállítást a szociális étkez-
tetésben résztvevők részére. Ez volt az egyik legfon-
tosabb beruházás. Ezen felül igyekszünk csinosítgatni
mindig mindent, különösen az éttermet, hogy a ked-
vébe tudjunk járni idősnek, fiatalnak egyaránt.

Az elmúlt egy esztendő nem volt könnyű a Menü
Kft. számára sem, a pandémia rányomta a bélyegét
a mindennapjaikra.

Érzékenyen érintett minket a járványhelyzet mind
anyagilag, mind a napi működést tekintve.

Napi szinten kell figyelni a közlönyöket, figyelni
és keresni a változó jogszabályok ránk vonatkozó
részeit, arról pedig nem is beszélve, hogy az iskola-,
óvodabezárások anyagilag nagyon nagy bevétel kie-
sést hoztak a kft-nek. Igyekszünk túlélni és az önkor-
mányzat is támogat minket mindenben.

Az intézkedések sorában az éthordókat kicserél-
tük eldobható edényekre, ami nagyon megkönnyíti
a munkánkat biztonsági és higiéniai szempontból is,
hiszen így el tudjuk kerülni, hogy a vírus bekerüljön
a konyhára bármilyen formában. A konyhában egyéb-
ként eddig is szigorú szabályok mentén dolgoztunk,
fertőtlenítő szappant használtunk, ami újdonság
talán, hogy a pandémiás időszak óta a kilincseket, a
gyakran használt tárgyakat és felületeket folyama-
tosan fertőtlenítjük, az étteremben lévő asztalok
között pedig nagyobb távolságot hagytunk, igaz, így
kevesebb gyermek tud majd egy időben egyszerre
étkezni. Az étkező bejáratához egy érintésmentes
fertőtlenítő állomást is beszereztünk, amit a diákok
előszeretettel használnak is.

Hogyan vészelték át a járványt a kollégákkal?
Szinte mindenki megkapta már az oltást. Nehéz

időszak volt ez számunkra is, hiszen egyik kollégánk
is beteg lett, s így kontaktként mindannyian karan-
ténba kerültünk, be kellett zárni a konyhát is egy
időre és volt olyan is, hogy négy fővel kevesebben
vágtunk neki a munkának, de volt kisegítő kolléga,
aki tudott jönni, a városüzemeltetőtől is kaptunk segít-
séget. Nekik ezúton is szeretném megköszönni, hogy
mindig rendelkezésre álltak és besegítettek a nehéz
napokban.

A vendégétkezőinket ugyan elvesztettük azáltal,
hogy be kellett zárni az éttermet, az elviteles meg-
oldást kevesen választották, a pandémia ellenére
viszont annyi jó dolog is történt, hogy egy óvoda
pluszban becsatlakozott hozzánk illetve két újabb
település szociális étkezőitől is bizalmat kaptunk arra,
hogy őket is mi lássuk el, így a kiszállítással kapcso-
latos munkáink kicsit megnövekedtek, de a két autó-
val ez teljesíthető és vállalható.

A konyhában egyébként 350 főre főzünk, két sza-
káccsal és négy konyhai kisegítő kollégával.

A folyamatos megújulás mennyire volt szempont
az elmúlt időszakban?

Mindig törekszem a megújulásra. Az étkeztetés-
ben is figyelem mindig az újdonságokat, hogy mit
lehetne bevezetni, amivel az idősek és fiatalok ked-
vében lehetne járni. De nyilván ez mindig függvénye
annak, hogy mit milyen áron lehet beszerezni. Fon-
tosak számunkra a visszajelzések, megkérdezzük a
fogyasztóktól, hogy mi ízlett nekik, vagy mi az eset-
leg, ami kevésbé, mit szeretnének jobban. Amikor
nincsenek gyerekek, akkor igyekszünk inkább olyan
ételeket a kínálatba tenni, amivel az időseknek ked-
vezünk, vagy éppen fordítva.

Úgy gondolom, hogy az étkezők számának folya-
matos növekedése a legjobb visszajelzés számunkra.

A gyerekek például nagyon szeretik, ha leülök

közéjük és megkérdezem, mit szeretnének enni. Ők
őszintén elmondják a véleményüket és én ennek
nagyon örülök.

Az ügyvezetői szerződése a közelmúltban járt le,
de újra bizalmat kapott a képviselő-testülettől és
folytathatja a megkezdett munkát a Menü Kft. élén.
Milyen terveket tűzött ki a következő időszakra?

Ezúton is szeretném megköszönni a képviselő-
testületnek mind a támogatást, mind a bizalmat. Sze-
retném folytatni, amit elkezdtem az elmúlt öt esz-
tendőben. A fejlesztéseket folytatni kell, gondolok
most a konyha víz- és csatornarendszerére, ami igen-
csak elavult, ha valamilyen forrást találnánk rá, azt
szeretném mindenképpen első körben megcsinál-
tatni. Kálóczi Beáta

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

A badacsonyörsi temetőben helyezték örök nyu-
galomra a február végén, életének 91. évében
elhunyt Faragó Györgyöt. Családtagjai, barátai, tisz-
telői kísérték utolsó útjára. 

Gyuri bácsi analóg fényképezőgépével bejárta
egész Európát. Azt vallotta: tökéletes pillanat csak
egyszer fordul elő, a fotósnak ezt kell megörökítenie.
Évtizedeken át bújtak meg a fiókjában olyan kincsek,
mint azok a fotók, amelyeket az 1956-os forradalom
napjaiban készített a fővárosban. Csodás fotóit tárla-
tok keretében mutatta meg szerte az országban.

Emlékét megőrizzük! 
Kálóczi Beáta

VÉGSŐ BÚCSÚ FARAGÓ GYÖRGYTŐL

Fotó: Nagy LászlóFotó: Nagy László
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Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete Hegedűs András címzetes tűzoltó
főtörzsőrmestert választotta „ Az év tűzoltójának”.
Magas színvonalú munkáját elismerő oklevéllel és
pénzjutalommal ismerték el, melyet Krisztin N. László
polgármester adott át a díjazott számára.

Hegedűs András 2003-ban szerelt fel hivatásos
tűzoltónak, és pályája kezdete óta Badacsonytomajon
teljesít szolgálatot. Hivatástudata és a tűzoltói hiva-
tással szemben érzett alázata példaértékű. Majd két
évtizedes tapasztalata nagy segítséget jelent mind
a beavatkozások alkalmával, mind az újonnan fel-
szerelők állományba illesztésében. Szolgálati felada-
tait magas szinten, a szervezet iránti lojalitást szem
előtt tartva látja el, bajtársaival segítőkész, elöljáróival
tisztelettudó- áll a méltatásban.

A „Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója” elisme-
réshez ezúton is szívből gratulálunk a díjazottnak!

Kálóczi Beáta

Egy 2004-es adat szerint 134 fő él Balatonrendesen.
Ez a szám egészen biztosan változott azóta, de ettől
függetlenül a „Balaton-part legkisebb települése”
címet egész biztosan ők kapnák!

- Se óvoda, se iskola nincs a településünkön, Bala-
ton-parti részünk sincs igazán. Úgy van egy strandré-
szünk, hogy a Balatonrendes-Kővágóörs-Pálkövei
strandon van egy 1/3 részünk, de nem mi üzemeltetjük,
a kővágóörsi Önkormányzat látja el ezt a feladatot.
Lehetnénk ezek miatt szomorúak, de ránk ez nem jel-
lemző, hiszen az utóbbi másfél év folyamán nagyon
sokan költöztek a faluba, rengeteg telek és ház talált
gazdára.  – kezdi a beszélgetést Lenner István, Bala-
tonrendes polgármestere. 

- Valószínűleg 150-170 közötti lehet az a létszám,
ami állandónak mondható. Aki januárban fekszik itt le,
az körülbelül 100-110 fő lehet. Sokan vannak bejelent-
kezve ide, ingatlant vásároltak a településen, de nem
laknak ténylegesen Balatonrendesen, csak tavasztól
őszig tartózkodnak itt. Nyilván a koronavírusnak is
köszönhetjük azt, hogy nőtt a lélekszám, de azt gon-
dolom, ezzel nem vagyunk egyedül, más településen
is megfigyelhető ez a tendencia. Nyáron nagyon sokan
tartózkodnak a településen, télen viszont csendes a
falu – tudjuk meg a 2019-ben megválasztott polgár-
mester úrtól.

- Tavaly a turizmus első hónapjaiban nem nagyon
vettünk észre változást a koronavírus miatt. Voltak, akik
leköltöztek a nagyobb városokból hozzánk, főleg Buda-
pestről. Sokan költöztek, akik aztán itt is maradtak egé-
szen késő őszig. Szerintem az egyik legjobb évünk volt
a tavalyi turizmus szempontból. 2018-ban, vagy 2019-
ben egészen biztosan nem volt ennyi nyaraló nálunk.
Nyilván ez annak is köszönhető, hogy nem mehettek
külföldre a családok, maradt a belföldi nyaralás és a
Balaton. Aminek mi nagyon örültünk! A szállásadók jó
szezont zártak tavaly, ebben biztos vagyok! Valószínű-
leg idén is hasonlóan jól alakul majd a nyarunk! Az elő-
foglalások biztatóak, már most augusztus végéig le
van foglalva minden szállásunk! – vélekedik Lenner
István.

- Szerencsére Balatonrendesen nem volt számot-
tevő a koronavírus jelenléte. A tavaszi időszakban érez-
hető volt, hogy a világjárvány hatására kevesebben
látogattak el hozzánk, mint például Badacsonytomajra,
Ábrahámhegyre, vagy Révfülöpre. Szerencsére drasz-
tikus lépésekre nem kényszerültünk a védekezés
során, felhívtuk a figyelmet a veszélyre, fertőtlenítet-
tünk, megkértünk mindenkit, hogy tartsák a távolságot,
figyeljenek oda a szabályokra. Gumikesztyűt, maszkot
osztottunk. A maszk megmaradt, most már közterüle-
ten is hordani kell. Településünkön az idei évben ütötte
fel a fejét a vírus igazán, tavaly még megbetegedésről
sem tudtunk. Voltak olyanok, akik a karantént töltötték
nálunk, azért, mert például külföldről jöttek haza, nekik
kötelező volt a karantén. 

Balatonrendes számos pályázatot is elnyert az
utóbbi időben. 

- A Magyar Falu Programban tavaly nyertünk pénzt
útfelújításra, aminek a kivitelezése folyamatban van. A
település Révfülöp felöli bevezető szakaszán volt egy
murvás utcánk, amit szerettünk volna aszfaltos burko-
lattal ellátni. Ez részben megtörtént, de még tartanak
a munkálatok. Nyertünk továbbá még egy pályázaton
idén, szintén a Magyar Falu Program segítségével
temetőfelújításra, melynek keretében egy urnafal épí-
tése van tervben. Reményeink szerint idén nyáron, vagy
legkésőbb ősszel fog elkészülni. Idén még tervezünk
beadni több pályázatot is, reméljük, sikerrel jár majd a

település! 2019-ben is volt egy nyertes pályázatunk,
akkor kultúrház felújításra és orvosi eszközök beszer-
zésére nyertünk forrást – mondta a polgármester úr.

- Fontos még megemlíteni, hogy az idei évtől, janu-
ár 1-jétől van falugondnokunk, aki az időseket, a gye-
rekeket segíti. Vásárolni visszük heti egyszer a rászo-
rulókat Tapolcára, nagybevásárlásra. Ez főleg az idő-
seket érinti, és azokat, akik nem rendelkeznek saját
gépjárművel. A gyerekek szállítását is mi végezzük a
faluban, néhány óvodást és iskolást Révfülöpre és
Badacsonytomajra szállítunk és van gyógyszertári jára-
tunk is. Igyekszünk teljesíteni azoknak a kérését, akik
ezeket a szolgáltatásokat igénybe kívánják venni, de
önmaguktól nem tudják megoldani. Nekik próbálunk
megfelelni! Reméljük, hogy a jövőben még jobban, ha
fel tudjuk mérni az igényeket! 

A nyári időszakban szeretnének néhány programot
is megvalósítani.

- Idénre terveztünk egy falunapot, amit tavaly nem
tudtunk megrendezni a világjárvány miatt. Tavaly volt
egy jól sikerült disznóvágásunk, ami szintén régi hagyo-
mány a településen, minden év februárjában meg-
szervezzük. Ez sajnos idén elmaradt. Nem tudtuk meg-
tartani a március 15-i ünnepséget és a húsvétot sem.
15-16 rendezvényt terveztünk idén, ezekből májusig
jópár elmaradt, de úgy gondolom, hogy talán júniustól
mindenféle programot meg tudunk tartani. Június
végén rendezzük meg a falunapot, amit 2 naposra ter-
vezünk. Sajnos nincs annyi bevételünk, hogy 3 naposra,
péntek-szombat-vasárnapra is szervezzünk programot.
Sokat segítenek a rendezvények megvalósításában a
Nők a Balatonért Egyesület balatonrendesi tagjai, velük
közösen szoktuk kitalálni és kivitelezni is a programokat.
Tavaly jól sikerült az augusztusi nyárzárónk, amit szintén
közösen rendeztünk meg. A szüretet is szeretnénk
megtartani. A legfrissebb hír, hogy a KőFeszt szerve-
zőitől jött megkeresés, ami a környékbeli, Káli-meden-
cében található települések fesztiválja, ez nem csak
rajtunk múlik, ha úgy alakul, hogy Balatonrendes is
bekerül a települések közé, akkor nagyon szívesen tar-
tunk kulturális rendezvényeket, kiállítást. Nehezebb a
helyzetünk, hisz nincs strandunk, ami még vonzóbbá
tehetné a települést és ami valószínűleg jó bevételt is
jelentene Balatonrendesnek, kevesebb az üzlet a falu-
ban, a szállászolgáltatóknak nem kötelező befizetni az
adót. Ezeket megérzi a falu, de gondolom, most min-
denki hasonlókkal küzd. Nekünk talán annyiból még
nehezebb a helyzetünk, hogy mi vagyunk a legkisebb
Balaton-parti település. De nem kesergünk, megpró-
bálunk abból gazdálkodni, amink van, hisz a jóból kicsit
adnak! Farkas Judit

ELISMERÉS AZ ÉV
TŰZOLTÓJÁNAK

SZOMSZÉDOLÁS – A BALATON-PART
LEGKISEBB TELEPÜLÉSE

Fotó: Farkas JuditFotó: Farkas Judit

Fotó: Péringer MartinaFotó: Péringer Martina

A balatonrendesi Kultúrház

Fotó: IskolaFotó: Iskola

Az idei tanévben 24. alkalommal rendezték meg
a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási
versenyt. Az előző tanévekhez képest rendhagyó
módon online platformon, digitális feladatlapokat töl-
töttek ki a nevezett tanulók.

Az országos iskolai fordulót követően 2 tanulónk
jutott tovább a megyei döntőbe.

Várkonyi Emőke Virág 8. osztályos tanuló 4., Wal-
lovics Lilla 5. osztályos tanuló 11. helyezett lett a
megye legjobbjai között. 

Gratulálunk a szép eredményhez!
Lesz Renáta felkészítő pedagógus

LEGJOBB 
HELYESÍRÓINK

Folytatás az 1. oldalról.
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RANGOS ELISMERÉS LAPOSA JÓZSEFNEK
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a táji örök-

ségre építő, elmélyült és újító tájtervezői munkájáért,
a területrendezési tervezés módszertanának meg-
alapozásáért, a magyar bortermő táj hagyományai-
nak újraélesztése érdekében végzett példamutató
tevékenységéért, valamint kutatói és publikációs
munkásságáért Mőcsényi Mihály-díjat adományozott
dr. Laposa József táj- és kertépítészmérnöknek. Az
elismerés a tájépítészek számára adható legrango-
sabb kitüntetés Magyarországon.

Dr. Laposa József legjelentősebb munkái a
Balatonhoz kötődnek, a Balaton Kiemelt Üdülőkör-
zet vezető tervezőjeként alkotta meg a Balaton tör-
vényt.

A Balaton mellett számos más tájegység, köztük
más világörökségi terület rendezése fűződik a nevé-
hez, mint például Tokaj – Hegyalja, Pannonhalma,
vagy Hollókő. Tájrendezőként több mint 200, – ebből
31 Balaton -felvidéki, északi parti település-  külte-
rületét szabályozta. Rendszeresen publikál szakmai
folyóiratokban, számos könyvet írt, a legutóbbi, a
Badacsonyról szóló, 2020. év végén jelent meg, ami
egyben jubileumi kötet, ez volt a tizedik borvidékek-
ről, szőlőkultúráról szóló könyve.

A „Badacsony- A magyar borvidékek ékessége”
című kötet a Badacsonyi borvidék – kiemelten a
Badacsony hegy – szőlő- és bortermelésének törté-
netéről, e tevékenység által formált szőlőhegyi, bor-
vidéki táj gazdagságáról szól.

A szerző a táj és a szőlő-bor iránti mély elkötele-
zettséggel mutatja be a szőlő és bortermelés jelen-
tőségét, tájformáló hatásait a keltáktól napjainkig.

A történelmi korszakokat, a több mint kétezer
éves kultúra virágkorát, szereplőit hitelesen, saját
véleményét is megfogalmazva írja le. A több mint
300 fényképet tartalmazó könyv felvillantja a borvi-
dék kiemelkedő természeti, termelési, táji és építé-
szeti értékeit, a méltatlanul elfelejtett életműveket.
Megemlíti röviden a jelen szereplőit is, de messze
nem a mai termelők ismertetése volt a cél, hanem a
történelmi folyamat bemutatásával, megrajzolásával

a Badacsonyi borvidék megújulásának, fennmara-
dásának segítése.

Szívből gratulálunk az elismeréshez!
Kálóczi Beáta

Forrás: kormany.hu; mek.hu; csodalatosborok.hu
Fotó: www. csodalatosborok.hu; laposa.hu

Szőcze Csabával, a felnőtt csapat új edzőjével
beszélgettünk!

Hogyan indult a sportkarriered?
6 éves korom óta focizok, játszottam Nagykani-

zsán, Tapolcán, Zalaegerszegen, Hévízen, Zalaapá-
tiban. Eredetileg tapolcai vagyok, így a sportkarrier
ott kezdődött. Játszottam Badacsonytomajon is, a
mostani játékosok háromnegyedével játszottam is
együtt! Az idősebbekkel főleg, de a fiatalabb korosz-
tállyal is találkoztam a pályán focistaként. Jelenleg is
focizom, a Tapolcai Öreg Fiúk csapatban.

Hogyan lettél a csapat edzője?
Megkerestek, amikor elment a legutolsó edző,

hogy vállalnám-e a munkát! Gyorsan történt minden,
mert a bajnokság előtt 1 héttel mondott le az előző
edző. Szombaton volt az első bajnoki, előtte néhány
nappal, csütörtökön egyeztünk meg a klubbal. 

Vannak segítőid ebben a munkában?
Rétai Szabolcs az U16-os csapatot és az ifi kor-

osztályt edzi, Tombor Péter pedig a még fiatalab-
bakkal foglalkozik. Én irányítom a felnőtt csapatot.
Most már kezdünk visszatérni a szokásos menetrend-
hez, vannak meccsek és edzések is! Most vagyunk
körülbelül a bajnokság közepénél. A koronavírus jár-
vány miatt maradt el jónéhány meccs, ezeket pótol-
juk, például a héten is 2 meccsünk lesz: szerdán és
szombaton! Muszáj heti 2 alkalommal is pályára lépni,
hogy pótolni tudjuk az elmaradt mérkőzéseket. 

Hogy áll most a csapat a tabellában?
20 ponttal jelenleg a 11. helyen állunk a 16 csa-

patos küzdelemben. Tavaly 8 pontunk volt, azóta tud-
tunk szerezni 12 pontot, ami azt gondolom, szép tel-
jesítmény. De az az igazság, hogy én mindig a követ-
kező meccsre koncentrálok, hogy ott jól szerepeljünk,
a tabellát nem igazán szoktam nézni. A célunk az,
hogy minél több pontot szerezzünk a hátralévő mér-
kőzéseken és hogy minél jobb helyen zárjuk a baj-
nokságot! Farkas Judit

SZEREMLEY HUBA ELMENT...

ÚJ EDZŐ A BADACSONYTOMAJI 
FUTBALLCSAPAT ÉLÉN

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képvise-
lő-testülete szomorú szívvel értesült arról, hogy Sze-
remley Huba 81 éves korában elhunyt.

Badacsony szőlészete és borászata rendkívül
sokat köszönhet Szeremley Hubának. 

Egy olyan időszakban jött erre a vidékre és emelte
újra rangos helyre a badacsonyi szőlő- és bor hírnevét,
amikor az egyébként is nehézségekkel küszködött.

A térségbe fektetett összegei azonban nemcsak
az ágazatot segítették, hanem a környező települések
fejlődéséhez, marketingjéhez is hozzájárultak. Emel-
lett Szeremley Huba támogatta a környék települé-
seit, felkarolta a szőlővel és a borral kapcsolatos ren-
dezvényeket, de adományokkal segítette a környéken
működő intézményeket, civil szervezeteket is.

Badacsonytomaj Városa 2005. március 15-én
„Badacsonytomaj Településfejlesztéséért és Telepü-
lésrendezéséért” kitüntetésben részesítette!

A térségért végzett tevékenységét, életét a
közösség nevében megköszönjük!

Nyugodjék békében!

Forrás: www.facebook.com/Badacsonytomaj-
Képviselő-Testület- 2019-2024Fotó: valasz.huFotó: valasz.hu

2021. május 12-től újra nyit a Városi Könyvtár! Nyit-
vatartásunk: hétfő 9-15, szerda 9-15, péntek 10-18.

A védettségi igazolvánnyal rendelkező és a vele
érkező 18 év alatti látogató személyesen igénybe veheti
a könyvtár szolgáltatásait az alábbi feltételekkel: a láto-
gató belépésének a védettségi igazolvány és a sze-
mélyazonosító okmány felmutatását követően kerül-
het sor; belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és
az intézményben tartózkodás során kötelező a folya-
matos maszkviselés (ez alól kivételt képez a 6 évnél
fiatalabb kiskorú, valamint az értelmi, vagy pszicho-
szociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spekt-
rumzavarral élő látogató); az olvasó ügyeljen a 1,5
méteres védőtávolság betartására; a könyvtárban
eltölthető maximális idő a látogató számára: 20 perc;
az olvasó számára továbbra is zárva tart az olvasó-
terem és a számítógép terem.

A védettségi igazolvánnyal NEM rendelkező és
a vele érkező 18 év alatti látogató az alábbi feltéte-
lekkel veheti igénybe a könyvtár szolgáltatásait: az
épületbe történő belépés nem megengedett. Védett-
ségi igazolvánnyal nem rendelkező számára is van
lehetőség könyvet kölcsönözni. Ehhez előzetes
egyeztetés szükséges elérhetőségeink valamelyikén:
badacsonytomajkonyvtar@gmail.com 06-87/471-208

KEDVES OLVASÓNK!

Fotó: Farkas JuditFotó: Farkas Judit
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ÚJ RUHÁT ÖLTÖTT A 25 ÉVES TOURINFORM BADACSONY
A Magyar Turisztikai Ügynökség 20 millió forintos vissza nem térítendő pályá-

zati támogatásának köszönhetően 21. századi körülmények között fogadja május
1-jétől a badacsonyi Tourinform iroda a látogatókat. 

A megújult létesítmény ünnepélyes átadóján a Badacsonyi Céh Turisztikai
Egyesület TDM munkaszervezetének vezetője úgy fogalmazott: az elmúlt 25 év
legnagyobb fejlődése talán azon mérhető le, hogy a nyitás évében ötezer főt
számláló személyes látogatóforgalom 2020-ra elérte a hatvanezer főt. Tasner
Mónika emlékeztetett: a Tourinform kezdettől fogva a Balaton-régió leglátoga-
tottabb irodái közé tartozott, országos viszonylatban is mindig benne volt az első
tízben, tavaly pedig elérte az ötödik helyet. A badacsonyi térség a Balaton-felvidék
egyik leglátogatottabb desztinációja, évente kétmillió turista fordul meg itt. Ez a
forgalom már indokolta egy ehhez illő esztétikai és technikai elvárásoknak is
megfelelő iroda létrehozását, ezek a feltételek mostanra teljesültek is-tette hozzá.

Most a koronavírus-járvány miatt nem tanácsos külföldre utazni, így egészen
biztos, hogy sokan fogják Magyarországot, ezen belül a Balatont választani úti-
célként az idei nyáron. Ez ad reményt és optimizmust arra, hogy egy jó turisztikai
szezonban bízhatunk- erről már a térség országgyűlési képviselője szólt az átadá-
son. Fenyvesi Zoltán azt is mondta, hogy a turizmusból élők számára a következő
két esztendő jelentős változást fog hozni nemcsak szemléletben, hanem minden
más tekintetben is. Hozzátette: ez a környék az elmúlt időszakban sokat fejlődött
és szép látványt mutat; ennek az útnak azonban még csak a felénél járunk, szá-
mos fejlesztés van még előttünk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata nevében Borbélyné Galambos Gab-
riella köszöntötte a megjelenteket. A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnök-
ségi tagjaként is gratulált a szép sikerhez, az iroda megújításához. Ábrahámhegy,
Badacsonytomaj, Badacsonytördemic és Szigliget települések évek óta együtt-
működnek a turizmus területén, közösen tartják fenn az egyesületet és a Tou-
rinform irodát. Ebből a szempontból az iroda megújulása közös siker és az infor-
mációs pont nemcsak Tomaj, hanem az egész mikrorégió turizmusát fogja szol-
gálni- hangsúlyozta köszöntőjében Borbélyné Galambos Gabriella.

Krisztin N. László, Badacsonytomaj polgármestere a Tourinform iroda munka-
társainak mondott köszönetet, akik a pályázatírás nehézségeitől kezdve vállalko-
zókkal való együttműködésen keresztül sokat dolgoztak azért, hogy a létesítmény,
amelyben dolgoznak, kívül-belül megújulhasson, majd a polgármester Kozári
Ferencné Anikó nénit kérte fel a szalagátvágásra. A szépkorú hölgy aktív részese
a helyi turizmusnak, hiszen nyaralójában – amelyet most a Kisfaludy pályázat
támogatásával sikerült is megújítani - már fél évszázada fogad vendégeket.

Badacsonytomajon 1996 óta működik Tourinform iroda, 2007. óta a Badacsonyi
Céh Turisztikai Egyesület fenntartásában, melynek működési költségeihez a
desztináció tagönkormányzatai (Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Szigliget,

Ábrahámhegy) jelentős összeggel járulnak hozzá.
Az évente mintegy 60.000 vendéget kiszolgáló iroda a Balaton Régió legfor-

galmasabb irodája, országos viszonylatban pedig az 5. helyen áll. 
Az irodának helyet adó épület 2020. júniusára az önkormányzat sikeres pályá-

zatának köszönhetően műszakilag teljesen megújult. Ennek folytatásához kiváló
lehetőséget kínált a Magyar Turisztikai Ügynökség Tourinform irodák és infor-
mációs pontok felújítására tavaly nyáron kiírt pályázata, melyen sikerrel indult a
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület, elnyerve a 20 millió forint összegű, vissza
nem térítendő és 100%-os intenzitású támogatást.

A Magyar Turisztikai Ügynökség által kiadott Tourinform Belsőépítészeti Arcu-
lati Kézikönyv szerint újultak meg ezen pályázati támogatás segítségével az
ország Tourinform irodái. A pályázat keretében az előírt belsőépítészeti kialakí-
táson felül beszerzésre kerültek az ügyféltérben a vendégfogadást és a munka-
végzést, értékesítést és információszolgáltatást kiszolgáló bútorok, berendezési
tárgyak, valamint a back office bútorzata is teljesen megújult. Ezen felül a szol-
gáltatásbővítés keretében kerékpárok beszerzésére került sor, melyeket a ven-
dégek tudnak bérbe venni. Az iroda forgalomszámláló berendezéssel is gazda-
godott pályázat révén. 

A fejlesztés megvalósulását követően az iroda még láthatóbbá vált a látogatók
számára, mely megtalálhatósága optimális volt eddig is, hiszen központi elhe-
lyezkedése biztosította ezt. Ezt tovább fokozza a megújult külső környezet, az
ismertséget és bizalmat közvetítő arculat, a vendégeket behívó promóciós táblák,
az új digitális kijelzők segítségével. Ezek mind-mind olyan információkat, üzene-
teket közvetítenek a vendégek felé, hogy ide érdemes betérni, mert komplex és
hiteles információ-szolgáltatásban részesülnek. A betérő vendégek vonzó, barát-
ságos, akadálymentes térbe érkeznek, ahol a dolgozók segítőkészsége, kedves-
sége, felkészültsége garancia arra, hogy a vendégek megtapasztalják a „visszahívó
vendégszeretetet”, vagyis, hogy „itt szívesen látnak, itt tényleg törődnek velem!”. 

Az iroda nyitvatartása is bővült a fejlesztésnek köszönhetően: május 15-től
szeptember 15-ig MINDEN NAP 9.00- 17.00-ig, szeptember 16-tól december 17-
ig hétfőtől szombatig 9.00- 16.30-ig várják a látogatókat.

Az információs központ teljes mértékben kiszolgálja a turisták igényeit az
érkezéstől az elutazásig, legyen az egyszerű útbaigazítás, szálláshely vagy boros-
pince ajánlása, ajándék vagy horgászjegy vásárlási lehetőség, az éppen aktuális
eseményről, rendezvényről szóló felvilágosítás ill. erre szóló belépőjegy meg-
vásárlása. Kálóczi Beáta, Tourinform Badacsony

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta



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 (a járvány miatt online formában valósulnak
meg): 
(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: ZÁRVA
Egry József Emlékmúzeum: ZÁRVA 
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: május 1-től május 14-ig: HÉTFŐ-SZOMBAT:
9.00-16.30-ig; május 15-től szeptember 15-ig: MINDEN NAP:
9.00-17.00-ig; szeptember 16-
tól december 17-ig: HÉTFŐ-
SZOMBAT: 9.00-16.30-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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Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Badacsony Újság elektronikusan, pdf
formátumban is letölthető, online változatban a www.badacsonytomaj.hu oldalon
az Újság menüpontban érhető el. Szerkesztőségünk arra is lehetőséget biztosít,
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!

SZAKVEZETÉSES ÉLMÉNYTÚRÁK A BADACSONY RÉGIÓBAN 
MÁJUS 29- JÚNIUS 26.

MÁJUS 29. (SZOMBAT) 19.15 óra: Holdfénytúra
a Csobáncon – Holdfény és lámpások kíséretében
hódíthatod meg a különleges “lapos tetejű” Csobán-
cot! Tarts velünk!

Mi a Keszi név eredete? Mit rejt Gyulakeszi teme-
tője? Mi az a Széna-eregető? Milyen tetteket hajtott
végre Gyulaffy László? Honnan ered a Csobánc név?
Mit mondtak a várvédő csobánci nők a labancnak?
Miért van orgonakert a hegytetőn? Sok más kérdésre
is választ kapsz a túránk során! A Balaton-felvidék
egyik gyöngyszeme a Csobánc, melynek tetejét a vár
koronázza meg, ahonnan páratlan kilátásban lehet
részed. Az esti fények, a Tapolcai-medence látványa
pedig még inkább fokozza a hangulatot. Oszd meg
barátaiddal vagy családoddal a felejthetetlen élményt!

Elemlámpa, vagy egyéb fényforrás hozatala aján-
lott! Találkozó: 19.15-kor, helyszíne: Gyulakeszi vár-
parkoló. Indulás: 19:30 óra. Útvonal: Gyulakeszi –
Rossz-templom – Vár. Időtartam: 3 óra. Szintemelke-
dés: 250 m. Táv (km): 5 km.

JÚNIUS 5. (SZOMBAT) 9.45 óra: A csodás Szent
György-hegy titkai

A hatalmas bazaltorgonák csodálatos látványa, a
karcsú tornyú Lengyel-kápolna, a bővizű Oroszlánfe-
jű-kút, a Sárkány-lik nevezetű jégbarlang és a hegyte-
tőről nyíló, lenyűgöző balatoni panoráma felejthetetlen
élményt nyújtanak. Ezt neked is látnod kell! Túránk
során szakképzett vezetőnk segítségével feltérképez-
heted a hegy gazdag élő-és élettelen természeti érté-
keit, megismerheted geológiai kialakulását, építészetét,

szőlő-és bortörténetét, néprajzát. Persze, a hegy sár-
kányának históriája sem marad titokban!

Találkozó: 09:45-kor, helyszíne: Kisapáti, temető
melletti parkoló. Indulás: 10:00 óra. Útvonal: Kisapáti,
temető melletti parkoló – Turistaház – „Jégbarlang”
– Orgonák – Tető – Oroszlánfejű-kút – Tarányi-pince
– Lengyel-kápolna. Időtartam: 4 óra. Szintemelkedés:
300 m. Táv (km):  8 km.

JÚNIUS 12. (SZOMBAT) 9.45 óra: A badacsonyi
bányák rejtelmei 

A Badacsony-hegyet megpillantva elsősorban a
bor, a bazaltorgonák, a pazar kilátás jut eszünkbe,
de a közel 438 méter magas hegy tartogat még
bőven meglepetéseket.  Elmeséljük, hogy az egykori
badacsonyi bazaltbányában 1949 és 1954 között
kényszermunkatábor működött. Itt készült az ország
legtöbb macskaköve. Megismerheted a bányászat
valós és igazi történetét. Megtudhatod, hogy mire
használták fel a lebányászott kőzeteket, kik dolgoztak
a bányákban.

A túra a Badacsony kevésbé ismert útvonalán
vezet, melynek végén elképesztő szép panoráma
tárul eléd a Balaton és a Szigligeti-öböl felé.

Találkozó: 09:45-kor, helyszíne: Badacsonytörde-
mic Faluház parkolója. Indulás: 10:00 óra. Útvonal:
Badacsonytördemic – Tördemici bányák – Kőkapu –
Tető – Ranolder-kereszt – Bujdosók lépcsője –
Rodostó turistaház. Időtartam: 3 óra. Szintemelkedés:
250 m. Táv (km): 5 km.

JÚNIUS 26. (SZOMBAT) 19.45 óra: ÚJ! Romanti-

kus holdfénytúra a szigligeti várban 
A Balaton partja mellett magasodó, magányos

sziklabércen álló szigligeti vár a Balaton-felvidék leg-
csodálatosabb, leglátványosabb és gyönyörűen fel-
újított vára. Az itt emelkedő bástyákról lélegzetelállító
kilátás nyílik a Magyar-tenger gyönyörű vizére és a
Tapolcai-medence tanúhegyeire is. Ezt a festői lát-
ványt képzeld el az esti holdfényben egy romantikus
túra keretében. Legújabb szigligeti holdfénytúránkon
a képzelet valósággá fog válni. A bámulatos, mese-
beli kilátás mellett fény derül a vár és Szigliget tör-
ténetére is.

Elemlámpa, vagy egyéb fényforrás hozatala aján-
lott! Találkozó: 19:45-kor, helyszíne: Szigliget, Tourin-
form Iroda parkolójánál (8264 Szigliget, Kossuth u.
17.). Indulás: 20:00 óra. Útvonal: Szigliget, Tourinform
Iroda – Vár. Időtartam: 2 óra. Szintkülönbség: 150 m.
Táv (km): 1 km.

További túráink megtalálhatók: 
https://www.badacsony.com/turak/
Jelentkezés: Személyesen: badacsonyi Tourin-

form irodában (8261 Badacsony, Park. u.14); Telefonon:
+3687/531-013; E-mailben: badacsonytomaj@tourin-
form.hu; Facebookon üzenetben: Badacsony Régió
Tourinform.

Részvételi díj: gyermekeknek: 6 éves korig:
ingyenes; 6-14 éves korig: 500,- Ft/fő; felnőtteknek:
1.500,- Ft/fő. A részvételi díj a helyszínen, készpénz-
ben fizetendő a túravezetőnél.

A túra a megadott időpontban elindul!


