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A VÁROS NAPJÁT 
ÜNNEPELTÜK

Dr. Bodnár Attila személyében új jegyzője van az Ábrahámhegy, Bada-
csonytomaj és Balatonrendes önkormányzatai által fenntartott Közös
Önkormányzati Hivatalnak. A posztra azt követően írtak ki pályázatot,
hogy szeptember elején Wolf Viktória közel egy évtized után távozott a
hivatalból és elköszönt a jegyzői pályától is.

ÚJ JEGYZŐ BADACSONYTOMAJON
Kétnapos programsorozattal ünnepelte a
város a Badacsonyi Szüretet. A Móló Parkban
a borászok mellett bábelőadás, koncertek
és gyermekprogramok várták az érdeklődő-
ket.

BADACSONYI SZÜRET

Tudósításunk az 5. oldalon olvasható. Részletek a 2. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete augusztus 11-i ülésén (4 igen, 3 nem sza-
vazattal) visszahívta megbízatásából a város korábbi
alpolgármesterét, Hartai Bélát. Ezt követően (4 igen,
2 nem, 1 tartózkodással) Török Zoltánt választották
meg a tisztségre, mint társadalmi megbízatású alpol-
gármestert.

Az augusztus 25-i képviselő-testületi ülés kere-
tében köszönt el a hivataltól, az önkormányzatoktól
és a jegyzői pályától Wolf Viktória, aki közel egy évti-
zeden át volt jegyzője az Ábrahámhegy, Badacsony-
tomaj és Balatonrendes önkormányzatai által fenn-
tartott Közös Önkormányzati Hivatalnak.

Krisztin N. László Badacsonytomaj polgármestere
közösségi oldalán azt írta: Wolf Viktória „szaktudása,
hihetetlen munkabírása, lojalitása, s nem utolsó sor-

ban a pandémia idején tanúsított szervezőkészsége
példaértékű volt. A távozásról hozott döntését meg-
értettük, de nehezen fogadtuk el. Kívánjuk, hogy a
közös hivatal települései maradjanak szép emlékként
a szívében!”

A megüresedett jegyzői posztra pályázatot írtak
ki és a beérkezett jelöltek közül Dr. Bodnár Attilát
választották a Közös Önkormányzati Hivatal új jegy-
zőjének, aki szeptember 27-én esküt is tett a bada-
csonytomaji Városháza Rózsakő termében a polgár-
mester valamint az alpolgármester jelenlétében. Dr.
Bodnár Attila jogász, van jegyzői, településüzemel-
tetési, vagyonkezelési tapasztalata, két nyelvvizsgá-
val rendelkezik. Kálóczi Beáta

ÚJ ALPOLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ 
BADACSONYTOMAJON

Paukovics László és Paukovicsné Hegyi Gabriella
adott műsort az államalapítás ünnepén a badacsony-
tomaji római katolikus templomban, ez alkalommal
Szent Istvánról szóló énekeket, verseket hoztak. Ezt
követően Bedy Imre plébános mutatott be szentmisét,
amelynek keretében meg is áldotta az új kenyeret.

Országot egyetlen uralkodó sem alapíthat pusz-
tán hatalmi szóval vagy nyers erővel, kell még ehhez
valami több is. Kell mellé, hogy közös lelkülete legyen
a benne élőknek: magyarságukban, történelmükben,
Istenben bízó gondolkodásukban- fogalmazott pré-
dikációjában Bedy Imre. Badacsonytomaj plébánosa
arról is szólt: az isteni gondviselés megadta nekünk
azt a kegyelmet, hogy a kezdeti időkben az Árpádház
korában olyan szent uralkodókat adott nekünk, akik
a keresztény bölcsességet és hitet elültették népünk
lelkében, hogy sziklára tudjon épülni az ország a tör-

ténelem jövendő viharaiban is.
A szentmisét követően a templom előtt a polgár-

mester szegte meg az új kenyeret, majd kínálták azt
a híveknek. Krisztin N. László köszöntőjében a többi
között azt mondta: Szent István ünnepe a keresztény-
ségről, az Istenről, az államalapításról, a hazáról vala-
mint az új kenyérről, az emberről, a családról szól.

Az ünnep előestéjén zenés tűzijátékot nézhettek
meg az érdeklődők a Badacsonyi Móló Parkban.

Kálóczi Beáta

AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

Október 1-je az Idősek Világnapja! Munkánkat az
elődök eredményeire építve végezzük. A mi életünk
is akkor tekinthető értékesnek, ha az idő előrehalad-
tával saját utódainknak értékesebb világot, példát
tudunk átadni. Mindennapi munkánkhoz az elődök
nyújtotta mintából meríthetünk hitet, erőt, bátorságot.
Szebbé és reménytelibbé teszik életünket. Sokat
segítenek nekünk tapasztalataik átadásával, vélemé-
nyük, bölcsességük megosztásával. Badacsonytomaj
Város Önkormányzata az Idősek Világnapja alkalmá-
ból jó egészséget, hosszú, boldog életet kíván váro-
sunk szépkorú polgárainak! Kálóczi Beáta

KÖSZÖNTJÜK 
A SZÉPKORÚAKAT!
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A járványhelyzet miatt egy év kihagyást követően
ismét Városnapot rendeztek a badacsonytomaji váro-
si strand területén.

A szervező, Badacsonytomaj Város Önkormány-
zat Kulturális Intézménye déltől közös főzésre hívta
a helyi civileket, baráti társaságokat.

A legkisebbek is találtak maguknak hasznos
elfoglaltságot, őket a többi között légvár, arcfestés
és különféle játékok várták a strandon. A városnap
színpadán egymást váltották a fellépők, akik között
ott volt Oszvald Marika, a Tördemic Néptáncegyüttes,
a Sümegi Hastánc Egyesület, a Unique együttes vala-
mint a helyi iskolások és óvodások is műsort adtak.

A polgármester távollétében Török Zoltán alpol-
gármester köszöntötte a városnap résztvevőit. Az
alpolgármester emlékeztetett: 2004 óta, a várossá
nyilvánítás óta szervezi meg a település minden
évben a Városnapot azért, hogy találkozhassunk egy-
mással, együtt lehessünk, beszélgethessünk, s a hét-
köznapok ezernyi terhe után kicsit felszabadulhas-
sunk, jól érezhessük magunkat. Török Zoltán elmond-
ta azt is: „Különleges a településünk, mert három
településrészből (Badacsony, Badacsonytomaj,
Badacsonyörs) áll. A fölénk magasodó óriás, a hegy,
az életet adó selymes vizű Balaton ölelésében éli itt
életét több, mint kétezer ember, s az év jelentős

részében további tízezrek érkeznek ide turistaként. A
Városnap az elmúlt 17 évben beépült a településünk
hagyományrendszerébe, generációk nőnek úgy fel,
hogy részt vehetnek és magukénak tudhatják ezt a
rendezvényt. Hagyományosan eljön ilyenkor minden
korosztály: idősebbek, középkorúak, fiatalok, gyere-
kek, sőt az idei évet leszámítva a Városnapot össze-
kapcsoltuk a Gyermeknappal is.”

A hagyományoknak megfelelően borral és egy
szál virággal köszöntötték a város nagykorúvá vált
polgárait, azokat, akik 2020-ban illetve 2021-ben töl-
tötték be 18. életévüket.

Kálóczi Beáta

A VÁROS NAPJÁT ÜNNEPELTÉK

Megkezdődött a tanév a Tatay Sándor Általános
Iskolában.

Szeptemberben, 8 évfolyamon 147 diák kezdte
el a tanulást. Az első osztályosok 16-an indultak. Az
osztálylétszámok nagyon optimálisak, 14 és 22 között
mozognak. A felső tagozatban, a kisebb létszámok
ellenére is, több tantárgyból csoportbontást enge-
délyezett a Tankerület. Bontottunk angolból, magyar-
ból, matematikából, informatikából, kémiából és tech-
nikából. Az iskola jó hírnevét jelzi, hogy a beiskolázási
körzeteken kívülről - Tapolcáról, Gyulake-
sziből, Szigligetről, Nemesvitáról - is számos
tanuló jár hozzánk. (Nemesgulács, Kisapáti,
Káptalantóti már a mi körzetünkbe is tarto-
zik.) A nyár folyamán 5 tanuló iratkozott be,
akik szüleikkel Badacsonytomajra költöztek
Magyarországról, vagy külföldről. 

Az iskola felszereltsége átlagon felülinek
mondható. A digitális eszközök sokasága
segíti a mindennapi munkában a gyerekeket
és a tanárokat. A taneszközöket folyamato-
san bővítjük a Tankerület, az önkormányza-
tok, az alapítványok és a szülők segítségé-
vel.

Egyenlőre úgy tűnik, hogy jelenléti okta-
tás lesz. Az oktatási kormányzatnak az a
koncepciója, hogy csak ott kell digitális okta-
tásra áttérni, ahol vannak COVID fertőzöttek. 

A szakkörök is indulhatnak, melyekre a

jelentkezéseket most összesítjük. Iskolai keretben
angol nyelvvizsga előkészítőt, énekkart, atlétika szak-
kört, matematika és magyar felvételi előkészítőket
tartunk. Önkormányzati támogatással asztalitenisz,
kosárlabda, Acro Dance, szivacskézi és színjátszó
szakkört hirdettünk. Reméljük, hogy a Képviselő Tes-
tület, az előző évekhez hasonlóan, támogatja ezen
szakkörök megvalósulását. Ebben az esetben ezek
a szakkörök októberben indulnak.

Tovább folytatja iskolánkban működését a zene-

iskola és a képzőművészeti iskola. Mindegyik művé-
szeti ágra több, mint 30-30 tanuló jelentkezett.

Munkatervünket úgy állítottuk össze, hogy diák-
jaink a tanórákon, a délutáni foglalkozásokon és a
szabadidős programokon is jól érezzék magukat és
szinte játszva tanuljanak.

Mindenkinek magam, munkatársaim és a Tatay
Sándor Iskola összes diákja nevében egy  vírusmen-
tes, tartalmas évet kívánok.

Krisztin N. Lászlóné, intézményvezető

TANÉVKEZDÉS A TATAY-BAN

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

Fotó: IskolaFotó: Iskola

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta



BADACSONY 2021. augusztus-szeptember4 INTÉZMÉNYI HÍREK

www.badacsonytomaj.hu

Fotó: IskolaFotó: Iskola

Fotó: pixabay.comFotó: pixabay.com

Fotó: IskolaFotó: Iskola

Fotó: IskolaFotó: Iskola

Fotó: IskolaFotó: Iskola

Tavasszal az Agrárminisztérium, a Föld napja
alkalmából meseíró pályázatot hirdetett: „Mesék a
Zümmögő birodalomból” címmel. Iskolánk diákjai tol-
lat ragadtak és fantáziájukat, kreativitásukat megmu-
tatva indultak a pályázaton. A kiírásra 903 mese érke-
zett be. A többkörös bírálatot követően 70 mesét java-
solt megjelentetésre a zsűri és a környezetvédele-
mért felelős helyettes államtitkár.  Ezek között sze-
repel az értékelő bizottság ajánlása alapján iskolánk-
ból Tóth Titanilla 6. osztályos tanuló munkája. A pályá-
zati felhívásra beérkezett mesékből– szakmai lekto-
rálás és szerkesztés után – online mesekönyv készül. 

Gratulálunk a szép eredményhez!
Lesz Renáta Adrienn, szaktanár

Badacsonytomaj VN Kft. Káptalantóti úti telephe-
lyén ismét virágpalánták (árvácska, krizantém,

levendula, őszirózsa, eper), Halottak napja előtti
időszakban pedig koszorúk, mécsesek, vágott virág

értékesítésére is sor kerül.
Az értékesítés 2021. október 04. (hétfő) napján 8

órakor kezdődik.
Cím: Badacsonytomaj, Káptalantóti út.

Érdeklődni a 87/571-048 telefonszámon lehet!

Rendelési idő 2021. július 01. napjától – Badacsonytomaj Egészségház:                 
Hétfő: 8-12 • Kedd: 12-16 • Szerda: 8-11 • Csütörtök: 12-16 • Péntek: 8-12

Betegeket, sürgős eset kivételével időpont egyeztetést követően fogadunk. 
Előjegyzés kérhető: 87/471-282

Munkanapokon 16:00 óráig sürgős esetben hívható: 30/211-8489

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
a 2020/2021. tanév tavaszán meghirdette a Mester
Kreátor Kihívás elnevezésű rendkívüli technikaver-
senyét, melyre a Tatay Sándor Általános Iskolából 10
lelkes tanuló jelentkezett. A diákjaink a kamara által
biztosított építőcsomagból rovarszállodát vagy lép-
kedő robotot készíthettek, melyet ügyességükkel,
kreativitásukkal tettek egyedivé. A beérkezett 135 db

alkotásból a zsűri döntése alapján Péntek Levente 5.
osztályos tanulónk rovarszállodája 3. helyezett lett.
Nyereménye egy JBL Clip 3 Bluetooth hordozható
hangszóró. Leventére büszkék vagyunk, eredményé-
hez szívből gratulálunk!

A képeken a boldog nyertes, a díja és a pálya-
műve látható.

Udvariné Horváth Anna

MESEÍRÓ 
PÁLYÁZAT 

HELYI NYERTESE

MESTER KREÁTOR KIHÍVÁS

A Csermák József Rendezvénycsarnok által meg-
hirdetett FÖLDönfutók futóversenyére  szeptember
16-án került sor Tapolcán. A különböző korcsopor-
tokban megjelenő több száz diák izgatottan várta a
rajthoz szólítást. Iskolánk szép számú versenyzővel
képviseltette magát a rendezvényen. Tanulóink a
nagy meleg ellenére remekül teljesítették a kiírt távo-
kat. Hárman állhattak fel a dobogóra:

I. korcsoport leány: Molitor Léna – 3. helyezett

III. korcsoport fiú: Orbán Botond – 3. helyezett
IV. korcsoport leány: Kovács Lilla – 1. helyezett
Szép eredményeket ért el: I. korcsoportban:

Peresztegi Soma (4.) és Mánfai Róbert (6.); II. korcso-
portban: Horváth Izabella (7.); III. korcsoportban:
Németh Kata (7.); IV. korcsoportban: Gáspár Levente
(5.) és Buda Alex (9.).

Gratulálunk mindenkinek, aki részt vett a verse-
nyen! Farkas Csilla, felkészítő tanár

FÖLDÖNFUTÓK FUTÓVERSENYE

VIRÁGVÁSÁR!

GYERMEKORVOSI SZOLGÁLAT
DR. HORVÁTH MARGIT GYERMEKORVOS



Immár harmadszor adott otthont Vas megye a
„TFA-FCC HUNGARY-Bük”, az ország legerősebb tűz-
oltója tűzoltóversenynek szeptember 3-án. Az idén
is a fővárosból és az ország szinte minden megyéjé-
ből neveztek hivatásos, önkormányzati, önkéntes és
létesítményi tűzoltók, körülbelül száz versenyző
mérte össze kitartását és sporttudását a büki gyógy-
fürdő előtti parkolóban. A rendezvény Veszprém
megyei, badacsonytomaji sikert is hozott.

A megnyitót követően a versenyzőknek izzasztó
feladatok sorát végrehajtva kellett bizonyítaniuk ráter-
mettségüket, állóképességüket. Az első pályát a női
és férfi versenyzők egyaránt légzőkészülékben tel-
jesítették. Itt a Firefighter Combat Challenge névre
hallgató speciális akadálypálya
egyes elemeit kellett megoldaniuk,
a többi között egy nyolcvan kilog-
rammos bábut kellett elhúzniuk. Fél
óra pihenést követően a másik
pályán folytatták a versenyt, az itt
megadott versenyfeladatokat már
légzőkészülék nélkül kellett végre-
hajtani. Az akadályokat a legtöbb
versenyző sikeresen teljesítette,
mindezzel tanúbizonyságot téve
arról, hogy milyen állóképesség és
kitartás jellemzi a tűzoltókat, legye-
nek hivatásosok, önkormányzatiak,

önkéntesek vagy létesítményiek. A legfőbb rivális az
idő volt, hiszen mindenki a legjobb eredményre töre-
kedett a legrövidebb idő alatt. A két időeredmény
összeadódott, így alakult ki a végső sorrend.  

A férfiak között a 30 év alattiak versenyében ifjabb
Bodó László (KÖTÉL Egyesület) bizonyult a legjobb-
nak, a 30-40 év közötti kategóriát Kiss János (Bolhás
ÖTE) nyerte, a 40 évnél idősebbeknél pedig Tasko-
vics Sándor tűzoltó főhadnagy (Badacsonytomaj
HTP) futotta a legjobb időt. A nőknél 30 év alatt Ist-
ványi Nóra tűzoltó főhadnagy (Eger HTP) hódította
el az elsőséget, a 30-40 közötti korosztály legjobbja
pedig dr. Ódor-Sápi Csilla (KÖTÉL Egyesület) lett. A
magyar győztes címet a hivatásosok kategóriájában

Karsai Zoltán tűzoltó törzsőrmester
(Mosonmagyaróvár HTP) nyerte el.
Az abszolút kategória győztese
pedig Kiss János (Bolhás ÖTE) lett,
így ő vehette át a vándorkupát.

Taskovics Sándor tűzoltó főhad-
nagy (Badacsonytomaj HTP) tagja
volt a legeredményesebb, Ironfigh-
ters elnevezésű csapatnak is. 

Taskovics Sándornak ezúton is
gratulálunk eredményes szereplé-
séhez! Kálóczi Beáta

Forrás és fotó: Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kétnapos programsorozattal ünnepelte a város a
Badacsonyi Szüretet. A Móló Parkban a borászok
mellett bábelőadás, koncertek és gyermekprogra-
mok várták az érdeklődőket. A szüreti hétvége más-
napján ismét megtartották a hagyományos szüreti
felvonulást, amely most is a Kert utcából indult. A
szőlőharangot Bedy Imre plébános áldotta meg a
római katolikus templom előtt, innen indult a több
kilométer hosszú menet tovább a 71-es főúton Bada-
csony központjába. 

A zenészekkel, táncosokkal kísért menetben fel-
díszített traktorokat, hintókat, gólyalábasokat és zász-
lóforgatókat valamint borlovagokat egyaránt látni

lehetett.
A szüreti hétvége programjain részt vett a test-

vértelepülés, Marcelháza küldöttsége is Varga Ervin
polgármester vezetésével.

A szüreti felvonulás végén Badacsonytomaj pol-
gármestere, Krisztin N. László köszöntötte a szőlő-
harangot, amelyről aztán a korábbi évek hagyomá-
nyait követve minden résztvevőt megkínáltak.

A Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend
elnök-nagymestere kérdésünkre elmondta: bizako-
dóak a helyi borászok, hiszen átlagos termés, de ígé-
retes minőség várható az idén megtermett badacso-
nyi szőlőből. Kálóczi Beáta
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A szervező, Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Kulturális Intézménye ezúton is köszönetet mond a
helyi Teke Pékségnek, akik nemzeti ünnepünk, augusz-
tus 20-a alkalmából szervezett ünnepségre a kenye-
reket térítésmentesen ajánlotta fel. Önzetlen segítsé-
güket nagyon köszönjük a résztvevők nevében is!

AZ ORSZÁG LEGERŐSEBB TŰZOLTÓJAKÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

A Badacsonytomaj VN Kft. értesíti a lakosságot, hogy 2021. október 2-tól
megváltozik a szelektív gyűjtőpont nyitvatartási ideje. A szelektív gyűjtőpont
helye továbbra is a Badacsonytomaj VN Kft. Káptalantóti úti telephelye (körfor-
galom után).

Beszállítás időpontja: 
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00- 16.00
szombat: 7.00- 13.00
vasárnap: zárva

A hulladék elhelyezés az alábbiak szerint változik:
Az előző évekhez hasonlóan 2021. október 2-tól a szelektív gyűjtőponton csak

az üveg hulladék elhelyezésére van kihelyezett gyűjtőedény, mely a településen
állandó lakhellyel rendelkező ingatlantulajdonosok részére lesz elérhető. Az egyéb
frakciók (PET, papír) tekintetében a házhoz menő gyűjtés továbbra is működik.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Tegyünk együtt a tisztább környezetért, környezetünkért!

Badacsonytomaj VN Kft.

SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTŐPONT 
NYITVATARTÁSI IDŐ VÁLTOZÁS

BADACSONYI SZÜRET
Folytatás az 1. oldalról.



Badacsonytomaj Város Önkormányzata sikerrel
pályázott a Településfásítási Programban- tájékoz-
tatott közösségi oldalán a VN Kft.

A pályázatnak köszönhetően 20 db konténeres
sorfa kerül kiültetésre a közterületekre, közparkokba
(magas kőris, és pusztai szil). Tájékoztatásuk szerint
a folyamat első lépéseként a fákat és a hozzá tartozó
karókat, mulcsot és egy madárodút már leszállították
a telephelyükre.

A pályázatnál kötött fafajták voltak, így a helyszí-
neket is így kellett kiválasztaniuk: Badacsony Nagy
park, Sportpálya (játszótér), Kert utcai játszótér, Város-
háza tér, 2553 hrsz. terület ( közút mellett ). A fák elül-
tetését folyamatosan végzik a városüzemeltető mun-
katársai. Kálóczi Beáta
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A cím – Pálosan szép az élet – egy betű eltérés-
sel, kedves, játékos utalás a „Párosan szép az élet”
magyar szólásra, ami arra utal, hogy az embernek
házasságban, párba kötve („párosan”) nagyobb a
lehetősége a boldogságra. A Pálos vándorkiállítás a
magyar pálos történet elemeit elsősorban mint közös,
mindenki számára átélhető magyar örökséget mutat-
ta be. Célja az volt, hogy útja során ne csak a hívő
embereket szólítsa meg, hanem mindenkit, akit érde-
kel a magyar múlt és a magyar történelem. 

A Pálos vándorkiállítást bemutató busz 2021. július
24. és július 29. között állomásozott Badacsonyto-
majon, az Egry József Művelődési Ház parkolójában. 

A nyolc részből, nyolc egymástól némiképp elkü-
lönített tételből álló tárlat részeit az evangéliumi nyolc
boldogság mondatai fűzték össze. 

A kiállítás magyar nyelvű volt, de a felületeken
viszonylag kevés szöveg szerepelt, amelyek a
magyarul nem értő látogató számára QR-kódok útján
voltak olvashatóak angol és lengyel nyelven. A nézőt
több interaktív lehetőség is segítette az élményszer-
zésben. Meg lehetett hallgatni a Misztrál együttes
egyik dalát, amelyben szinte kizárólag olyan magyar
települések nevei szerepeltek, ahol egykor pálos
kolostorok voltak a történelmi Magyarország terüle-
tén.

Virtuálisan végiglapozhatta a látogató a legdísze-
sebb magyar nyelvemlékkódexet, az Országos Szé-

chényi Könyvtárban őrzött Festetics-kódexet, amely
a XV. század végén készült az egyik magyar kolos-
torban, Nagyvázsonyban. Informatikai eszköz segít-
ségével tekinthette végig a néző Esztergomi Boldog

Özséb számos ábrázolását, illetve leülve, kényelme-
sen lapozgathatta az 1950 előtti és az 1989 utáni
pálos élet fotóit. Hangsúlyos szerepet kapott a kiál-
lításban a lengyelországi Częstochowa, a mai rendi
központ 1382-es alapítása, valamint az ott őrzött
Fekete Madonna ikon és annak több magyarországi
másolata, illetve a lengyel tartomány 1786 utáni, illet-
ve az 1934-es magyarországi újraindulással kapcso-
latos kulcsszerepe.

A nyári időszakban Badacsonytomajon kívül szá-
mos városban látható volt a Pálos vándorkiállítás
határon belül és kívül is. Például Biatorbágyon, Zsám-
békon, Piliscsabán, Zalaegerszegen, Makón, Nagy-
kanizsán, Veszprémben, Kolozsváron, Nagyváradon,
Nagybányán, Gyergyószentmiklóson és Temesváron
is. Legutóbb az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus résztvevői tekinthették meg a kiállítást, Buda-
pesten.

Azonban 73 helyszín, 3 ország, 16.000 kilométer
és közel 20.000 látogató után szeptember 12-én a
kiállítóbusz befejezte útját. Köszönjük, hogy Bada-
csonytomaj is részese lehetett ennek a páratlan és
különleges lehetőségnek! Farkas Judit

forrás: palosbusz.hu

PÁLOSAN SZÉP AZ ÉLET!

Fotó: Farkas JuditFotó: Farkas Judit
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik a Szent Anna napi búcsún részt vettek és bármi-
lyen formában segítettek!

özv. Horváth Zoltánné és barátai

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

BADACSONYTOMAJ IS RÉSZT VESZ 
A TELEPÜLÉSFÁSÍTÁSI PROGRAMBAN
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Mozgalmasra sikerült a szeptember hónap a
Badacsonyi Sporthorgász Egyesület életében:

Takács Lajos képviselő ígéretéhez híven egy havi
illetményével támogatta egyesületünket, melyet
ezúton is köszönünk.

Első alkalommal vett részt a BSHE a Badacsonyi
Szüreten, ahol egy traktorral vontatott, régi horgász-
eszközökkel feldíszített csónakokkal vonultunk fel.

Szeptember 18-án került sor a tavasszal elmaradt
MOHOSZ által meghirdetett Gyermeknapi Horgász-
verseny megrendezésére, melyen nem csak helyi,
illetve környékbeli gyermekhorgászok vettek részt,
hanem távolabbról is érkeztek versenyzők. 

Két korcsoportban versenyeztek, alsó és felső
tagozatosok külön. 

Az első három helyezett a MOHOSZ tárgyjutal-
mát, értékes horgászbotot kapott, az egyesülettől
pedig kupát vehetett át.

Nyertesek: alsótagozat
I. Varga Noel
II. Török Benett
III. Szabó Bence

Felső tagozatosok:
I. Etlinger Zoltán
II. Ihász Ferenc
III. Molnár Barnabás
Minden résztvevő egységcsomaggal és emlék-

lappal távozott, emellett csokoládét és üdítőt is kap-
tak.

Vasárnap (09.19.) került sor a VI. Szüreti Vándor-
kupa verseny megrendezésére.

A versenyzők egyénileg és csapatban versenyez-
tek elsősorban a vándorkupáért, de a szponzorok
jóvoltából, értékes díjakért is.

Az egyéni vándorkupát Dr. Kondor Bence vihette
haza és őrizheti egy évig, hogy jövőre ismételten
harcba szállhasson érte.

A csapatverseny vándorkupát a Bimbó csapat
nyerte, akik szintén egy évig őrizhetik azt.

Emellett személyenként a vándorkupa nyertesei
szponzoraink jóvoltából értékes díjakat is átvehettek.

Ugyancsak támogatóinknak köszönhetően jutal-
mazásra került

- a legnagyobb halat kifogó horgász, 
- a legkisebb halat fogó horgász

- aki darabszámra a legtöbb halat fogta
- a legidősebb horgász
- a legsikeresebb női horgász
- egy különleges csapat, ahol az egész család

horgászott
A díjkiosztás után a résztvevőket megvendégel-

tük, és baráti beszélgetés mellett értékelhették a
versenyt.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mind-
azoknak, akik bármilyen módon támogatták színvo-
nalas programjai megvalósításában az egyesületet:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat
VN Kft.
Hartai Béla egyéni vállalkozó
Boros Zsolt egyéni vállalkozó
Ezzel még nem ért véget a szeptember havi teen-

dők sora, hiszen a Városnapra is meghívót kapott az
egyesület, hogy játékos versenyt szervezzen a gye-
rekeknek, ezzel is népszerűsítve a horgászatot.

Érdeklődőkben itt sem volt hiány, a BVÖKI gon-
doskodott a jutalomként adható csokoládéról.

Fekete Ferenc
BSHE

A BADACSONYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI

Fotó: BSHEFotó: BSHE Fotó: BSHEFotó: BSHE Fotó: BSHEFotó: BSHE

Fotó: BSHEFotó: BSHE Fotó: BSHEFotó: BSHE Fotó: BSHEFotó: BSHE
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Fotópályázatot indított Follyban járt az ősz címmel
a Folly Arborétum és Borászat. Az arborétumban
készült őszi tematikájú fotókat vár a zsűri, amelyet a
pályázók az Instagram oldalukon oszthatnak meg
#follybanjartazosz hashtaggel. A fotópályázat nye-
reményei: 1. helyezett: 50.000 Ft, 2. helyezett: 15.000
Ft értékű Folly ajándékutalvány és egy Folly aján-
dékcsomag, 3. helyezett: Folly ajándékcsomag. A
november 30-ig feltöltött fotók vesznek részt a játék-
ban, a nyerteseket december elején választja ki a
zsűri.

A fotópályázatról a Folly Facebook és Instagram
oldalán is lehet tájékozódni!

Folly Arborétum és Borászat

Sok mindenért lehetünk hálásak a természetnek:
a friss levegőért, a gazdag növény- és állatvilágért,
a szemet gyönyörködtető panorámáért, a mindent
átható csendért és nyugalomért, egyszóval magáért
az életért. Ezt a rengeteg csodát sokszor hajlamosak
vagyunk magától értetődőnek venni, miközben
egyáltalán nem azok, hiszen a teremtő Isten gon-
doskodását tükrözik. Ezt a végtelen szeretetet és
törődést viszonoznunk kell, ezért hívtuk életre ezt a
kampányt. Ha Ön is szeretné meghálálni a termé-
szetnek ezeket a kincseket, csatlakozzon örökbefo-
gadási akcióinkhoz, és legyen részese a 115 éves
Folly kert történetének!

Egyedülálló atmoszférájú arborétumunk számos
növénykülönlegességnek ad otthont, amelyek között
éppúgy megtalálhatóak a százéves ciprusok, mint a
fiatal sziklarózsák. Célunk, hogy az eddigiekhez
hasonlóan tovább gondozzuk örökzöld kertünket, és
bővítsük ritka növényeink, valamint értékes fáink állo-
mányát. Ezzel nemcsak a minket körülvevő környe-
zetet óvjuk, de a természetvédelmi oktatásból és
nevelésből is kivesszük a részünk.

A „Fogadj örökbe egy Folly fát!” elnevezésű akci-
ónkkal elsősorban az ember természet iránti szere-
tetét és környezettudatosságát szeretnénk erősíteni,
és nem utolsó sorban trendivé tenni gyerekek és fel-
nőttek körében egyaránt. Az örökbefogadással járó
összegeket elsősorban az arborétum növényeinek
gondozásával, fenntartásával, kertápolással kapcso-
latos költségek fedezésére, új növények beszerzé-
sére fordítjuk. Folly Arborétum és Borászat

FOLLYBAN JÁRT 
AZ ŐSZ

Szeptember 17-én délután Telegdi Ágnes író tar-
tott előadást gyerekeknek. Az érdeklődők megtud-
hatták, hogy zajlik egy mókus megmentése, milyen
madarak fordulnak meg a madáretetőnél, és bepil-
lantást nyerhettek a vakvezető kutyák életébe.

ELŐADÁS
A KÖNYVTÁRBAN

FOGADJ ÖRÖKBE EGY FOLLY FÁT!

Idén először indult útjára az 1 Bor 1 Vers kezde-
ményezés a VEB 2023 EKF támogatásával, aminek
lényege, hogy a borokhoz választott kortárs versekkel
együtt egy komplex élményt nyújtson, mondjuk egy
őszi estén, amikor kicsit több idő van elmélyedni a
kóstolásban és a gondolatokban. Idén 6 Szent
György-hegyi borra kerültek fel a verses címkék, téte-
lenként 300 darabra – kis tételekről van szó, a válasz-
tott termelők is igyekeztek valami különlegességet
választani a projekthez. 

„Érdemes összekóstolni a borokat és a verseket,
szóról szóra, kortyról kortyra, többször is elolvasni,
mert mind a versnek, mind a bornak rétegei vannak.
Több is. És persze az sem mindegy mikor kóstoljuk,
milyen hangulatban, milyen napszakban, éppen it
hoz ki belőlünk, mi fog meg, mit veszünk észre. Élet-
emben nem olvastam annyi kortárs verset, mint a
kiválasztás időszakában, de remélem lesz még ilyen,
mert hihetetlen élmény volt” – mondja Budavári Dóra,
a projekt gazdája, aki maga is félig a Szent György-
hegyen él és a Szent György-hegy hajnalig szerve-
zője. Idén erről a hegyről készült borok kerültek a
projektbe. A borokhoz illő verseket a borászok maguk
választották, volt, akinek kezdettől megvolt a verse,
és volt, aki ajánlás alapján választott. A borok egy
része kifejezetten az 1 Bor 1 Vers projekthez született.
Ilyen Bencze István (Bencze Családi Pincészet) Solis
2021-es bora, amire Kemény Zsófi Naprendszer című
verse került és maga a borász rajzolta rá a címkét.
De Gilvesy Robert, a Gilvesy Pincészet tulajdonosa is
külön bort készített a vershez: Lator László Folyékony
világ című verséhez egy félédes Szürkebarát-Rajnai
Rizling házasítást készített. Földi Bálint, aki főállásban

a Sabar Borház borásza, kis Szent György-hegyi bir-
tokát szerelem projektként kezeli, ő a Vulkán 2020
névre hallgató Olaszrizling-Rajnai házasításához
Varga Júlia versét választotta.

A Szászi Birtok 2020-as Kéknyelűjére Szabó T.
Anna verse került. A Pap Wines Bazanite 2019 borát
Babiczky Tibor versével lehet „összekóstolni”, Török
Csaba 2019-es Olaszrizlingjére Beck Tamás verse
került.

A szeptember 3-i bemutatót a Szent György-
hegyen tartották a Borbolt a völgyben borbolt kert-
jében, Ugron Zsolna volt a házigazda, a verseket Eke
Angéla olvasta fel, Magyar Katalin és Kardos Dániel
zenélt.

Facebook: https://www.facebook.com/egybo-
regyvers

Instagram: @1bor1vers
Egy bor, egy vers, és egy élmény, ami csak a tiéd. 
A program a VEB 2023 EKF ta ́mogatása ́val jo ̈tt

létre.

1 BOR 1 VERS
KORTÁRS KÖLTŐK ÉS KORTÁRS BOROK, 

SZÓRÓL SZÓRA, KORTYRÓL KORTYRA
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TOURINFORM IRODA HÍREI

A Magyar Turisztikai Ügynökség szeptemberben
Hévízen tartotta az Országos Tourinform Találkozót.
A hagyományok szerint a vidéki kétnapos szakmai
rendezvényen a Tourinform hálózathoz tartozó 103
iroda képviselője vett részt. A Találkozó célja a szak-
mai együttműködés erősítése, az aktuális turizmusz-
szakmai kérdések megvitatása, a desztinációs bejá-
rás keretében az országismeret bővítése. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség elkötelezett a
Tourinform hálózat vendégfogadási szolgáltatások
magas minőségben történő biztosításában. Ezért a
hálózathoz tartozó irodák munkájának minőségbiz-
tosítása érdekében teljesítményértékelő rendszert
vezetett be. Az értékelés kiterjed az irodák külső és
belső megjelenésére, a kollegák felkészültségére, a
szakmai feladatok ellátására. 

2021-ben 3 iroda kapott „kiválóan teljesítő Tou-
rinform iroda” elismerést: Tourinform Badacsony-
tomaj, Tourinform Ráckeve, Tourinform Zalaegerszeg.

Ezen irodákban dolgozó kollegák teljesítménye pél-
daértékű elkötelezettségről és szakmai elhivatott-
ságról tanúskodik. 

Az MTÜ a kiválóan teljesítő irodák fenntartói és
képviselt településük számára promóciós felületeket

biztosít, kisfilmben, Facebook és közterületi kam-
pányban nyújt lehetőséget a térségi kínálat és a Tou-
rinform irodák szolgáltatásainak népszerűsítésében. 

Az országos találkozón sor került a születésnapos
irodák köszöntésére is.

Badacsony központjában található Tourinform iro-
dánk egész évben várja az érdeklődő vendégeket.
A badacsonyi Tourinform egyfajta bemutatóterem,
amely elsősorban a Badacsony Régió fogadószobája,
kirakata, ahol a vendég a helyi, a régiós és az orszá-
gos kínálattal egyaránt találkozik.

A turisztikai iroda a pihenés minél kellemesebb
eltöltéséhez szükséges információk megszerzésé-
ben segít.

A Tourinform munkatársai segítségével a vendé-
gek megtervezhetik a településen való tartózkodá-
sukat, programjaikat érkezésüktől az elutazásukig. Itt
naprakész és hasznos információkhoz jutnak a láto-
gatók a Badacsony Régió programjairól, szálláshe-
lyeiről, turisztikai attrakcióiról, bor - és gasztro élmé-
nyeiről és a közlekedési lehetőségekről. 

Az irodában gazdag kiadványválaszték is vár min-
den ügyfélre nemcsak helyi, de országos prospek-
tusokból is.

A Tourinform Badacsony ajándéküzletében meg-

vásárolhatóak helyi termelők, kézművesek portékái
és a Badacsonyi Borvidék legjobb borai.

Forduljon hozzájuk bizalommal!
Őszi nyitvatartásunk: hétfőtől szombatig 9 órától

16 óráig, vasárnap 9 órától 14 óráig.
Elérhetőségeink:
Tourinform Badacsony
8261 Badacsony, Park u. 14.
Tel.: +36-87/531-013
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
WEB: www.badacsony.com
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Pincéről pincére járva, borkóstolás és túrázás egy-
velegét gyúrtuk össze a borbarátok számára!
Badacsonyi családi pincészetek finomabbnál fino-
mabb borait ismerhetik meg, egyenesen a boros-
gazdától, pazar látvány kíséretében. Alkalmanként
3 helyi pince borait kóstolhatják meg, összesen 9
félét, mely mellé borkorcsolya és egy profi túrave-
zető kitűnő helyismerete is párosul! A boros tema-
tikájú, szakvezetéses élménytúra a badacsonyi Tou-
rinform irodától indul. Részletek és további túrák a

https://www.badacsony.com/turak/ honlapon. 

BORTÚRA 1. időpontjai:
15:00 órai indulással: OKTÓBER 16.
14:00 órai indulással: NOVEMBER 6. 

Gyülekező: indulás előtt 15 perccel Badacsony
Tourinform Iroda előtt (8261 Badacsony, Park u. 14.).
Útvonala: Tourinform Badacsony- Szent Donát-
kápolna- Németh Pince- Kéknyelű Borozó (Békássy
Családi Pincészet) - Szegedy Róza-ház - Kisfaludy-

ház- Rózsakő - kőtenger- Málik Pince. Időtartam: 3,5
óra; Szintkülönbség: 180 m; Táv: 5 km.
BORTÚRA 2. időpontjai:
15:00 órai indulással: OKTÓBER 9.; OKTÓBER 30.

Gyülekező: indulás előtt 15 perccel Badacsony
Tourinform Iroda előtt (8261 Badacsony, Park u. 14.).
Útvonala: Tourinform Badacsony- Istvándy Bormű-
hely- Borbély Borterasz- Szegedy Róza-ház- Kisfa-
ludy-ház - Rózsakő- Éliás Birtok. Időtartam: 3,5 óra;
Szintkülönbség: 180 m; Táv: 4,5 km.

BADACSONY BORKÖZELBŐL – SZAKVEZETÉSES BORTÚRÁK

Október 16. szombat 09.45: HAJNALMADÁR UTÁN KUTATVA A BADACSONYON
Október 23. szombat 15.45: OKTÓBERI HOLDFÉNYTÚRA A BADACSONYON
Október 30. szombat 09.45: “IDŐUTAZÁS” A BADACSONYI TŰZGYŰRŰ TANÖS-
VÉNYEN
November 13. szombat 09.45: HAJNALMADÁR TÚRA A BADACSONYI BÁNYÁK-
BAN
November 20. szombat 09.45: A GULÁCS-HEGY MEGHÓDÍTÁSA – TÚRA A
MAGYAR FUJIYAMÁN
November 27. szombat 14.45: KÉSŐ ŐSZI HOLDFÉNYTÚRA A BADACSONYON
December 4. szombat 09.15: TELESZKÓPOS MADÁRMEGFIGYELÉS A BALATO-
NON

December 18. szombat 14.45: HOLDFÉNYTÚRA A TÉLI BADACSONYON
December 31. péntek 09.45: ÓÉVBÚCSÚZTATÓ BADACSONYI KÖRTÚRA
Bővebb információ, túra és útvonalleírások: www.badacsony.com/turak 

A TÚRÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL ELŐZETES BEJELENTKEZÉSHEZ KÖTÖTT! 
Várjuk a jelentkezéseket telefonon: +3687/531-013
e-mailben: badacsonytomaj@tourinform.hu
Facebook-üzenetben: Badacsony Régió Tourinform
Részvételi díj: gyermekeknek: 6 éves korig ingyenes; 6-14 éves korig: 500,- Ft/fő,
felnőtteknek: 1.500, - Ft/fő. A díj a túra indulása előtt, készpénzben fizetendő a
túrvezetőnél. Programváltozás joga fenntartva!

SZAKVEZETÉSES ÉLMÉNYTÚRÁK A BADACSONY RÉGIÓBAN

2021. november 13. szombat
Helyszín: Badacsonytomaj, Városháza előtti tér
(Esőhelyszín: Egry József Művelődési Ház)

A Márton nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző
utolsó nap, amikor a jóízű falatozás és a vigasság is
megengedett. Ennek apropóján szeretettel hívunk

minden helyi lakost, itt pihenő vendéget a hagyo-
mányos Márton-napi eseményünkre november 13-
án délután 2 órától.

A táncos mulatság mellett az asztalról nem hiá-
nyozhat a libazsíros kenyér és az újbor sem. A hiede-
lem szerint ezen a napon nemcsak a libás ételek
fogyasztása ajánlott, hanem az újbor ivása is.  Úgy

tartják, aki ilyenkor minél több bort iszik, annál egész-
ségesebb lesz! Nálunk ez is garantált, hiszen a bada-
csonyi boros gazdák jóvoltából folyni fog a Márton-
napi újbor is. 

Részletek: www.badacsony.com
Szeretettel várunk mindenkit: Badacsonyi Céh

Turisztikai Egyesület

MÁRTON-NAPI VIGASSÁG ÉS TÖKFARAGÓ VERSENY

A BADACSONYI TOURINFORM IRODA ISMÉT AZ ÉLVONALBAN
25 ÉVE A HELYIEK ÉS A TURISTÁK SZOLGÁLATÁBAN



Európa szerte minden évben Magyarország nyitja
meg a szüreti időszakot a Csabagyöngye betakarí-
tásával. Idén a legkorábban érő szőlőfajta az elmúlt
néhány év érési tendenciáihoz képest egy héttel
később ért meg a szüretre. Hagyományosan a Csa-
bagyöngyéből készül Európa első újbora, amely
már szeptemberben elérhető lesz a boltok polcain. 

A Varga Pincészet ma megkezdte a Csabagyön-
gye szőlő szüretelését a Balaton déli partján. Már
hagyománynak számít, hogy minden évben Orda-
csehiben indul a szüret. 

Varga Máté Péter, a Varga Pincészet társtulajdo-
nosa és kereskedelmi vezetője összegezte az idei
tapasztalatokat: “ A 2021-es évjárat rendkívül lassan
és vontatottan indult. A sokat tapasztalt szőlészek
sem emlékeznek rá, hogy ennyire későre esett volna
a szőlővirágzás. A hűvös májusnak köszönhetően volt
időszak, amikor úgy tűnt, három hetes lemaradásban
vagyunk a korábbi évekhez képest. Júniusban azon-
ban gyors változás következett és alig győztük követni
a növények fejlődését. Az 1901 óta mért hőmérsékleti
adatok alapján a mögöttünk álló két nyári hónap a
dobogón végzett. Az idei június a harmadik legmele-
gebb, a július pedig a legmelegebb hónap volt

Magyarországon a múlt század eleje óta. Csapadék
szempontjából sokáig vízhiánnyal küzdöttünk. Az
elmúlt két hétben érkezett meg a várva várt eső, ami
kedvezett a bogyók növekedésének. Mindent össze-
vetve mennyiség szempontjából közepes, minőség
szempontjából pedig kifejezetten szép évjáratot zár-
hatunk ennél a fajtánál.” A szüretelt mennyiség idén
várhatóan 180 000 kg lesz, melyet 12 hektárról vásárol
meg a Varga Pincészet. A Csabagyöngyéből készült
bor üde, friss, gyümölcsös. Kiváló fröccs alapanyag,
de önmagában fogyasztva is nagy élmény a kóstolá-
sa. Ez az a fajta, mely leginkább megőrzi a szőlő ere-
deti ízét még bor korában is. Varga Pincészet

A Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka díjat a Bor
és Piac szaklap alapította 2012-ben Bozzai Zsófia
főszerkesztő és Szakács László kiadóigazgató kez-
deményezése alapján. Az egyetlen hazai, borturiszti-
kai céllal létrejött díj idén nagykorú lett, a 10. jubileumi
kiírás győzteseit szeptember 16-án hirdették ki ünne-
pélyes keretek között a döntős borászatok és a szak-
sajtó jelenlétében.

A Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka verseny
kétfordulós: először a borkedvelő közönség szavazatai
döntenek arról, hogy mely birtokok kerülnek a döntőbe,
majd a verseny szakértő zsűrije személyesen is felke-
resi és száz pontos rendszerben értékeli a második
fordulóba bejutott birtokokat. A pincészetek adatlap
kitöltésével nevezhetnek minden évben a honlapon, a
nyertes borászatok pedig egy éven keresztül viselhetik
a „Magyarország legszebb szőlőbirtoka” elnevezést a
kommunikációjukban, saját kategóriájukban. 

2021-ben a nagyközönség a következő birtokokat
juttatta be a legszebbek közé:

A Kisbirtok kategória döntősei (10 hektár birtok-
méretig): Grál Borpince, Petrányi Pince, Tringa Bor-
pince.

A Középbirtok kategória döntősei (10-50 hektár
között): Borbély Családi Pincészet, Dobosi Birtok,
Günzer Családi Birtok.

A Nagybirtok kategória döntősei: Günzer Tamás
Pincészete, Schieber Pincészet, Sol Montis Borászat.

Gratulálunk a Borbély Családi Pincészetnek az
újabb rangos elismeréshez! Forrás: bor.hu

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. Szerdai napokon előzetes telefonos (+36 30 866 0607)
bejelentkezés és egyeztetés alapján van lehetőség ügyfél-
fogadásra.
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,
Török Zoltán alpolgármester
minden hónap harmadik H.: 14.00-16.00 óráig
Képviselői fogadóóra:
minden hónap második H.: 14.00-15.00 óráig
Dr. Bodnár Attila 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. Horváth Margit. Rendelési idő:
H 8-12; K 12-16; SZe 8-11; CS 12-16; P 8-12. Előjegyzés: 87/471-
282; Munkanapokon 16:00 óráig sürgős esetben hívható:
30/211-8489
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
Badacsonyi Vízimentő Szolgálat  telefonszám: +36 70 580
1000
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 taná-
csadás: 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 hétfőtől szombatig 9 órától
16 óráig, vasárnap 9 órától 14 óráig.
Badacsonytomaji Nyugdí-
jasok Egyesülete
Elnök: Lukács Antalné /Ella/
Tel.: +36-30/422-9081, e-
m a i l :
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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NEHEZEN INDULT A 2021-ES ÉV, 
MÉGIS SZÉP LESZ A SZÜRET

SZŐLŐBIRTOKOK
VERSENYE


