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TÉLEN-NYÁRON BADACSONY

A Kiss József Alapítvány ebben az évben is lehetőséget
biztosít badacsonytomaji állandó lakcímmel rendel-
kező nyugdíjasok részére egyhetes pihenésre Hévízen,
térítésmentesen, az alapítvány tulajdonát képező tera-
szos, összkomfortos, földszinti  társasházi lakásban
(április 1. és június 10. közötti, valamint a szeptember
15-től március 15-ig terjedő időszakban). 

HÉVÍZI PIHENÉS 
SZÉPKORÚAKNAK

Részletek a 9. oldalon találhatók.

Elkezdődött Badacsonytomajon a Szent István kápol-
náig tartó kálváriaút építése és hamarosan indul a
település főutcájának rehabilitációja is. A beruházá-
sokat a Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Non-
profit Zrt. valósítja meg állami forrásból. A fejleszté-
sekről és a következő időszak terveiről Brájer Éva vezér-
igazgatóval beszélgettünk.

FEJLESZTÉSEK 
ÁLLAMI FORRÁSBÓL

Interjúnkat a 3-4. oldalon olvashatják.



A város képviselő-testülete 2021-ben is a törvé-
nyek, jogszabályok betartásával végezte munkáját.

Az elmúlt évben több személyi változás is történt:
távozott a korábbi jegyző, illetve a pályázatokkal fog-
lalkozó kolléga is. Nehéz időszak következett, hiszen
sok futó és új pályázat várt menedzselésre- tájékoztatta
a lakosságot a legutóbbi közmeghallgatáson a pol-
gármester. Krisztin N. László szólt arról is: a település
is lassan két éve küzd a járványhelyzettel, mely nagy-
mértékben befolyásolta a munkát. A hivatalban is sokan
betegedtek meg, többen voltak távol hosszabb ideig,
pótlásuk szintén nehézségeket okozott. 

A gazdálkodással kapcsolatosan elmondta, hogy
a költségvetés nagyrészben igazodik az aktuális
országvezetési szabályokhoz. 2022-ben sem lehet adót
emelni, és úgy kell gazdálkodni, hogy jusson belőle
szociális ügyekre, turizmusra, fejlesztésre, civil szerve-
zetek támogatására, és sok minden másra. Tavaly bizo-
nyos bevételek csak részben tudtak teljesülni pl. az
idegenforgalmi adó, a fizető parkolók és strandok
bevételei. Azonban a 2020. évhez képest 2021-ben újra
növekedett a tartalék, jelenleg az önkormányzatnak
többszáz millió forint van a számláján, lekötött pénze
40 millió forint körül van, a vagyona mintegy 5,2 milliárd
forint, mely 2020. évhez képest is növekedett.

Krisztin N. László kitért arra is, 2016 és 2020 között
rengeteg pályázat jelent meg, az elnyert támogatáso-
kat az önkormányzatok 2019-2021-ben használták fel.
A strandfejlesztés IV. ütemére kétszer 30 millió forintot
nyert el az önkormányzat a két strandra, a badacsony-

örsi utak fejlesztésére pedig 20 millió forintot. A strand-
fejlesztés tavaly lezárult, a badacsonyörsi útfejlesztési
pályázat pedig múlt év nyarán érkezett, azt 2022. szep-
tember 30-ig kell megvalósítani.  Ezek közül a Mandu-
lás út kap aszfalt borítást, a többi út mart aszfalttal lesz
stabilizálva.

Nehezítette 2020. májustól a munkát, hogy külön-
böző feljelentések okán a gazdálkodásban hibákat
találtak. A Közbeszerzési Döntőbizottság büntetéseket
is kiszabott néhány millió forint értékben, melyek közül
legfájóbb a GINOP pályázattal kapcsolatos. Itt azt a
hibát követtük el, hogy a projekt menedzsment tagjait
megbízási díjjal foglalkoztattuk az alkalmazás helyett.
Így közbeszerzési eljárás lefolytatására kényszerültünk
volna, ez azonban nem történt meg- emlékeztetett a
polgármester. A kiszabott büntetések mértéke 500 eFt,
1,5 millió Ft és 3 millió Ft volt. Megjegyezte: hasonló
elvonások másutt is történnek.  Előfordulhat az is, hogy
a pályázat kiírója a büntetéssel érintett tételeket rész-
ben vagy egészben elvonja. Az esetek többségében
megfellebbezték a döntést, egy részében sajnos nem
értek el sikert. Rendelkezésre áll még az önkormányzati
vagyonbiztosítás, melyből szeretnék egy részét ren-
dezni ezeknek, illetve a vállalkozó biztosítások is, hiszen
több esetben a vállalkozók tévedése miatt került kel-
lemetlen helyzetbe az önkormányzat. 

A jelenleg futó projektekkel kapcsolatban elmond-
ta: kiírták már a badacsonyi alsó park területére a köz-
beszerzést. Ha a vállalkozó olyan beruházási értékkel
jelenik meg, ami a pályázati összegnél magasabb,

akkor belső átcsoportosítással tud az önkormányzat
plusz forráshoz jutni. 

Folytatás a következő oldalon.
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Az elmúlt évben kilencedik alkalommal hirdetett
pályázatot fiatal építészeknek a Magyar Művészeti Aka-
démia, ezúttal a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt.- vel együttműködve. A projekt
fő témáját ezúttal a 71-es főútról is könnyen megköze-
líthető badacsonyi hathektáros terület adta. A Bada-
csonyi kulturális és turisztikai központ 2021 címmel
meghirdetett, nyílt építészeti tematikájú pályázati kiírás-
ra 35 magas színvonalú pályamű érkezett, a legjobb
ötleteket és alkotóikat házi ünnepség keretében díjaz-
ták is.

A Magyar Művészeti Akadémia építőművészeti

tagozata azért ír ki hasonló pályázatokat 40 év alatti
fiatalok számára, hogy helyzetbe hozza a tehetséges
építészeket- hangsúlyozta az ünnepélyes eredmény-
hirdetésen a szakmai tagozat vezetője. Turi Attila Kos-
suth-, és Ybl –díjas építész kiemelte: ez a pályázat nem
a megvalósításról szólt, hanem arról, hogyha van egy
gondolat, hogy egy adott területtel mit lehetne kez-
deni- vagy épp nincs gondolat, csak a problémát érzé-
kelik- akkor ezeket az építészek kifejtik, építészeti gon-
dolattá transzformálják azokat.

A Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Non-
profit Zrt. vezérigazgatója, Brájer Éva köszöntőjében
arra emlékeztetett: még nem dőlt el a szóban forgó
hathektáros terület jövőbeni sorsa, egy biztos: Bada-
csony érdemes arra, hogy rendelkezzen egy olyan kiál-
lító térrel, amely be tudja mutatni a szőlőművelés, a
borászat történetét, 21. századi, interaktív módon meg
tudja szólítani a felnövekvő generációkat is. Szerinte
olyan kiállítótérre is szükség van, ahol időszakos jel-
leggel lehet képző-, vagy akár filmművészeti témában
érdekes tárlatokat tartani.

Badacsony olyan különleges vidéke hazánknak és
a világnak, ami fokozott felelősséget ró ránk is- erről
már Navracsics Tibor szólt. Az Északnyugat-magyar-
országi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejleszté-
séért felelős kormánybiztos szerint az irigység kultúrája

mellett van egy másik út is: ha nem féltékenyen figyel-
jük a fiatalokat, hanem megadjuk nekik a lehetőséget,
odaadjuk nekik a terhet, hogy azt lehetőséggé változ-
tassák és kibontakoztassák tehetségüket, ahogyan azt
tették ebben az esetben is.

Krisztin N. László Badacsonytomaj polgármestere
köszöntőjében azt hangsúlyozta: az elmúlt időszak
építkezései 90%-ban a meglévő régi, romos épületek
megújítását szolgálták helyben, ezzel sikerült meg-
őrizni azokat a régi épületeket, amelyek a település
hírnevét adták, de fontos az is, hogy a múlt értékeit
megőrizve a fiatalok adjanak valami újat is az új épü-
letek létrehozásával. Kálóczi Beáta
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FIATAL ÉPÍTÉSZEKET DÍJAZTAK 

POLGÁRMESTERI MÉRLEG 2021-RŐL



Mi a BTTF Zrt. feladata, milyen céllal jött létre?
A Badacsony és térsége Turisztikai fejlesztő Non-

profit Zrt. mint állami társaság azzal a céllal jött létre,
hogy Badacsonyon fejlesztéseket hajtson végre állami
forrásból. Turisztikailag frekventált helyen vagyunk, de
érdemes ezt a megjelenő vendégforgalmat térben és
időben is szélesíteni, illetve törekedni arra, hogy minő-
ségében magasabbra pozícionáljuk. Mindezt úgy kell
tegyük, hogy közben megóvjuk a tájat, a szőlőhegyet.
Fejlesztési elképzeléseink fókuszában éppen ezért ez
áll. Minden közterületi tervezésnél is szem előtt tartjuk
ezt a fő szempontot.  A társaság székhelye az önkor-
mányzattól bérelt badacsonytomaji iroda. Fontosnak
tartottuk, hogy így legyen, hiszen egy Badacsonyért
dolgozó cég irodája nem is lehet máshol. Nemkülön-
ben pedig hasznos is, hiszen a folyamatban lévő beru-
házások miatt szükséges is egy háttér. Kezdetektől
fogva kapcsolatban vagyunk a helyi városvezetőkkel,
képviselőkkel, de fontosnak tartottuk és tartjuk a folya-
matos kapcsolatot civil szervezetekkel, egyházi képvi-
selőkkel, a helyi társadalommal. Sajnos a vírus kicsit
lelassította ezeket a találkozásokat, de tartottunk két
lakossági fórumot és számos találkozót szerveztünk
már, hogy beszélgethessünk és megismerhessük mit
gondolnak a helyiek jelenről, jövőről, mit látnak prob-
lémának. Érdekes és hasznos tapasztalatokat gyűjtöt-

tünk, amit ezúton is köszönünk.
Ezekben a hetekben is zajlik első beruházásunk,

Keresztutat építünk Badacsonytomaj fölött az erdőben.
A Kálvária bazaltból készül, tervezője Jankovics Tibor,
akit ismerhetnek a badacsonyiak, hiszen szerepe volt
az Udvardi Erzsébet által megálmodott Szent István
kápolna megépítésében. Mint ahogy a Kálvária gon-
dolata is Udvardi Erzsébet hagyatéka. A stációk képei
Raffay Dávid szobrászművész alkotásában készülnek.
Itt is szeretném megköszönni a mesterembereknek,
akik a januári hidegben is rakták a bazaltot és munká-
jukkal egy szép, régi mesterséget tartanak életben!

Kapcsolódik ehhez egy elektromos kiváltással kap-
csolatos fejlesztésünk, melynek munkaterület átadása
megtörtént. Az Ibos Ferenc út Szent Donát út felőli
szakaszán egy elektromos légkábelt helyezünk föld
alá. Remélem, sokan egyetértenek velünk abban, hogy
a tájképet elcsúfítja ez a magasban lengő kábel.

Pár hét múlva indítjuk a következő beruházást, a
Fő utca megújítását. Ennek terveit az Önkormányzat
korábban elkészítette, de forrás hiányában nem került
sor a megvalósításra. Ennek a tervnek a közlekedési
rendjén nem változtattunk, hiszen a helyi döntéshozók
ezt már leegyeztették a lakókkal, ezt tiszteletben tar-
tottuk. 

Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról:
Befejeződött a KEHOP klímastratégia pályázat

19.940 e Ft értékben, a mini bölcsőde fejlesztés 75 mil-
lió forint értékben, illetve a Kisfaludy útról leágazó
Bogyai úton zajlott egy Belügyminisztérium által támo-
gatott fejlesztés, 465 millió forint értékben.

A polgármester elmondta még: van két projekt a
Magyar Falu Program keretében, az egyik útfelújítás, a
másik a Művelődési Ház belső átalakítása, ajtó csere,
vizesblokkok felújítása 30 millió forint összegű támo-
gatással. Ez utóbbit azonban vállalkozói érdeklődés
hiánya miatt nem tudták eddig megvalósítani. Kezde-
ményezték a határidő hosszabbítást és a műszaki tar-
talom módosítását, mert időközben az árak nagyon

elszaladtak. Krisztin N. László arra is emlékeztetett: a
GINOP 2,5 milliárdos programja két nagy részből áll:
az egyik a Tátika, melynek építése jelentős csúszással
kezdődött el, a másik az Alsó-park. A gyepes rész, par-
kolók kialakítása, a parkoló helyén pedig rendezvénytér
kialakítása tervezett, ez esetben egy 1,1 milliárd forint
értékű beruházásról van szó a 71-es út alatti részen. 

A polgármester a szociális témákkal kapcsolatosan
kitért arra, hogy 2021. évben települési támogatást 113
fő vett igénybe, míg gyermekszületési támogatást 1 fő
vett igénybe, annak ellenére, hogy Badacsonytomajon
18 gyermek született. A támogatás 57 ezer forintot
jelent és jövedelemhez kötött, és ezúton is kéri, hogy
aki jogosult rá, az vegye igénybe, hiszen a város ezzel

szeretné támogatni a gyerekeket vállaló szülőket. Mint
ahogy a temetési segély felvétele sem szégyen, bárki
kerülhet nehéz helyzetbe- húzta alá. A polgármester
elmondta még: 2021-ben 104 m3 szociális tűzifát biz-
tosított az önkormányzat a kérelmezőknek a rende-
letben meghatározottak szerint, amit házhoz is szállí-
tottak. Emellett a képviselő-testület vállalta, hogy aki
a rendeletben meghatározott jövedelemhatárt túllépi,
de rászoruló, azokat is támogatja. Így további 34 fő
részére tudtak 2 m3 fát biztosítani, amit még december
közepén meg is kaptak a kérelmezők. Az állam ugyan
rönkfában adja a fát, az önkormányzat viszont kony-
hakész állapotban, a szállítást biztosítva adta azt az
embereknek-tette hozzá. Kálóczi Beáta

POLGÁRMESTERI MÉRLEG 2021-RŐL
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Folytatás az előző oldalról:
Építészeti szempontból hangoltuk össze a Hősök

temetőjétől induló felújítással, ami így, most egyben
kerül kivitelezésre. Ugyan bemutattuk lakossági fóru-
mon a terveket, de a kivitelezés megindulása előtt
szervezünk még lakossági találkozót. Sokan mondták,
hogy már nem is remélték, hogy a Fő utca megújulhat,
így reméljük ez nagy lépés lesz a város életében.

Milyen más projektek indulhatnak el a jövőben?
Mely területeken terveznek még beavatkozást?

Azt tapasztaljuk, hogy főként a turisztikai szezonban
kevés a parkolási lehetőség. Ezért terveink között sze-
repel parkoló építés. Előkészítés alatt áll a badacsony-
tomaji vasútállomás mellett egy kialakítás, melynek
koncepció szintű tervét nemrégen mutattuk be a Kép-
viselő testületnek. Megrendeltük az engedélyes tervek
további kidolgozását. Előkészítés alatt áll a fönti hegyi
utak, korlátok, lépcsők rendbetételének tervezése is.
Mint ahogy a hegy felszíni csapadékvíz elvezetésével
és az útjainak rendbetételével kapcsolatos szakmai
anyag kidolgozása is. Koncepciótervek alapozzák meg
az engedélyes tervek elkészítését. A fejlesztések vég-
rehajtásához hatósági engedélyek szükségesek. Min-
den esetben egyeztetünk a Nemzeti Park területi kép-
viselőjével is. Az egyeztetéseket már az előkészítés
fázisban megtesszük, a későbbi esetleges egyet nem
értések elkerülése végett.

Badacsonytördemic autentikus bazalt Fő utcája
egy kis "ékszerdoboz". A település Önkormányzatával
egyeztetve ennek felújítására is kiírtunk egy generál-
tervezői pályázatot. A hagyományt megőrző módon
javasoljuk a megújítását.  

Badacsony nem csak tájképét tekintve rendkívüli.

Művészeti szempontból is igen gazdag múlttal ren-
delkezik. Épített öröksége is kincseket rejt. Hosszabb
távú tervezésnél ezekre is fókuszálunk. Ezért is vettük
örömmel, hogy a Magyar Művészeti Akadémia Építő-
művészeti Tagozata érdeklődését felkeltette egyik
gondolatunk, miszerint a Római út melletti 6 hektáros
területhez kapcsolódóan jöjjön létre egy kulturális,
közösségi tér. Érdemes Badacsony arra, hogy földrajzi,
szőlőművelési, borászati kincseit egy kiállítás kereté-
ben is bemutassuk. Az Akadémia a gondolatfelvetésre
kiírt egy ötletpályázatot 40 év alatti építészek számára.
35 pályamű érkezett az Építőművészeti Tagozathoz,
melynek díjait itt adtuk át a Hableány étteremben
közösen. Egy kis kiállítást is rendeztünk a pályamű-
vekből. Sajnos a vírushelyzet miatt nem tudtuk ezt az
alkalmat olyan szélesre tárni a nagyközönség előtt,

mint szerettük volna. 
Mit vár a társaság komplexen ezektől a beruhá-

zásoktól?
Amikor azt a kifejezést használjuk, hogy "fejlesztés"

nem giga-mega beruházásokra gondolunk. Úgy véljük
és beszélgetéseink megerősítenek ebben, hogy első-
sorban is becsüljük meg ezt a páratlan szépségű
helyet. Tegyük rendbe, amit rendbe kell. Igényesen,
tájképi szempontokat figyelembe véve. Hiszen ez a
varázsa, ezért érkeznek ide vendégek. Túráznak, sétál-
nak, kerékpároznak, élvezik a táj adta szépséget. E
mellett ez az ország legismertebb borvidékeinek egyi-
ke, ahol a borfogyasztás is vonzerő. Bízunk abban, hogy
itt is használhatjuk a kulturált minősítést. Rendkívüli táj,
szakralitás, művészet, kultúra, igényes szép környezet,
finom ételek és jó minőségű borok. Kell ennél több?

MEG KELL BECSÜLNI EZT A PÁRATLAN SZÉPSÉGŰ HELYET
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A BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. tájékoztatja
a lakosságot, hogy beruházásai részeként az elektromos légkábelű vezeték föld-
kábelű kiváltása történik a Badacsonytomaj Ibos Ferenc út, Szent Donát út felöli
szakaszán. 

A kiváltás részeként a területet ellátó 22kV-os szabadvezeték egy szakasza
kiváltásra kerül és egy új földi transzformátor épül. A kivitelezés 2022. március 07.
és március 25-e között történik. Ez idő alatt, az Ibos Ferenc út Badacsonytomaj
felőli szakasza lezárásra kerül, megközelíthető a Radnóti út felől lesz lehetséges.

Az új hálózat elektromos szerelési munkái miatt előreláthatólag 2022. március
21. és 22. napján az érintett ellátási területen áramszünetre kell felkészülni, amelyről
az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. hirdetményi úton fogja értesíteni a lakos-
ságot.

A beruházással kapcsolatos kérdéseiket a titkarsag@bttf.hu e-mail címre küld-
hetik el.

Türelmüket és együttműködésüket előre is köszönjük!
BTTF Nonprofit Zrt.

KÖZLEMÉNY

Fotó: Kálóczi Beáta Fotó: Kálóczi Beáta 

Fotó: BTTFFotó: BTTF

Fotó: Kálóczi Beáta Fotó: Kálóczi Beáta 
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Intézményünk személyi ellátottsága a törvényi elő-
írásoknak megfelelő. Három homogén korosztályú
óvodai csoportban, csoportonként 2 fő óvodapedagó-
gussal és 1 fő szakképzett dajkával, egy vegyes kor-
osztályú mini bölcsődei csoportban 1 fő kisgyermek-
nevelővel és 1 fő, kisgyermeknevelői végzettségű böl-
csődei dajkával, illetve az irodai munkát és gyermekek
körüli segítséget, adott esetben dajkai, konyhai helyet-
tesítést is ellátó pedagógiai asszisztenssel, valamint 1
fő óvodai dajka szakképzettséggel is rendelkező kony-
hai kisegítővel dolgozunk. Az intézmény karbantartási
munkálatait az előző évekhez hasonlóan megbízási
szerződéssel dolgozó külső szakember végzi, de szük-
ség esetén a Városüzemeltető munkatársainak gyors
segítségére is számíthatunk. 

Személyi állományunkban az elmúlt év során, Far-
kas Éva intézményvezető-helyettes nyugdíjba vonulása
miatt változás történt, helyére pályakezdő kolléga érke-
zett, helyettesi feladatait pedig Pintér Ivett vette át. Éva
közel három évtizedig dolgozott intézményünkben,
becsületes, lendületes munkáját ezúton is köszönjük,
jó pihenést, boldog nyugdíjas éveket kívánunk neki!

Az óvoda és bölcsőde 100% -os kihasználtsággal,
összesen 82 gyermekkel működik.

Integráló intézményként egy látásfogyatékos (vak)
sajátos nevelési igényű gyermek befogadását és integ-
rált nevelését láttuk el 2021. augusztusig, azóta ezt a
feladatot a lakóhelye szerinti óvoda végzi.  A covid
miatti hiányzásai ellenére részesült a számára előírt
speciális konduktív és komplex gyógypedagógiai fej-
lesztésben. Tiflopedagógiai segítséget telefonon
keresztül a budapesti Vakok Óvodája, Általános Iskolája
munkatársától kaptunk.

Jelenleg nincs integrált gyermekünk, de több óvo-
dásunk részére vizsgálatokat kértünk.

Gyermeklétszámunk a nyári hónapok alatt 30-35

főre csökkent, a bölcsőde folyamatosan 7 fővel műkö-
dött. Az óvoda két összevont csoportban, az építkezés
miatt a bölcsődével együtt üzemelt. Augusztus 09-től
karbantartási és takarítási zárást tartottunk. Az udvari
játékok műszaki felülvizsgálata és javítása, az udvari
kapu renoválása, a szabadságok kiadása megtörtént.

Júliusban 1 fő kisgyermeknevelő gyakornok és egy
fő nyári diákmunkás tevékenykedett a bölcsődében.

Augusztus 03-án megtartottuk leendő kiscsopor-
tosaink szüleinek az első, tájékoztató jellegű szülői
értekezletet.

Fejlesztendő gyermekeink logopédiai fejlesztését
a VMPSZ Tapolcai Tagintézményének utazó logopé-
dusa végzi. Gyógypedagógiai fejlesztést gyermekeink
egy része a szakszolgálat tapolcai intézményében,
illetve itt, helyben, az óvodában kap.

Elérhető plusz foglalkozásaink: zeneovi, hittan, bol-
dogságórák, néptánc, gyermekjóga. Bevezetés előtt
áll: angol.

Szakmai anyag ellátottságunk továbbra is megfe-
lelő, sem a foglalkozásokhoz szükséges anyagok, sem
irodai eszközök tekintetében nem szenvedünk hiányt.
Gyermekeink öltözőszekrény cseréit sajnos nem sike-
rült a múlt évben kivitelezni, mert a betervezetthez
képest hatalmas árkülönbség született, de 2022-re
ismét beterveztük.

Aulánk linóleum cseréjével szintén így jártunk.
Az épület egészén azonban a nyílászárók mázolása

megtörtént, játszótéri eszközeink felülvizsgálatára is
sor került.

Szülői segítséggel  magaságyások telepítése kez-
dődött ősszel.

A koronavírus-járvány miatt 2021. március 08-tól,
az aktuális kormányrendeletnek megfelelően rendkí-
vüli szünet lépett életbe, intézményünk ügyeleti jel-
leggel működött.  Az ügyeletes óvodapedagógusokon

kívül az intézmény pedagógiai programjának módosí-
tásán dolgoztunk. A program összefésülése nyáron
megtörtént, az alkalmazotti és szülői közösség képvi-
selője értekezleten ismerhette meg a részleteket és
fogadta el a módosításokat.  A fenntartó Társulási
Tanács szintén pozitívan szavazott.

Magas betegszám miatt a rendezvényeink közül a
Márton napról a családokkal együtt, a szokásos lámpás
felvonulással nem tudtunk megemlékezni, de a játszó-
házat megtartottuk. December 18-án a település adventi
gyertyájához sétáltunk közösen, onnan pedig a jóté-
konysági vásárra, így mégis hasznossá váltak az elkészí-
tett lámpások. Karácsonyi ünnepélyünket, farsangunkat,
a Mikulás ünnepséget zárt körben bonyolítottuk le. Hús-
vét alkalmából videóval köszöntöttük a családokat, az
édesanyákat a fedett teraszon készített meghitt köszön-
tősarokba vártuk egy Anyák napi ölbeli versre. Nagycso-
portosaink ballagására csak a szüleiket hívtuk meg.

2021-ben is voltak a veszprémi Kabóca Bábszínház
szervezésében és meseszép díszletei között bábelő-
adásaink.

Hosszabb és rövidtávú terveink megvalósításához
szükségünk van a társintézményekkel, fenntartó önkor-
mányzatokkal, szülői közösséggel kialakított jó kap-
csolat fenntartására. Az együttműködő hozzáállás köl-
csönös, igyekszünk egymás munkáját segíteni, meg-
könnyíteni.

Hasonlóan jó a kapcsolat a település vállalkozóival,
civil szervezetekkel.  

Fentiek alapján elmondható, hogy a 2021-ben vál-
lalt célkitűzéseink, valamint a  kiemelt feladatainkként
megjelölt területek a rendkívüli élethelyzethez képest
optimálisan megvalósultak, fejlődtek. 

Ezúton is szívből köszönöm mindazoknak, akik bár-
milyen formában segítséget nyújtottak ehhez.

Bolfné Tóth Melinda, intézményvezető

BESZÁMOLÓ A PIPITÉR KFNO ÓVODA, MINI BÖLCSŐDE ÉS
BÖLCSŐDE 2021-BEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Szeptemberben, 8 évfolyamon 147 diák kezdte el
a tanulást. Az első osztályosok 16-an indultak. Az osz-
tálylétszámok nagyon optimálisak, 14 és 22 között
mozognak. A felső tagozatban, a kisebb létszámok
ellenére is, több tantárgyból csoportbontást engedé-
lyezett a Tankerület. Bontottunk angolból, matemati-
kából, magyarból, fizikából, technikából. Az iskola jó
hírnevét jelzi, hogy a beiskolázási körzeteken kívülről -
Tapolcáról, Gyulakesziből, Szigligetről - is számos tanu-
ló jár hozzánk. (Nemesgulács, Kisapáti, Káptalantóti
már a mi körzetünkbe is tartozik.) A nyár folyamán több
tanuló iratkozott be, akik szüleikkel Badacsonytomajra
költöztek Magyarországról, vagy külföldről. 

Az iskola felszereltsége átlagon felülinek mond-
ható. A digitális eszközök sokasága segítette a távok-
tatásban a gyerekeket és a tanárokat, ez tette lehetővé,
hogy, ha digitális oktatásra kellett átállnunk, akkor ezt
egyik napról a másikra meg tudtuk tenni. A taneszkö-
zöket folyamatosan bővítjük a Tankerület, az önkor-
mányzatok, az alapítványok és a szülők segítségével.

A 2021-es év tavaszán központilag rendeltek el
digitális oktatást, az alsó tagozatosok 4 hétig, a felső
tagozatosok 6 hétig otthonról tanultak. Ősszel több-

ségében elkerült bennünket a COVID-19 vírus, egy
esetben volt egy osztály karanténban és online okta-
tásban. Ebben valószínű az is közrejátszott, hogy a 12
éven felüli tanulóink 60%-a be van oltva. 

Továbbra is folyamatosan figyelünk a tisztaságra,
fertőtlenítésre, megelőzésre. Szünetekben kötelezővé
tettük a maszk használatát, reggel pedig minden beér-
kező tanulónak és pedagógusnak megmérjük a test-
hőmérsékletét.

A korlátozó intézkedések miatt nálunk is módosult
az iskolai élet számos területe. Nem tudunk szülői érte-
kezleteket, fogadóórákat tartani, vagy csak online for-
mában. 

Nem tudtuk megtartani, vagy csak kis csoportok-
ban, az ünnepségeinket, rendezvényeink többségét. 

Nem szervezhetünk kirándulásokat, közös túrákat,
sítábort, nem tarthattunk iskolabált, karácsonyi ünnep-
séget, sőt még a „Határtalanul” külföldi utazásokra sem
tudtunk elmenni, hiába érkezett meg a pályázaton
elnyert összeg.

2021 őszén minden szakkört el tudtunk indítani, az
önkormányzat által finanszírozott szakköröket is, mert
a foglalkozást vezetők oltottak, így bejöhettek isko-

lánkba. Működött saját fenntartásban sport, atlétika,
szivacskézi, nyelvi, önkormányzati finanszírozásban
kosárlabda, asztalitenisz, acro dance, kézilabda és szín-
játszó szakkör. Ezúton is köszönjük az önkormányzat
támogatását.

A tanulók versenyeztetését is akadályozta a vírus.
Általában online versenyeken vettek részt diákjaink.
Több tantárgyi versenyre is beneveztünk, ahol tanulóink
szép eredményeket értek el. A legnagyobb helyezést
6. osztályosok 4 fős csoportja hozta iskolánknak, akik
megnyerve a megyei Bolyai matematika verseny for-
dulóját az országos döntőben 26. helyezést érték el.

Reméljük, hogy a járványhelyzet a következő tan-
évre elmúlik és a következő évben már sokkal több
eseményről számolhatunk be a tisztelt olvasóknak.

Köszönjük a szülőknek, az önkormányzatoknak, az
alapítványoknak, a civil szervezeteknek, a vállalkozók-
nak a  2021-ben nyújtott támogatását, segítségét. 

Mindenkinek magam, munkatársaim és a Tatay
Sándor Iskola összes diákja nevében egy jobb, szebb
és vírusmentes évet kívánok.

Krisztin N. Lászlóné, 
intézményvezető

A TATAY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2021-BEN

2021....Étkeztetés....nem egy hálás feladat, nem látványos, nem a külsőségekről
szól, inkább a megelégedésről.....nehézségek, zárások, szabályok, kötöttségek.....min-
dig újabb feladatok, megoldandó problémák, mindent kivitelezni úgy, hogy a koráb-
biaknak is megfeleljünk.......

Mindezek ellenére a Menü Kft. 2021-ben a gyermekétkeztetés kivételével (kívü-

lálló okokból)  hozta  a betervezett pandémia előtti forgalmakat.
Köszönet ezért elsősorban a munkatársaknak, akik nélkül nem sikerült volna,

köszönet az Önkormányzatnak és mindenkinek, aki közvetve vagy közvetlenül részt
vett ebben, illetve támogatta a munkánkat!

Köszönettel: Molnárné Keller Csilla

A MENÜ KFT. 2021-BEN
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A 2021.-es év is kihívásokkal teli volt a cégünk éle-
tében is. A 2020.-as évben elkezdődött járvány miatt
kialakult kaotikus gazdasági helyzet rányomta a bélye-
gét a mi működésünkre is. Sok volt a bizonytalanság,
és feladat. 

Mint minden gazdasági társaság, úgy mi is az évet
üzleti terv készítéssel kezdtük, melyben meghatároztuk
az év folyamán felmerülő kiadások, illetve a várható
bevételek főbb számait. 

Cégünk feladatköre szerteágazó, több közhasznú
–, és vállalkozási feladatot látunk el, úgy mint: park-
fenntartás, sövénynyírás, virágosítás, közutak karban-
tartása (88 utca), közterületek takarítása, Egészség-
ház-, Városháza karbantartás, árkok, vízmosások kar-
bantartása (ütemezés szerint végezzük az árkok tisztí-
tását, a kiépített csapadékvíz elvezetők karbantartását)
köztemetők üzemeltetése, sportpályák karbantartása,
nyilvános illemhelyek üzemeltetése, strandok üzemel-
tetése, parkolók üzemeltetése (fizető és ingyenes),
valamint virágértékesítés évi 2 alkalommal.

Az előző évekhez hasonlóan megkezdtük a tele-
pülés fenntartásával kapcsolatos feladatainkat, az
évszakhoz és időjáráshoz igazodva. Minden évben, ha
az időjárás engedi próbálunk bizonyos feladat típusokat
előre elvégezni, hogy a későbbiekben több időt tud-
junk más üzemeltetési feladatokra fordítani. A tavaszi
időszakban meglévő üzemeltetési feladataink mellett
a járvány terjedésének megakadályozása céljából foly-
tattuk -az előző évben megkezdett- a közterületek, az

intézmények (óvoda, iskola, Egészségház) környékének
hajnali fertőtlenítését. 

Cégünk állományi létszáma a 2021-es évben is 25
fő volt, mely az elvégzendő feladatokhoz képest kevés,
így dolgozók átcsoportosításával, munkakör bővíté-
sekkel próbáltuk elvégezni a többlet feladatokat. 

Az egész éves működésünk alatt a tavasztól őszig
tartó időszak okozza a legtöbb feladatot, és megol-
dandó problémákat is. Ilyen például az, hogy nagyon
sok nyaraló tulajdonos töltött több időt a településen
lévő ingatlanába, van aki életvitelszerűen is, illetve
sokan belföldön nyaraltak, így megnőtt a települé-
sünkre látogató vendégek száma. Ennek hatására sok-
kal több időt vett igénybe napi szinten a közterületek
takarítása, nehezebben tudtuk megoldani a közterü-
letek, parkok zöldfelületeinek karbantartását is, de
ennek köszönhetően sokan választották az általunk
üzemeltetett strandokat, parkolókat. Ennek hatására,
a kezdeti nehézségek ellenére a strand és parkoló
hozta a tervezett bevételeket.

A működésünket a takarékos gazdálkodás jelle-
mezte, saját munkaerővel oldottuk meg a feladataink
90%-át, a bevételeinket próbáltuk maximalizálni, de
azért próbáltunk figyelmet fordítani egyes területek
fejlesztésére is. Sikerrel újult meg a Badacsony Strand
és Városi Strand, sikerült a Kert utcai játszótérre kerítést,
és egy új mászóvárat telepítenünk. Sikerként értéke-
lem, hogy az előző években olyan sok problémát
okozó szelektív szigetek átalakultak, és egy központi

gyűjtő helyet tudtunk kialakítani. Sikernek könyveljük
el, hogy egy új telephellyel tudjuk bővíteni a cégünket,
ennek engedélyeztetése folyamatban van. A tavaszi
és őszi virágértékesítést itt fogjuk továbbra is végezni.

Ez csak néhány példa volt arra, hogy apró lépé-
sekkel, de próbálunk változtatni a településképen, és
próbáljuk kissé formálni a lakosság hozzáállását
cégünkhöz, és a tevékenységekhez amit végzünk.

Összességében a 2021.-as évet a kezdeti nehéz-
ségek ellenére pozitívan zártuk, így bízunk abban, hogy
2022.-ben is tudjuk teljesíteni a tőlünk elvárt feladato-
kat, hatékonyan, és gazdaságosan tudunk működni.
Reméljük, hogy tudjuk folytatni az előző évben elkez-
dett szemléletformáló munkánkat, és tudjuk bővíteni
a dolgozóink számát, a megfelelő feladatellátás érde-
kében.

Az előttünk álló évben is a lehetőségeinkhez mér-
ten tájékoztatjuk majd a lakosságot a velünk és szol-
gáltatásainkkal kapcsolatos információkról, változá-
sokról, lehetőségekről, honlapunkon, facebook olda-
lunkon, illetve a Badacsony Újságban. Bízom abban,
hogy az itt élők, vagy az itt ingatlannal rendelkező
ingatlantulajdonosok segítségével szebbé, és élhe-
tőbbé tudjuk varázsolni településünket.

Ezúton szeretném megköszönni kollégáimnak az
egész éves munkájukat. Köszönjük a Képviselő- tes-
tületi tagok, a Polgármester Úr, az Önkormányzat és
Kulturális Intézmény minden dolgozójának, civil szer-
vezeteknek az egész évben nyújtott segítségüket.

BADACSONYTOMAJ VÁROSÜZEMELTETŐ KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT. 2021. ÉVI ÉVÉRTÉKELŐJE

A járványhelyzet 2021-ben is átírta a korábbi terve-
ket, abból nagyon keveset lehetett megvalósítani. Az
intézmény folyamatosan működött, online oldalakat
hoztunk létre. Lehetőséget biztosítottunk a könyvtár
online működésére, a kért könyveket házhoz vittük. A
rendezvények a kormányrendelet szerint május 31.

után kezdődhettek. Badacsonytomaj ilyen vonatkozás-
ban kiemelt körzet, minden rendezvényt komoly elő-
készítés és egyeztetés előz meg. Május 31-től 92 ren-
dezvényt bonyolított le az intézmény, amely csökken-
tett létszámmal működik, két fő az irodában dolgozik,
1 karbantartó és egy 6 órás könyvtáros van, illetve 6

hónapra egy kisegítő. Mindent megtettünk azért, hogy
a rendezvények jól sikerüljenek, de szeretném meg-
köszönni a civil szervezeteknek, vállalkozóknak és
intézményeknek, hogy mindenben partnerek voltak. 

Nagy László mb.igazgató

A BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE ÉVÉRTÉKELŐJE

A Tatay Sándor Általános Iskola lelkes, 6. osztályos
diákjai megtisztították az iskola közvetlen környezeté-
ben található esővízelvezető árkot és környezetét az
ott eldobott, illegálisan elhelyezett lakossági hulladék-
tól egy januári péntek délután.

Számos zsák telt meg eldobott PET palackkal,
üveggel, cipővel, Hungarocell anyaggal, gumiabroncs-
csal stb. és elrozsdásodott fémhulladékkal.

Reméljük, hogy ez a terület ezentúl tiszta marad

és senki sem fogja újból beszennyezni feleslegessé
vált holmijával, hulladékával, hanem a megfelelő
helyekre juttatja azt el. A tiszta műanyag hulladékot az
NHSZ által biztosított lakossági szelektív zsákokba, a
fémhulladékot a tapolcai fémtelepre (Tapolca, Hegy-
magasi út 2.), az egyéb nem veszélyes hulladékot pedig
az NHSZ hulladékudvarába (Tapolca, Halápi út) viszi
vagy viteti el.

Szorgos, tevékeny diákjaink segítségével további

szemétszedő akciókat is tervezünk a jövőben az iskola
közvetlen környezetében végrehajtani, hogy teljes su-
garú körben megtisztítsuk a területet. Bízunk benne,
hogy mások is kedvet kapnak közvetlen lakókörnye-
zetük megtakarítására és tisztántartására, hiszen raj-
tunk múlik, hogy milyen környezetben élünk…

Ladányi Gabriella
angol-földrajz szakos tanár

SZEMÉTSZEDÉS AZ ISKOLA KÖRÜL

A Badacsonytomaj VN Kft. pályázatot ír ki Bada-
csonytomaj Városban található 3 db nyilvános
illemhely üzemeltetésére. Az épületek kizárólag
nyilvános illemhelyként üzemeltethetők. A bérleti
szerződés időtartama:2022. évben a szerződés
megkötésétől 2026. október 31-ig.

A pályázattal kapcsolatban részletes pályázati
felhívás elérhető a www.bvu honlapon, illetve infor-
máció kérhető  ügyfélfogadási időben telefonon a
87/571-048 telefonszámon.

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS Az elmúlt időszakban több megkeresés is érkezett szerkesztőségünkhöz azzal kapcsolatban, hogy vala-

milyen formában jelentessük meg a Badacsony Újságban a település újszülöttjeit, adjunk hírt a babák szü-
letéséről.

Ezért úgy döntöttünk, hogy elindítjuk „Gólya-hírek” rovatunkat.
Ennek értelmében szívesen fogadjuk és várjuk a kedves szülőktől, a családoktól azokat az információkat

a baba születésével kapcsolatban (pl. baba neve, születés dátuma, születési súlya és hossza, szülők neve
stb.), melyeket örömmel megosztanának a helyi közösséggel. Az újszülöttekről fotókat is küldhetnek nekünk
a media@badacsonytomaj.hu címre.

Arra kérjük Önöket, hogy az e-mailben minden esetben jelezzék számunkra és nyilatkozzanak arról,
hogy a megküldött információk és fotók Badacsony Újságban történő megjelenéséhez hozzájárulnak.
Amennyiben hozzájáruló nyilatkozat nem áll rendelkezésünkre, úgy az e-mail tartalmát sajnos nem közöl-
hetjük.

Köszönettel: a Badacsony Újság Szerkesztősége

GÓLYA-HÍREK
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A Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány több mint 15 éve kezdte meg az oktató-
nevelő munkához kapcsolódó tanácsadó, szolgáltató közhasznú munkáját.

Fő tevékenysége a SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola működtetése.
Az alapítvány tartós közérdekű céljai között azonban nemcsak  az iskola működtetése szerepel,

hanem olyan iskolán kívüli tevékenységek, szervezeti formák megvalósítása is, amelyek segítségével a
fiatalok megismerhetik adottságaikat, felismerhetik, fejleszthetik képességeiket.  Az alapítvány a környe-
zetében élő fiatalok számára olyan komplex képességfejlesztő tevékenységrendszert biztosít érdeklődést
felkeltő művészeti programjaival, szabadidős tevékenységeivel, amelyek elősegítik a fejlődéshez, pálya-
választáshoz szükséges információk játékos és hatékony befogadását, megalapozza a kifejező- tervező-
és alkotótevékenységet.  Olyan ismereteket, képességeket és attitűdöket alakít ki, fejleszt, amely alkal-
massá teszi a fiatalokat a folyamatosan alakuló kihívások leküzdésére. Annak érdekében, hogy a Szín és
Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány 2005-től végzett munkája, illetve, hogy a 2020-2021-es
években megvalósított sokszínű tehetséggondozó munkája megismerhető legyen „A SZÍN ÉS VONAL
MŰVÉSZETOKTATÁSI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY SZEREPE, TEVÉKENYSÉGRENDSZERE A TANULÓK
KÉPESSÉGEINEK FELTÁRÁSÁBAN, KIBONTAKOZTATÁSÁBAN” címmel az Új Nemzedék Kollégiuma által
támogatott  NEAO-KP- 1-2021/10-000470-es számú pályázat támogatásával kiadvány formájában is
megjelentette.

Baranyai Zoltánné

A SZÍN-VONAL ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft külön
díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását a nagyda-
rabos hulladékok elhelyezésére az alábbiakban meg-
adott időben házhoz menő gyűjtés keretén biztosítja.
Koncentráltan, megfelelő kapacitás biztosításával a
kikészített lomokat a lakóingatlannál vállalatunk mun-
katársa veszi át, elszállítja, csökkentve ezzel a lakos-
ságnak okozott kellemetlenséget. Ennek keretében az
otthonokban van lehetőség megválni a háztartásokban
keletkezett nagydarabos hulladékoktól. 

A lomtalanítási időpontok településenként eltérőek,
a házhoz menő gyűjtés igénybevételéhez a településre
vonatkozóan előjegyzett időpontokhoz igazodva elő-
zetes regisztráció szükséges. 

A lomtalanítás időpontja:
Március 21. Badacsonyörs, Balatonrendes
Április 08. Badacsonytördemic, Szigliget
Április 11. Ábrahámhegy, Badacsony
Április 12. Badacsonytomaj
Regisztráció:
Regisztrálni ingatlanonként, egyedileg szükséges

családi házak és társasházi lakások esetében is.
A regisztrációval élhet Társaságunk ügyfélszolgá-

latán személyesen, levélben, e-mailben vagy telefonon
történt bejelentés alapján, legkésőbb a lomtalanítási
napot megelőző 7. napon 12 óráig.

Logisztikai előkészületek és a megfelelő kapacitás
megteremtése miatt a megadott időponton túl nem
áll módunkban regisztrációt fogadni.

Regisztrációs lehetőségek:
Ügyfélszolgálaton személyesen: NHSZ Tapolca

Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33.
• Hétfő: 8-12
• Kedd: Nincs
• Szerda: 7-19
• Csütörtök: Nincs
• Péntek: 8-12
Telefonon: 87/321-567)
• Hétfő: 8-12

• Kedd: Nincs
• Szerda: 7-19
• Csütörtök: Nincs
• Péntek: 8-12
Telefaxon (87/321-567): hétfőtől vasárnapig 0-24
Levélben: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapol-

ca, Halápi u. 33.
E-mailben: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu
Kihelyezés szabályai:
Lomhulladéknak kizárólag a lakosságnál, a ház-

tartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszál-
lításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyez-
hető nagydarabos hulladék minősül.
A gyűjtőpontokon leadható hulladékok:
 elhasznált, megunt bútorok
 edények
 szőnyegek
 játékok
 ruhanemű
TILOS a gyűjtőpontokon elhelyezni:
 építési és bontási törmelék (ajtók, ablakok, szaniterek)
 háztartási kis- és nagygépek;
 távközlési berendezések;
 számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek;
 elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések;
 csomagoló anyagok (hungarocell, nylon zsákok, fóli-
ák, papír, karton)
 tehergépjármű gumiabroncs
 veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, fénycső,
elem, akkumulátor)
 háztartásokban keletkező települési hulladék,
 szelektív hulladék,
 zöldhulladék.

Az átvett nagydarabos hulladék mennyisége az
egy háztarásban egy év alatt keletkezett mennyiség,
de maximum 2 m3. 

A lomhulladék átvétele, elszállítása:
• Családi házak esetében, illetve nem 1100 literes

BOBR-t használó Társasházak esetében az átvétel nem

közterületről, hanem közvetlenül az ingatlanokról tör-
ténik kerítésen belül, illetve a magánterület közúthoz
legközelebb eső részén történő elhelyezéssel. Közte-
rületre lomhulladékot kihelyezni tilos. 

• Társasházak esetében a gyűjtőpontra kihelyezett
konténerekben történik a hulladék leadása/átvétele
A gyűjtőkonténerek mellé, illetve közterületre lomhul-
ladékot kihelyezni tilos.

• Az átadáshoz az ingatlan tulajdonosának vagy az
általa megbízottnak személyes közreműködése szük-
séges. 

• A lomok átvételének és elszállításának pontos
időpontja a regisztrált nap, figyelemmel a vállalat
munkaidő beosztására: téli munkarendben (október
1-től március 31-ig) reggel 7-től délután 15 óráig, nyári
munkarendben (április 1-től szeptember 30-ig) reggel
6-tól délután 14 óráig.

Aki a lomtalanítási hulladékát a közterületen
helyezi el, vagy nem a Közszolgáltató NHSZ Tapolca
Nonprofit Kft dolgozóinak adja át ingatlanán vagy a
kihelyezett gyűjtőpontokon, az szabálysértést követ
el.

Egyes hulladék fajták elhelyezéséhez igénybe
vehető a Társaságunk által üzemeltetett hulladékgyűjtő
udvar. Honlapunkon információt talál a Szolgáltatása-
ink/Hulladékgyűjtő udvar menüpont alatt.

Hulladékgyűjtő udvar helye: 8308 Zalahaláp,
010/42 hrsz. (hulladéklerakó telep)

Nyitva tartás:
Hétfő: 7:00 – 15:00
Kedd: 7:00 – 15:00
Szerda: 7:00 – 18:00
Csütörtök: 7:00 – 15:00
Péntek: 7:00 – 15:00
Telefonszám: 06-87/709-831
E-mail cím: lerako.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu
Kérjük együttműködésüket a környezetünk tisz-

taságának megóvása érdekében!

LOMTALANÍTÁS

Fotó: Szín-Vonal AMIFotó: Szín-Vonal AMI



Az Alapítványt létrehozó néhai Kiss József bada-
csonytomaji ingatlantulajdonos akaratának megfele-
lően az Alapítvány céljai között szerepel a badacsony-
tomaji nyugdíjas polgárok életminőségének javítása.

Az alapítványi cél megvalósítása  érdekében a
Kuratórium döntött arról, hogy minden évben április 1.
és június 10. közötti, valamint a szeptember 15-től már-
cius 15-ig terjedő időszakban  lehetőséget biztosít térí-
tésmentesen egyhetes pihenésre Hévízen, az Alapít-
vány tulajdonát képező egy szoba + nappali, teraszos,
összkomfortos , földszinti  társasházi lakásban. 

Az üdülésre  a badacsonytomaji állandó lakos,
nyugdíjas  polgárok (házaspárok, közeli ismerősök)
pályázhatnak, szombattól-szombatig terjedő időtar-
tamra, a fent megjelölt időszakban (7 éjszaka, 2 fő).
Azt, hogy valaki badacsonytomaji állandó lakos, lak-
címkártyával igazolni kell! 

A lakás 350 méterre van a fürdőtől, 850 méterre a
távolsági buszmegállótól. Gépkocsival érkező vendé-
gek részére zárt teremgarázs áll rendelkezésükre, (gáz-
üzemű járművel tilos a teremgarázsban parkolni). Az

üdülő biztosításán kívül ugyancsak térítésmentesen
naponta ebédet és vacsorát a lakástól 100 méterre
található „Papa’s & Mama’s” nevű étteremben is biztosít
az Alapítvány. Az étkezést az erre a célra rendszeresített
étkezési jegyeknek az étteremben történő leadásával
lehet igénybe venni.

Reggeli készítésére a lakásban, a teljesen  felszerelt
konyhában van lehetőség, vagy a lakástól 150 méterre
lévő Komáromi pékségben lehet reggelizni. A reggeli
költségeit az Alapítvány nem téríti. A gyógyfürdő  hasz-
nálatának költségeit technikai okok miatt meg kell elő-
legezni, amiről számlát kell kérni, és azt az  üdülést
követően az Alapítvány megtéríti.

Jelentkezés személyesen vagy telefonon a kura-
tórium elnökénél:

Sall Csaba, Badacsony, Park utca 53. 70/374-00-80.
„Kiss József” Alapítvány Kuratóriuma
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Therese Anne Fowler: Egy kifogástalan hölgy
R. Kelényi Angelika: Szédítő Balaton
Marc Dufumier: A termőföldtől a tányérig
Nógrádi Gábor: Segítség, értem a kutyámat!
Steven Saylor: A fúriák haragja
Gayle Callen: Színlelt jegyesség
Jules Verne: Grant kapitány gyermekei
Jókai Mór: Az aranyember (képregény)
Paula Hawkins: Lassan izzó tűz
Ruth Jones: Sosem zöldebb

A VÁROSI KÖNYVTÁR LEGÚJABB KÖNYVEIBŐL VÁLOGATTUNK

8-9 %-kal emeltük árainkat, miközben a szakma nem
emelt, sőt dömpingáron akciózott. A fogyasztóink
azonban kitartottak mellettünk, így az áremelés
negatív hatása csak 2 % forgalomcsökkenés lett. Kis
mértékben, de tovább csökkent 15,9 millió kilog-
rammra a szüreti szőlő feldolgozásunk, ennek követ-
keztében a lédig exportunk is. Árbevételünk 5,9 mil-
liárdról 5,7 milliárdra esett vissza. Nyereségről még
nincs számunk, de minimum tartjuk a tavalyi szintet.
Minden idők legjobb eredményét értük el a nemzet-
közi borversenyeken: 13 borunkkal 36 aranyat és 12
ezüstérmet nyertünk.

„A 2021-es év kezdetben nem tűnt nyerő számnak
– nyilatkozta Varga Máté Péter kereskedelmi vezető,
tulajdonos. 2020 novemberében belföldi árainkat 8-9
%-kal emeltük. A szakma ekkor már négyéves árakon
dolgozott, a költségeink jelentősen emelkedtek, a
lépés indokoltnak tűnt. Miután közel két évtizede piac-
vezetők vagyunk a belföldi üvegpalackos értékesítés-
ben, a mi feladatunk először árat emelni, amit a többiek
követnek. Ezúttal először nem tették. Ők úgy gondol-
kodtak, hogy a járvány miatt csökkent a borfogyasztás,
borfelesleg alakult ki ezért, hogy tudják tartani a for-
galmukat, erőteljes akciókkal csökkentették az áraikat.
A legjobban megszorult pincészetek borai a polcokon
több mint 50%-kal estek vissza.

Az év eleje nagyon rosszul nézett ki. Egyrészt a
kereskedelmi partnereink többsége 2020. végén, az
áremelés előtt, nagy készleteket halmozott fel a bora-
inkból, másrészt büntettek is minket amiért „szembe
megyünk az autópályán”. A fogyasztóink azonban sze-
rencsére kitartottak mellettünk, így még félév előtt
normalizálódott a helyzet. Összességében 13,9 millió
palackról 5%-kal, 13,2 millió palackra csökkent a belföldi
értékesítésünk. Ezt azonban korrigálni kell legalább
3%-kal, ami a betárolás hatására az előző évi forga-

lomba került át. Ezen kívül a járvány is csökkenthette
az értékesítésünket, így azt mondhatjuk, hogy a „Varga
brand” komolyabb volumenveszteség nélkül vészelte
át az óriási piaci árfeszültséget. A palackos exportunk
0,4 millió palackon stagnált.”

Jelentősen, 3,1 millió literről 1,5 millió literre csök-
kent a zömében exportra menő lédig (tankautós) érté-
kesítés. Ennek azonban nincs különösebb jelentősége
a pincészet életében. Ezen a szelepen keresztül sza-
bályozható a szőlőtermelés hullámzása. Ennek hatá-
sára viszont 5,9 milliárd forintról 5,7 milliárdra csökkent
az árbevétel. A nyereségről még várható szám sem áll
rendelkezésre, de biztos, hogy nem lesz alacsonyabb,
mint az előző évben.

„Szőlőfeldolgozásunk az előző évi 17,8 millió kilog-
rammról elsősorban az aszály miatt 15,9 millió kg-ra
csökkent – folytatja Varga Péter ügyvezető tulajdonos.
Viszont a szőlők és a borok minősége minden eddigi
évjáratot felülmúlt. Idén megdőlt egy harminc éves
elméletem, miszerint csak rossz évjárat van, de igazán
jó nincs, mert az időjárás vagy a fehér, vagy a vörös
bornak kedvez, attól függően, hogy magyar vagy medi-
terrán jellegű. Tavaly a nyár nem volt túl meleg, ezért
a savak nem égtek ki és a hűvös augusztusban könnyű
volt az optimális szüreti időpontot eltalálni és a szőlő
minőségét a beszállítás közben megőrizni, így üdék
és gyümölcsösek lettek a friss fehér, és rozé borok.
Szeptember közepétől egyre inkább mediterrán jellegű
lett az ősz. Nagy volt a szárazság, töppedtek a bogyók,
mégis sokáig kint lehetett hagyni a szőlőt a tőkén, mert
nyáron nem volt erős az UV sugárzás, ami roncsolni
szokta a bogyók héját, így a vörös és a késői szürete-
lésű fehérborok is különleges minőségűek lettek. 

Boraink folyamatosan javuló minőségéről fontos
visszajelzésnek tartjuk a nemzetközi versenyeken való
megmérettetést és büszkék vagyunk rá, hogy az induló

mintegy 200 magyar pincészetből már három éve mi
képviseljük a legjobban hazánkat úgy, hogy 2-3-szor
annyi aranyérmet szerzünk, mint a minket követő leg-
jobb pincészetek. Évről évre javulnak az eredményeink,
tavaly 13 borral 36 aranyérmet, közte egy nagy aranyat
és 12 ezüstöt nyertünk.”

A kiemelkedő sikerek alapja a magas színvonalú
szakmai munka. A Varga Pincészet folyamatosan kísér-
letez, szőlészeti és borászati szakmai kutatásokat
végez. A cég a 2021. évben a Pécsi Tudományegyetem
Szőlészeti és Borászati Intézetével együtt 4 éves pro-
jektbe kezdett, amelyet az NKFI Alap 450 millió forinttal
támogat. A kutatás célja olyan, a pécsiek által létreho-
zott rezisztens szőlőfajták termelésbe vonása, melyek
alkalmasak kiemelkedő minőségű borászati termékek
készítésére. A közvetlen cél a vegyszerhasználat csök-
kentése, ami rövid távon nagymértékben növeli az ága-
zat versenyképességét, hosszú távon pedig a fenn-
maradását. Az Unióban folyamatosan szigorítják a
vegyszerhasználatot, amikorra a jelentős nyugat-euró-
pai országok átállnak az új fajtákra, várhatóan be fognak
tiltani minden hatékony szert. 

A Varga Pincészet tavaly több, mint 800 millió forint
értékben helyezett üzembe beruházásokat, kizárólag
gépeket és berendezéseket. A fejlesztések fő iránya
ezúttal a kis szériás borkülönlegességek, illetve kísérleti
tételek készítésének technikai megalapozása volt.
Ennek érdekében a pincészet badacsonyi és egri bor-
vidéki birtokain összesen 32 darab kis koracéltartály
került beszerzésre a borok erjesztésére, 4 a pezsgőére
és 22 darab 60 hektoliteres fahordó a vörösborok érle-
lésére. Ezen kívül jelentősebb tételt jelentett még egy
hidas traktor, egy 150 hektoliteres prés és közel 50 mil-
lió forintért különböző számítógéppel vezérelt labor
mérőműszerek megvétele.

Varga Pincészet

MÉGIS JÓ ÉVET ZÁRT A VARGA PINCÉSZET

A „KISS JÓZSEF” ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK  
FELHÍVÁSA



Idén ismét gazdag ízelítőt kaphatnak az érdeklődők
Badacsony boraiból és turisztikai kínálatából, hiszen
egy év kihagyás után, április 9-én újra megrendezik
a rendkívül népszerű, és immár nagy hagyományok-
kal rendelkező Badacsony New Yorkban elnevezésű
borvidéki seregszemlét a New York Palota Róma ter-
mében. 

Badacsony újult lendülettel, hatalmas várakozással
és kicsattanó életkedvvel készülődik április 9-ére, ami-
kor újra a közönség elé léphet mestermunkáival. A kiál-
lító borászatok végre ismét személyesen találkozhat-
nak fogyasztóikkal, mesélhetnek munkájukról és mind-
annyiunk közös szenvedélyéről, a borról. Ezt a hangu-
latot hivatott közvetíteni az esemény idei szlogenje is:
„Életre hívunk”. Ez a két szó magában rejti a megúju-
lást, a tavaszt, és mindazt, amit a korlátozások enyhü-
lése az emberekben megszólít. Hiszen az élet olyan,
mint egy üveg mámorító bor.

Az eseményen csaknem 50 kiállító várja majd a
Badacsonyt és borainak kedvelőit, köztük közel 40
borászat, akiknél több mint 160 féle, finomabbnál
finomabb bort kóstolhatnak meg a látogatók. A kós-
tolóra kiválasztott borokban a térség legkiemelkedőbb
nedűit ismerheti meg a borkedvelő közönség. Olyan
különlegességeket, amelyek kizárólag a Badacsonyi
Borvidéken születhetnek meg, köszönhetően a talaj
egyedi ásványosságának, a bazalt, a homokkő és a
klíma sajátos hatásainak.

Az esemény további érdekessége, hogy a borá-
szatokon túl szálláshelyek, vendéglátóhelyek, prog-
ramhelyszínek is bemutatkoznak, és természetesen
a mesterkurzusok sem maradnak el. Badacsony most
is kitesz magáért az eseményt kísérő szakmai progra-
mok terén. Ezúttal Dr. Csizmadia András, a BorSchola
alapítója és vezetője, főiskolai docens (BGE), tanár, sza-
kújságíró, borszakértő, a Magyar Bor Akadémia tagja a
vakkóstoló során kiválasztott legjobb borok és a hoz-
zájuk illő ételek mentén mutatja be a borvidék kiváló-
ságát. Előadásának címe: BORÁGYAK - Ideális fala-
tokkal ágyazunk a vulkáni boroknak. 

Dr. Mészáros Gabriella DipWSET nemzetközi bor-
akadémikus, a Borkollégium alapító oktatója pedig a
badacsonyi borok érlelhetőségéről beszél 8-10 éves
tételeket segítségül hívva. Előadásának címe: A TEL-
JESSÉG VARÁZSA – Érlelt borok Badacsonyból.

„A Badacsony New Yorkban mindig kiemelkedik a
borvidéki kóstolók közül. A kezdetektől fogva valódi
összefogás jellemzi, és sajátos, barátságos hangulat,
ami annak köszönhető, hogy a bemutatkozó borászatok
és kiállítók maguk szervezik, az őket tömörítő Badacso-
nyi Céh Turisztikai Egyesület közreműködésével” - mél-
tatta az eseményt Váli Péter borász, a szervezőbizott-
ság elnöke.

Program

Az esemény menetrendje követi az eddigi hagyo-
mányokat. 14 és 16 óra között a kiállítók a szakmai part-
nereket és a sajtó képviselőit fogadják (meghívásos
alapon), akik számára a belépés ingyenes. 

16 óra után a nagyközönség számára is megnyílik
a terem, minden borkedvelőt vár az exkluzív kóstoló.

Jegyeket a rendezvényre és a mesterkurzusokra
március 4-étől elővételben vásárolhatnak a www.kos-
tolo.badacsony.com weboldalon.

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság az idei
évben is alkotói pályázatot hirdet óvodások és iskolások
részére, melyre a 6-10 éves, a 11-14 éves, valamint a
15-18 éves korcsoportban tanulók küldhetnek be alko-
tásokat. A pályázat felmenő rendszerű, első körben
területi szinten bírálják el a beérkezett műveket. A terü-
leti szinten első helyezést elért alkotások az országos
versenyben vesznek részt.

A pályázat célja, hogy az óvodások és az iskolások
kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a tűzvédelem
fontosságát, a tűzoltók izgalmas és egyben kihívásokkal
teli világát. A pályázaton az alkotások központi témája a
tűzmegelőzés, a tűzvédelem fontossága. Ezt a tűzoltó
hivatás megjelenítésével, a tűzesetek, káresemények
megelőzésének fontosságát kiemelő alkotással, vagy
bármilyen más, ötletesen elkészített, a tűzvédelem
jelentőségét hangsúlyozó művel lehet bemutatni.

Az óvodások a pályázatra egyénileg szabadkézi
rajz kategóriában pályázhatnak A/3-as vagy A/4-es
méretű alkotásokkal vagy csoportosan egyéb kézmű-
ves alkotással. 

Az iskolások korcsoportonkénti kategóriái:
- szabadkézi rajz (A/3-as vagy A/4-as méretű ceru-

za, toll, tus, kréta, akvarell, pasztell kép vagy bármely
más szabadkézi technikával készített alkotás)

- egyéb kézműves alkotás (bármilyen anyagból
készített pl. papír, gyurma, agyag alkotás, legfeljebb
30×30×20 cm méretben) 

-  irodalmi alkotás (vers vagy mese, legfeljebb két
A/4-es oldal terjedelmű költemény vagy tanulságos
történet)

- számítógépes program (játék, alkalmazás vagy
legfeljebb 60 másodperc hosszúságú film)

Az iskolás korcsoportban az alkotásokat egyénileg
vagy csapatban lehet elkészíteni. Csapat nevezése
esetén egy csapaton belül legfeljebb három, azonos
korcsoportba tartozó gyermek vehet részt.

Benyújtás módja: a járványügyi helyzet alakulásától
függően az alkotásokat postai úton vagy e-mailen, elő-
zetes egyeztetés után személyesen, a korcsoport és
kategória megjelöléssel a fővárosi/megyei katasztró-
favédelmi igazgatóság részére kell megküldeni. Az
alkotás leadásakor a letölthető adatlapot/hozzájáruló
nyilatkozatot is le kell adni az alkotáshoz rögzítve az
alábbi adatok pontos kitöltésével: pályázó neve, élet-
kora (a pályázat beérkezési határidő napján betöltött
életkor), kapcsolattartási e-mail cím, telefonos elérhe-

tőség. Beérkezési határidő: 2022. április 30.
Díjazás: a fővárosi/megyei bírálóbizottság az isko-

lások pályázatai közül korcsoportonként, kategóriánként
3-3 alkotást díjaz, az első helyezett alkotások automa-
tikusan részt vesznek az országos döntőben is! Az
országos verseny nyertesei külön díjazásban részesül-
nek. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a
legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb
óvoda/iskola 2022” címet, amely együtt jár a tűzoltóság
egyszeri, az intézményben tartandó bemutatójával
(füstsátor, tálcatűzoltás, olajtűzoltás, roncsvágás) és tűz-
védelmi oktatás megtartásával. Fővárosi/megyei ered-
ményhirdetés: 2022. május 25-ig Az országos díjátadó:
2022. június 15.-ig kerül megtartásra Budapesten.

A kapcsolódó dokumentumok (hozzájáruló nyilat-
kozat, adatkezelési tájékoztató) letölthetők a veszp-
rem.katasztrofavedelem.hu oldalról.

(https://veszprem.katasztrofavedelem.hu/25825/h
irek/260777/iden-is-alkotasra-biztat-a-katasztrofave-
delem) 

A területi tűzmegelőzési bizottság (katasztrófavé-
delmi igazgatóság) elérhetősége:

8201 Veszprém Pf.: 403. 
veszprem.titkarsag@katved.gov.hu
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Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Kultu-
rális Intézménye január 16-án, vasárnap tartott meg-
emlékezést a II. magyar hadtest Don-kanyarban elesett
áldozatairól. 10 órától a badacsonytomaji Szent Imre
római-katolikus templomban Bedy Imre plébános
celebrálta a szentmisét, majd a „Kettétört életek” II.
világháborús emlékoszlopánál koszorúztak és mécsest
gyújtottak az emlékezők. Farkas Judit

A DONI ÁTTÖRÉS
79. ÉVFORDULÓJÁ-
RA EMLÉKEZTEK

Fotó: Meilinger ÁdámFotó: Meilinger Ádám

Fotó: Csondor Henrietta tű. hdgy.Fotó: Csondor Henrietta tű. hdgy.

IDÉN IS ALKOTÁSRA BÍZTAT A KATASZTRÓFAVÉDELEM

Második alkalommal szerveztünk 6-7. osztályos
tanulóinknak Eplényben egész napos síelést. Az idén
is lelkes, a téli sport iránt érdeklődő csapat jelentkezett
a háromnapos aktív időtöltésre. Az enyhe időjárás elle-
nére mindegyik napon kiélvezhették a gyerekek a
Bakony nyújtotta sportlehetőséget, bár a Síaréna csak
részben üzemelt. A tavalyi oktatásnak köszönhetően
mindenki magabiztosan vette az akadályokat a sípá-
lyán. Az idei táborban pedig a gyerekek eddig meg-
szerzett tudását csiszolta és finomította Farkas Csilla
és Schneider Zsolt kollégánk. Az utolsó lecsúszást
Zapletál József emlékére ajánlottuk, aki az elmúlt sítá-
borok oszlopos tagja és szervezője volt. 

Reméljük ezen mozgás szeretete jövőre is meg-
marad, és tanulóink következő évben Ausztria lankáit
vehetik majd birtokukba.

Lesz Renáta Adrienn osztályfőnök

SÍELŐS NAPOK

VISSZATÉR BADACSONY 
A NEW YORKBA
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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. 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-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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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!

Kalász Józsefet éltesse az Isten még sokáig, erő-
ben, egészségben születése napja alkalmából! 

Kìvánják: Kati, Jenő, Dóra, Janka, Kornél, Máté, Anna 

Fotó: családi fotóFotó: családi fotó
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