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KITÜNTETÉS 
A NEMZETI ÜNNEPEN

A Badacsonytomaj VN Kft. a tavalyi kedvező fogadta-
tás után az idei évben is megszervezi a virágértékesítést
áprilistól a Káptalantóti úti telephelyén. Kínálatukban
szerepel a már megszokott egynyári, és  balkon növé-
nyeken kívül zöldség palánta, valamint virágföld (több-
féle kiszerelésben), műtrágya, virágcserepek illetve bal-
kon ládák is.

VIRÁG ÉRTÉKESÍTÉS

A VN Kft. hírei a 6-7. oldalakon olvashatók.

A BTTF Badacsony és Térsége Turisztikai Fejlesztő Non-
profit Zrt. beruházásaként megvalósuló "Badacsony-
tomaj városközpont rehabilitáció" műszaki munkate-
rület átadása 2022. március 18-án megtörtént. A nyílt
közbeszerzési eljárás nyertese a Vértes-Út Kft., mellyel
a vállalkozói szerződés megkötésre került.

BTTF HÍREK

További részletek a 4. oldalon.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Májer János részére „VESZPRÉM MEGYE ÉRDEMRENDJE” kitüntetést adományozott a nemzeti ünnep,
március 15-e alkalmából több évtizedes tudományos és oktatói tevékenysége, kimagaslóan eredményes szakmai munkássága elismeréseként.



A Veszprém Megyei Önkormányzat és Csabrendek Nagyközség Önkormány-
zata közös ünnepség keretében emlékezett az 1848/1849-es forradalom és sza-
badságharc 174. évfordulójára.

Az ünnepi programok sora szentmisével kezdődött, majd a résztvevők meg-
koszorúzták Oszterhuber Péter Antal honvédszázados emléktábláját a templom
szomszédságában.

A megemlékezés a helyi művelődési házban folytatódott, ahol előbb Molnár
László Csabrendek polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Nav-
racsics Tibor kormánybiztos mondott ünnepi beszédet.

A nemzeti ünnep alkalmából megyei elismeréseket adott át Polgárdy Imre a
megyei közgyűlés elnöke és Tábori Ferenc az Ügyrendi Bizottság elnöke.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének döntése alapján dr. Májer
János, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati
Kutatóintézet Badacsonyi Kutató Állomás nyugalmazott intézetigazgatója, tudo-
mányos tanácsadója Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetésben részesült, dr.
Nagy Zoltán az ajkai Magyar Imre Kórház főigazgatója, szülész-nőgyógyász főor-
vosa pedig Pro Comitatu megyei díjat vehetett át.

Az ünnepi műsorban a helyi általános iskola ötödik osztályos diákjai működtek
közre, valamint „Zúg március” címmel zenés irodalmi műsort hallhatott a közönség
Vadkerti Imre és művésztársai tolmácsolásában.

Laudáció – dr. Májer János
Dr. Májer János a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és

Borászati Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, a Budapesti Corvinus Egye-
tem és a Pannon Egyetem címzetes egyetemi docense, a Badacsonyi Kutató
Állomás nyugalmazott vezetője maradandót alkotott. 

Neve fémjelzi a Badacsonyi Borvidék szőlészeti és borászati kultúráját, a
szőlő- és borkultúra fennmaradását, hagyományainak megőrzését, a Balaton
borrégió fenntartását, a szőlészet-borászat mint ágazat továbbfejlesztését. Érték-
teremtő munkája e borrégió hírnevét öregbíti. 

Kutató tudós ő a szó legnemesebb értelmében.  Nem hangzatos szavakkal,
hanem meggyőző tudományos érvekkel harcolt célkitűzéseiért. Kutatási terüle-
teihez szellemi értéket hozzátenni merész vállalkozás lenne.

Sikeres tevékenységének meghatározó tényezője emberi karaktere. Meg-
nyerő, humoros, békés egyénisége magas szintű szakértői és szakmapolitikai
testületek kiegyensúlyozott irányításának záloga.

Dr. Májer János személyi kvalitásai, kutatócsoportokban betöltött vezető sze-
repe és tudományos teljesítménye sok új igazságra derített fényt, mellyel a sző-
lészeti-borászati ágazat mentő angyala lett. 

Munkássága jóvoltából Veszprém Megye arany Érdemrendje messzire fog
csillogni, s az általa képviselt ügyet is ragyogóvá és követendővé teszi.

Veszprém megye kitüntetett tisztelettel köszöni meg elévülhetetlen érdemeit!

BADACSONY 2022. március2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

www.badacsonytomaj.hu

2021. szeptember 27-től dr. Bodnár Attila látja el
a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzői feladatait.

A szakember a Pécsi Tudományegyetem jogi karán

végzett. Tanulmányai befejezését követően a NAV
pécsi regionális központjában dolgozott ügyintézőként,
majd Balatongyörökön lett aljegyző, később pedig
megbízott jegyzőként egy hármas körjegyzőségben
látott el jegyzői feladatokat. Ezt követően a Keszthelyi
Városüzemeltető Kft-hez került ingatlankezelési rész-
legvezetőnek. Közben társasági jogi és cégjogi szak-
jogász diplomát szerzett, így Keszthelyen ellátta a

városüzemeltető jogi ügyeit is. Mielőtt Badacsonyto-
majra került, szülővárosában, a Nagykanizsai Tanke-
rületi Központban jogi osztályvezetőként dolgozott.

Jegyzőnek lenni ma már komplex feladat, nem-
csak a törvényesség őrének kell lenni, hanem egy
kicsit menedzsernek is. Mi az, ami kihívást jelent a
szakmájában, miért szereti a hivatását?

Keszthelyen nagyon sok gyakorlati tudásra tet-
tem szert városüzemeltetés,- fejlesztés szempont-
jából. Valóban így van, most már nemcsak a törvé-
nyességi szempontokat figyelembe véve kell dol-
goznunk, hanem mint városmenedzser vagy a hiva-
talnak egy fő menedzsere: a többi között figyelni kell
arra, hogy a különböző vezetési elméletek alapján a
munka kiosztás, megosztás, a teherviselés az ügyin-
tézők között egyenlően legyen elosztva. Picit politikai
is, hiszen a jegyző fölött a munkáltatói jogkört a pol-
gármester gyakorolja, tehát az ő munkájának a segí-
tése is a feladatok közé tartozik ma már.

Amikor Tomajra került szeptemberben, gyorsan
átlátta a helyzetet? Melyek voltak az első feladatai,
hogy feltérképezze itt a feladatokat és a lehetősé-
geket?

Nem volt idő rá, de megpróbáltunk mindent. Egy
működő hivatalba érkeztem, amely vezető nélkül
maradt. Az elsődleges feladat volt a pályázatok átte-
kintése, hiszen a legtöbb problémás eset ott merült
fel. Sikerült is megoldani azzal, hogy egy új pályázati
munkatársat tudtunk felvenni, aki nagyban segíti az
én munkámat. A fő cél az volt, hogy a nagy pályázatot
végre sínre tegyük, ami sikerült is, mert kiválasztásra
került a kivitelező a Tátikánál, meg is kötöttük a kivi-
telezési szerződést, munkaterületet biztosítottunk,
az a munka halad. Másik feladat volt a GINOP pályá-
zat, az Alsó bazársor. Ott versenyt futottunk az idővel,
de sikerült kiírnunk egy közbeszerzést. A következő
nagy feladat volt a testületi ülések összehangolása

volt, az elmaradt határozatok meghozatala, ami úgy
gondolom, sikerült is.

Hozzá kellett nyúlni a munkaszervezethez, vagy
bármilyen téren átszervezésre volt szükség?

Minimálisan, nem is volt idő jobban áttekinteni.
Szerintem ez a tavasz feladata lesz. Egyik kolléga-
nőnk babát vár, ő ki fog esni a munkából, az ő pótlása
lesz egy feladat illetve a műszaki osztály megerősí-
tése egy műszaki ügyintézővel.

Milyen csapattal találkozott, milyen szakmai
gárdája van az önkormányzati hivatalnak? Mi az,
amit elsősorban elvár a kollégáktól jegyzőként?

Értékes csapattal találkoztam, akik hamar be is
fogadtak és lojalitásukról biztosítottak. Egy picit lelki
oldalról kellett megközelíteni őket, több dicséretre
volt szükség. Úgy gondolom, hogy most már jól
együtt tudunk dolgozni.

Milyen az együttműködés a polgármesterrel és
a képviselő-testület tagjaival? Mi is láthattunk már
jó pár testületi ülést. Volt, hogy az „óvóbácsi” szere-
pét kellett betöltenie és néhány képviselőt rendre
utasítania. Ez a feladatai közé tartozik, úgy látom.

Igen, kapok ezért negatív kritikát is. Úgy gondo-
lom, mindhárom polgármesterrel jó a viszonyom –
ugye most Balatonrendesen alpolgármester asszony
látja el a polgármesteri feladatokat- de mindhármuk-
kal jó a kapcsolat. A képviselő-testületi ülés meg
ilyen, mindhárom településen vannak viták. A konst-
ruktív vitákkal nincs is probléma, de ha átmegy sze-
mélyeskedésbe azt már nem szeretem és akkor
szoktam igazán közbelépni. De ennek a hivatali mun-
kának a csúcsa a testületi ülés, tehát annak ünnepnek
kellene lennie. Én bízom benne, hogy a tavasz folya-
mán ez is megváltozik.

Mit kívánjak a következő évekre?
Ez érdekes kérdés. Nyugalmat és kitartást.

Kálóczi Beáta
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A KONSTRUKTÍV VITÁKKAL NINCS PROBLÉMA
INTERJÚ DR. BODNÁR ATTILA JEGYZŐVEL

MEGYEI ELISMERÉSEK A NEMZETI ÜNNEP ALKALMÁBÓL
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A választási eljárástól szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b)
pontjában foglaltak alapján a 2022. április 3. napján megtartásra kerülő ország-
gyűlési képviselő-választás és országos népszavazás előkészítésére és lebo-
nyolítására a helyi választási iroda Választási Információs Szolgálatot működtet.

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati
Hivatal 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14. Telefon: 87/571-270, Fax:87/471-289, e-
mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu. Hétfőtől csütörtökig 8.00 órától 16.00
óráig Pénteken 8.00 órától 13.00 óráig.

A Helyi Választási Iroda vezetője: Dr. Bodnár Attila jegyző. Telefon: 87/571-
270.

A HVI vezető helyettese: Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző. Telefon:
87/571-109.

A választás napján három szavazókör működik Badacsonytomajon:
Cím Szavazókör 

sorszáma
8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. (Polgármesteri Hivatal terme) 001.
8258 Badacsonytomaj, Római út 69. (Művelődési Ház) 002.
8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49. (Varga Pincészet) 003.

K Ö Z L E M É N Y
Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők általános

választását, valamint az országos népszavazást 2022. április 3. napjára tűzte ki.

Tájékoztatom, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak kor-
mányablak osztályai ügyeletet tartanak 2022. április 2. napon (szombat) 8.00
órától 18.00 óráig, 2022. április 3. napon (vasárnap) 7.00 órától 19.00 óráig az
alábbi helyszíneken:
Ajkai Járási Hivatal / Kormányablak Osztály (8400 Ajka, Újélet u. 8.)
Balatonalmádi Járási Hivatal / Kormányablak Osztály (8220 Balatonalmádi, Szé-
chenyi sétány 1., 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
Balatonfüredi Járási Hivatal / Kormányablak Osztály (8230 Balatonfüred, Felső
köz 2.)
Devecseri Járási Hivatal / Kormányablak Osztály (8460 Devecser, Petőfi tér 1.)
Pápai Járási Hivatal / Kormányablak Osztály (8500 Pápa, Fő u. 12.)
Sümegi Járási Hivatal / Kormányablak Osztály (8330 Sümeg, Kossuth L. u. 14-16.)
Tapolcai Járási Hivatal / Kormányablak Osztály (8300 Tapolca, Hősök tere 15.)
Várpalotai Járási Hivatal / Kormányablak Osztály (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u.
39., 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.)
Veszprémi Járási Hivatal / Kormányablak Osztály 1. (8200 Veszprém, Mindszenty
J. u. 3-5.)
Veszprémi Járási Hivatal / Kormányablak Osztály 2. (8440 Herend, Kossuth L. u. 97.)
Zirci Járási Hivatal / Kormányablak Osztály (8420 Zirc, Március 15. tér 1.)

A fenti ügyeleti napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügy-
intézésre van lehetőség.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

A SZAVAZÁS MENETE
Lépésről lépésre a szavazóhelyiségben

4. Írja alá a választói 
névjegyzéket.

1. A szavazás napján  
reggel 6 és este 7 óra között 
adhatja le voksát.

7. Töltse ki a szavazólapokat, 
majd helyezze bele a borítékba.

2. Igazolja személyazonosságát 
személyi igazolvánnyal, 
útlevéllel vagy jogosítvánnyal.

5. Vegye át az Ön előtt 
lepecsételt szavazólapokat  
és a borítékot.

8. A borítékot dobja a szavazatgyűjtő urnába.

3. Mutassa be 
lakcímkártyáját.

6. A szavazólapokkal  
és a borítékkal lépjen  
egy üres szavazófülkébe.

2022. április 3.

06h-19h MINTA PÉTER

MINTA PÉTER

TÁJÉKOZTATÁS 
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA ELÉRHETŐSÉGÉRŐL ÉS 

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLATRÓL
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Tájékoztatjuk a badacsonytomaji lakosságot, hogy
a BTTF Badacsony és Térsége Turisztikai Fejlesztő
Nonprofit Zrt. beruházásaként megvalósuló "Bada-
csonytomaj városközpont rehabilitáció" műszaki mun-
katerület átadása 2022. március 18-án megtörtént. A
nyílt közbeszerzési eljárás nyertese a Vértes-Út Kft.,
mellyel a vállalkozói szerződés megkötésre került.

Kérdésük esetén a megrendelő BTTF részéről a
titkarsag@bttf.hu, a kivitelező cég részéről a vertes-
ut@vertes-ut.hu e-mail címen várjuk érdeklődésü-
ket. BTTF Badacsony és Térsége 

Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Előzetes információ Badacsonytomaj –
Balaton utca, Római út, Fő utca, Iskola utca,
Szent Donát utca felújításának forgalom-
korlátozásáról

Előzetes szakaszokra bontás tudnivalói:
A szakaszok számozása nem egyenértékű a kivi-

telezés haladási sorrendjével!
Az egymástól távolabb eső szakaszok kivitele-

zése akár egyszerre is történhet, illetve a szakaszok
sorrendje a munkaszervezéshez igazodva változhat.

A szakaszok bemutatása:

1. szakasz: Erdős utca – térrehabilitáció
A tér és az új nyomvonalon futó út építése a közúti

forgalom akadályozása nélkül.
A meglévő út későbbi szakaszban kerül elbon-

tásra.

2. szakasz: Szent Donát utca felső szakasza
Két ütemben kerül megépítésre az út két fele.

Félpályás lezárás váltakozó irányú forgalom biztosí-
tásával.

3. szakasz: Balaton utca – 71-es főút
a. A Balaton utca lezárása teljes szélességben a

forgalom elterelésével.
A 71-es úton a sávok beszűkítése a kétirányú for-

galom fenntartásával.
A lakók állandó bejutása biztosítva.
b. Gyalogátkelőhely építése a sávok beszűkíté-

sével, a kétirányú forgalom fenntartásával.

4. szakasz: Római út
a. Fő úthoz csatlakozó szakasz félpályás lezárása,

váltakozó irányú forgalom biztosításával. Iskola utcára
való behajtás biztosításával.

b. Hősök kertjénél lévő szakasz félpályás lezárása,
váltakozó irányú fogalom biztosításával. Iskola utcára
való behajtás biztosításával.

5. szakasz: 71-es főút menti parkoló
A főút mellett lévő parkoló és környezetének épí-

tése, a forgalom áthelyezése a már kialakított Balaton
utcai kereszteződésre. A lakók állandó bejutása biz-
tosítva.

6. szakasz: Szent Donát utca – Erdős utca
a. Szent Donát utca építése teljes útzár alkalma-

zásával, a forgalom elterelésével.

Temetés esetén előre egyeztetett időpontban
ideiglenes bejutást biztosítunk.

b. Erdős utca meglévő út elbontása, a már elké-
szült új útszakaszra terelve a forgalmat. Parkolóhe-
lyek kiépítése.

7. szakasz: Iskola utca
Két ütemben kerül megépítésre az út két fele.

Félpályás lezárás váltakozó irányú forgalom biztosí-
tásával. A lakók állandó bejutása biztosítva.

8. szakasz: Fő utca
a. Tájház udvar – Nagykör úti szakasz. Két ütem-

ben kerül megépítésre az út két fele. Félpályás lezá-
rás váltakozó irányú forgalom biztosításával. A lakók
állandó bejutása biztosítva.

b. Nagykör út – Petőfi utcai szakasz. Két ütemben
kerül megépítésre az út két fele. Félpályás lezárás
váltakozó irányú forgalom biztosításával. A lakók
állandó bejutása biztosítva.

9. szakasz: Fő utca 
Balaton utca – Tájház udvar közti szakasz. Közmű

építés esetén félpályás lezárás váltakozó irányú for-
galom biztosításával. Útépítés során teljes útzár a
forgalom elterelésével. A lakók állandó bejutása biz-
tosítva.

10. szakasz: Hősök kertje
A tér átépítése a közúti forgalom korlátozása nél-

kül.
A lakosságot időben és folyamatosan tájékoztatni

fogjuk  a felújítás alatti lezárásokról és a forgalmi vál-
tozásokról. 

BTTF Badacsony és Térsége 
Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

BTTF HÍREK
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Amikor 2010-ben átvettük az országot, akkor egy
hitehagyott országról beszélhettünk, amely nem
bízott a saját kormányában, amely akkor már négy
éve nem tudott semmilyen említésre méltó jelentő-
sebb politikai lépést megtenni, amelynek egy olyan
miniszterelnöke volt, aki a saját szavazóinak hazu-
dott- így fogalmazott az Egry József Művelődési Ház-
ban tartott lakossági fórumán dr. Navracsics Tibor. A
Fidesz-KDNP ugyanis a Veszprém-Balaton 2023
Európa Kulturális Fővárosa program kormánybiztosát
indítja Veszprém megye 3. számú választókörzetében
az április 3-i országgyűlési választáson.

Navracsics arra emlékeztetett: 2010-ben bizalmi
válság, gazdasági válság, és intézményi válság is volt,
és amikor átvették a kormányzást kétharmados több-
séggel, akkor tudták, hogy ez a többség egyrészt
egy nagyon nagy felhatalmazás, másrészt viszont
egy nagyon erős teher is. 

Elkezdtük a munkát. Úgy konszolidáltuk a költ-
ségvetést, hogy nem volt lakossági megszorítás. Bank-
adó volt, a szupermarketeket adóztattuk meg és azo-
kat a nagybefektetőket, akik a profitjuk jelentős részét
kivitték az országból. Átalakítottuk az államot, a köz-
igazgatást, az oktatást és mindazt, ami ahhoz kellett,
hogy a kiömlő pénzt megfogjuk, hogy ne a lakos-
ságnak kelljen megfizetni a válságkezelést. 2013-
2014-től kezdve a magyar gazdaság tartós növeke-
dési pályára állt- fogalmazott az országgyűlési kép-
viselő-jelölt. Hozzátette: nagyon sok hibát követtünk

el. Nagyon nehéz kormányozni és nagyon-nagy a
veszélye annak, hogy az ember hibákat követ el. De
ha visszatekintünk erre a 12 évre azt mondhatjuk,
hogy a számos hiba mellett is és a számos hibát is
felülírva rengeteg minden történt, ami az azt meg-
előző 20 évben nem történt meg. Kiépült egy olyan
családtámogatási rendszer, amely ma már lehetővé
teszi azt, hogy aki dolgozik és gyereket nevel, az jól
jár. A Gyurcsány időszakban a kisállat tartók kaptak
adókedvezményt, a gyerekek után nem járt adóked-
vezmény. Arról is szólt: 2010 előtt a magyar falu elsor-
vadásra volt ítélve, elköltöztek az emberek, pusztult
a vidék, mindenki városba akart költözni, hogy jobb
minőségű életet élhessen. Beindult a Magyar Falu
Program, amely lehetővé tette azt, hogy aki falun él,
meg tud élni, sőt egzisztenciát is tud teremteni hely-
ben, a településeken zajló fejlesztések pedig az élet-
minőséget is javítják. Ezért kérem, hogy ne álljunk
meg, folytassuk azt az utat, ami a gazdasági növe-
kedés útja- hangsúlyozta Navracsics Tibor.

A FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselő-jelöltje

a Badacsony Újság kérdésére elmondta: „az itt élők
2014 után megtorpanást érezhettek, úgy érezték,
hogy Lasztovicza Jenő halálával egy kicsit mintha ez
a választókörzet is eltűnt volna az országos politika
és a fejlesztéspolitika reflektorfényéből, én ezt most
visszahozom és ismét komoly fejlesztések lesznek a
térségben.” Navracsics Tibor szerint az április 3-i
választás tétje országos szinten és helyben is az,

hogy ami 12 éve egy jól kialakult politika, amely
egyértelműen fejlődést adott az országnak és remé-
nyeink szerint az itt élőknek is, ezt most térségi prog-
rammá tudjuk átalakítani, a térség csatlakozik az
országos fejlődési ívhez és az eddigieknél sokkal
komolyabb figyelemben részesül majd ez a térség.
A fejlesztések tekintetében ambíciózus polgármes-
tereink vannak, a badacsonytomaji polgármester is
az és más települések vezetői is azok, az én felada-
tom az, hogy segítsem a polgármestereket a mun-
kájukban és a közösségeket is abban, hogy minél
jobb életet élhessenek itt- tette hozzá.

Navracsics Tibor kérdésünkre válaszolva elmond-
ta még: a turizmusfejlesztésnek kiemelt szerepet
szánnak, de nagyon kell figyelni, mert Badacsony
térségében még inkább igaz az, ami a keleti meden-
cében vagy a déli parton is igaz volt, hogy fejleszteni,
de nem ész nélkül. Ez a térség, ez a csodálatos táj
megérdemli, hogy különösen odafigyeljünk rá. A leg-
nehezebb dolog azt megtalálni, hogy olyan fejlesz-
tések valósuljanak meg, amelyek tájazonosak, közös-
ségazonosak, amelyet elfogad az itteni közösség és
magáénak vall és amely jól beilleszthető a tájba. Ez
még egy előttünk álló feladat, sok vita lesz nyilván-
valóan, hiszen ezernyi elképzelés van, de úgy gon-
dolom, megéri ráfordítani az energiát- húzta alá a
kormánybiztos.

Kálóczi Beáta

FOLYTATNI AZ UTAT, AMI A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÚTJA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Kul-
turális Intézménye március 8-án köszöntötte a tele-
pülés hölgy tagjait. Krisztin N. László polgármester

ünnepi beszédét követően Tóth Kiara énekesnő
lépett színpadra, aki 2021-ben jelentkezett az X-faktor
című műsorba, a mentorok által létrehozott formáci-

óban, a The Harmonies tagjaként versenyzett. Sze-
repelt az Ének iskolája című műsorban is, ahol Szandi
volt az osztályfőnöke. A közönség a Tapolcai Musical
Színpad énekeseként is ismerheti. A Nőnapi köszön-
tésen az örökzöldekből és saját szerzeményekből
álló műsora nagy sikert aratott. Az estét fesztelen, jó
hangulatú pezsgős koccintás zárta.        Farkas Judit

NŐNAPI KÖSZÖNTÉS

Fotó: Burger ZsoltFotó: Burger Zsolt

Fotó: Burger ZsoltFotó: Burger Zsolt
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Fotó: Burger ZsoltFotó: Burger Zsolt
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Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Kul-
turális Intézménye március 15-én, kedden este tar-
totta az 1848-49-es forradalom és szabadsárharc tisz-
teletére rendezett megemlékezését. A program az
Alsó temetőben kezdődött, ahol a Pöltenberg család
és Csala Gergely sírját koszorúzta meg a város kép-
viselő testülete. A Szent Imre római-katolikus temp-
lomban szentmisét celebrált Bedy Imre plébános,
majd a templom elől csendes, fáklyás felvonulás
indult a Történelmi Emlékparkba, ahol a program
folytatódott. Ünnepi beszédet mondott Krisztin N.
László Badacsonytomaj város polgármestere, majd
a Tatay Sándor Általános Iskola diákjainak műsora
következett. Forintos Lili verset szavalt, Dobosi Csaba
pedig 48-as dalokat énekelt. Koszorút és mécsest

helyezett el az önkormányzat nevében Krisztin N.
László polgármester, Török Zoltán alpolgármester,
Mékli Bernadett és Takács Lajos képviselők. A Pipitér
Bölcsőde és Óvoda képviseletében Bolfné Tóth
Melinda intézményvezető, Nagy-Kónya Lili és Szalai
Panna óvodások, a Tatay Sándor Általános Iskola
nevében Krisztin N. Lászlóné intézményvezető, Hid-
végi Zoltán és Molnár Boróka diákok helyeztek el
koszorút. A Tatay Sándor Általános Iskola Szülői Mun-
kaközösségének képviseletében Dobosiné Stier
Tímea és Enyingi Renáta, a Badacsonyi Céh Turisztikai
Egyesület nevében Borbélyné Galambos Gabriella
és Sellyei Alíz helyezték el a koszorút. A Badacsonyi
Sporthorgász Egyesület képviseletében Fekete

Ferenc elnök és Tóth Zoltán, a Badacsonytomaji
Nyugdíjasok Egyesülete nevében Farkas Mihályné
és Bíró Imréné, a Fidesz helyi szervezete részéről
Mejlinger Anita és Forintos Ervin helyezett el koszo-
rút. Farkas Judit

Tájékozódási lehetőség az intézmény mindennapjairól, az ott folyó munkáról
a leendő óvodások, bölcsődések szüleinek!

AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA 
EMLÉKEZTEK 

Fotó: Nagy LászlóFotó: Nagy László Fotó: Farkas JuditFotó: Farkas Judit Fotó: Farkas JuditFotó: Farkas Judit

ÓVODAI NYÍLT NAP
Badacsonytomaj VN Kft., a közelgő Húsvéti ünnepek alkalmával az alábbiakra

hívja fel a Hozzátartozók figyelmét.
Településünk temetőiben több gondozatlan, rendezetlen, elhanyagolt sírhely,

síremlék található, melyek rendbetétele, helyreállítása a Hozzátartozók feladata,
a Badacsonytomaj VN KFT kegyeleti okokból a sírokhoz nem nyúlhat. Temető-
inkben nyitvatartási idő nincs, azok bármikor látogathatók.

Felhívjuk továbbá a Hozzátartozók figyelmét, hogy az 1997. előtt megváltott
sírhelyek megváltási ideje lejárt, melyet a hirdetőtáblákon és a sírokon is jeleztünk.
Kérjük, hogy amennyiben a sírhelyet a továbbiakban is fenn szeretnék tartani,
annak további megváltása érdekében keressenek fel bennünket. Abban az eset-
ben, ha a továbbiakban nem tartanak igényt az adott sírhelyre, úgy arról egy nyi-
latkozattal lemondhatnak. A lemondó nyilatkozat papír alapon elérhető az iro-
dánkban, illetve a www.bvu.hu honlapról letölthető.

Sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézés a Badacsonytomaj VN Kft. irodájában
történik, ügyfélfogadási időben, az alábbi elérhetőségeken:

Személyesen: Badacsonytomaj 8258, Fő út. 14.
Telefonon: 0687/571-048    Faxon: 0687/571-057
Elektronikus formában: info@bvu.hu email címen
Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől - Csütörtökig 8.00 - 15.00, Pénteken 8.00 - 12.00
BADACSONYTOMAJ  ALSÓ, 743 hrsz.: 72, 181, 252 sírhely
BADACSONYTOMAJ FELSŐ, 2374 hrsz.: 13, 42, 54, 69, 140, 144, 154, 255, 261,

298, 320, 477 a, 477 b, 484 b, 372, 375, 379 sírhely
BADACSONYÖRS: 176, sírhely

TEMETŐI HÍREK

Badacsonytomaj VN KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a tavalyi
kedvező fogadtatás után az idei évben is megszervezi a virágértékesítést 2022.
április hónaptól a Káptalantóti úti telephelyén. Kínálatunkban szerepel a már meg-
szokott egynyári, és  balkon növényeken kívül zöldség palánta , valamint virágföld
(többféle kiszerelésben), műtrágya, virágcserepek illetve balkon ládák is.

A nyitás konkrét időpontjáról, és a növényválasztékról  a későbbiekben tájé-
koztatjuk a lakosságot a Badacsony Újság, a VN KFT facebook oldalán illetve a
szórólapokon.

Kérjük idén is válasszanak minket, ha szép növényekkel szeretnék otthonaikat,
kertjeiket díszíteni.

VIRÁG ÉRTÉKESÍTÉS



Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete az 4/2020.(II.27.) számú rendele-
tében határozta meg a fizető parkolókban fizetendő díjakat, pótdíjakat, és üze-
meltetési időszakot (a rendelet a honlapunkon megtekinthető), mely díjköteles
időszak a 2022. évben március 12.-től  (szombat) elkezdődött.

A tavalyi évhez hasonlóan az óradíj 300 Ft. Jegyváltás csak az automatákból
lehetséges, vagy van lehetőség mobillal történő jegyváltásra is.

Bérletek:
Bérlet vásárlásra csak 2022. április 01.-től van lehetőség. Annak díjtételei az

alábbiak:
a) Badacsonytomajon bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező természetes

személyek részére idény bérlet 6.000 Ft
b) Badacsonytomaji székhellyel rendelkező jogi személyek, és jogi szemé-

lyiséggel nem rendelkező más szervek részére idény bérlet: 20.000 Ft
Egyéb természetes személyek és közületek részére idény bérlet: 20.000 Ft
Kizárólagos használati jogok éves díjai
a) lakossági 60.000 Ft/idény
b) közületi 130.000 Ft/idény
Mobil parkolás:
Ügyfeleinknek lehetőségük van a parkoló díjat mobiltelefonnal megváltani.

Ennek lehetőségéről bővebben a www.fizessenmobillal.hu oldalon tájékozód-
hatnak.

Az Ad-hoc mobiltelefonos parkolás menete Badacsonyban:
1. A parkolás megkezdésekor küldje el SMS-ben a rendszámát (nagybetűvel,

kötőjel nélkül, pl.: ABC123) saját mobilszolgáltatójának megfelelően a 763-8258-
as telefonszámra. (pl.: T-mobilos ügyfél: 06/30/763-8258.)

2. Miután elküldte az üzenetet, a parkolási rendszer regisztrálja a rendszámot
és kezdeményezi a parkolás elindítását. Az üzenet elküldését követő pár percen
belül SMS-ben visszaigazolják a kérést. Mindig várja meg a parkolás elindításának

sikerességét igazoló SMS üzenetet!
3. A parkolás végén küldje el SMS-ben a STOP szót ugyanarra a telefonszámra,

melyen a parkolást kezdeményezte.
4. A parkolás lezárásáról SMS érkezik telefonjára.
Vagy használjon parkolási applikációt a vásárláshoz.
Fizető parkolók:
a) Badacsony „Halászkert” vendéglő előtti ún. Felső parkoló.
Hrsz.: 1288, 1289/1, 1289/12, 1289/13, 1289/14, 1289/15 hrsz-ú ingatlanok,

amelyeket délről a vízlevezető árok és a fasor, északról a Park utca középvonal,
nyugatról a közpark, a Rizling sori üzletek, keletről a Halászkert étterem határol.

(75 db általános, ebből 2 mozgáskorlátozott parkoló állás.)
A parkoló megnevezése a parkolójegyen: Halászkert parkoló
b) Park utcai parkoló/ABC környéke.
Az 1298/1 hrsz-ú ingatlan.
(70 db általános, ebből 2 mozgáskorlátozott parkoló állás.)
A parkoló megnevezése a parkolójegyen: ABC parkoló
c) Alsó parkoló I.
A 2557/1 hrsz-ú ingatlan, kivéve a közútként funkcionáló (Mol NyRt mögötti)

rész.
(103 db általános, ebből 4 db mozgáskorlátozott és 3 db buszparkoló állás.)
A parkoló megnevezése a parkolójegyen
a) a kikötő felől: Móló I.
b) MOL kút felől: Móló II.
Az idei évben elkezdődő beruházás miatt a parkoló várhatóan nem fog tudni

egész szezonban üzemelni, így csökkenhet a használható parkolóhelyek száma.
d) Egry sétány vasúti pálya felőli oldala.
Az 1300 hrsz-ú ingatlan Egry Múzeumtól a Tavasz utcáig terjedő rész.
(45 db általános, ebből 2 db mozgáskorlátozott parkoló állás.)
A parkoló megnevezése a parkolójegyen: Egry sétány parkoló
e) Badacsony Strand parkoló
0319, 0315/2 hrsz-ú ingatlanok és a 0320 hrsz-ú ingatlan MÁV-tól bérelt terü-

lete.
(70 db általános, ebből 2 mozgáskorlátozott parkolóállás)
A parkoló megnevezése a parkolójegyen: Strandparkoló
Kérjük, ha a parkolással kapcsolatosan bármiféle kérdése, észrevétele van,

jelezze a Badacsonytomaj VN Kft. felé személyesen, telefonon, e-mailben (par-
kolas@bvu.hu), vagy látogasson el a www.bvu.hu honlapunkra.

Badacsonytomaj VN Kft.
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Badacsonytomaj Város területén a lakossági sze-
mét elszállítását és annak számlázását továbbra is
az NHSZ Tapolca Kft. végzi. A szemétszállítási nap
hétfő. 

Az állandó lakosoktól minden hónap első csü-
törtökjén történik a házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtés. 

A nem állandó lakcímmel rendelkező ingatlan-
tulajdonosok a Városüzemeltető Káptalantóti út
50.szám alatti telephelyén kialakított gyűjtőponton
rakhatják le a szelektív hulladékot, a díjfizetésnek
megfelelő időszakban, április 01-től szeptember 30-
ig. Ide üveg, pet és papír hulladékot lehet elhelyezni.
A helyi lakosok is ide rakhatják le az üveg hulladékot.
A telephely nyitvatartási idővel rendelkezik, mely a
következő: hétfő, szerda, péntek, szombat 8-18 óráig.

Az idei évben lehetőséget biztosítunk az állandó
és üdülő ingatlan tulajdonosoknak, hogy helyben
tudjanak NHSZ feliratú gyűjtőzsákot vásárolni (zsák

és szállítási ár egyben). Ennek helyszíne szintén a
Káptalantóti út 50. szám alatti telephelyünk. Erre 2022.
április 01.-től lesz lehetőség, minden pénteken és
szombaton. 

Cégek, vállalkozások számára is biztosítunk lehe-
tőséget a szelektív hulladék leadására, térítési díj
ellenében, 150 kg súlyhatárig. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy telephelyünk
őrzött, kamerarendszerrel megfigyelt, így az illegáli-
san lerakott hulladék esetén a felvételek alapján
megtesszük a szükséges feljelentést. 

Kérünk minden ingatlantulajdonost, hogy kössön
szerződést a hulladékszállító céggel, hogy ne kelet-
kezzenek illegális hulladéklerakók. 

Badacsonytomaj VN Kft., Tel.: 0687/571-048Fotó: VN Kft.Fotó: VN Kft.

TISZTELT LAKOSSÁG, TISZTELT ÜGYFELEINK!

LAKOSSÁGI KOMMUNÁLIS- ÉS SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTÉS

2022. évben az NHSZ Tapolca Kft által szerevezett lomtalanítás településré-
szenként különböző időpontokban lesz:
• Badacsony          2022. április 11.
• Badacsonytomaj 2022. április 12.

A lomtalanításban való részvételhez regisztrálni kell az NHSZ Tapolca Kft.-nél.
Bővebb információ: https://www.nhsztapolca.hu/szolgaltatasaink/lomtalanitas/
Regisztráció: Telefonon: 87/321-567. E-mail: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu

LOMTALANÍTÁS
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Badacsonytomaj VN Kft. eladásra kínálja fel a
tulajdonában lévő 2006.os évjáratú KIA K2500 típusú
dupla kabinos tehergépkocsit. 

A gépjármű működőképes, de nem rendelkezik
érvényes műszakival. 

Érdeklődni bővebb információért, vételárért mun-
kanapokon, munkaidőben (8-15 óra között) az alábbi
telefonszámon, vagy email-ben lehet.

Tel: 06 87/571-048, email: info@bvu.hu

ELADÓ

Badacsonytomaj VN Kft. szemétszedési akciót
hirdet a Föld napja alkalmából, 2022. április 22.-24.
közötti időszakban.

A szemétgyűjtéshez várjuk azon lakóközösségek,
és civil szervezetek jelentkezését, akik közvetlen
lakókörnyezetüket, vagy a település bármely pontját
szeretnék tisztábbá varázsolni. A szemétszedés a
fenti napokon bármikor végezhető, azonban a rész-
vételhez regisztráció szükséges.

Amit biztosítunk: gyűjtőzsák, szervezetenként
max. 10 db

Jelentkezni csak írásban lehet az info@bvu.hu
email címen, 2022. április 16-ig. 

A jelentkezéskor kérjük adják meg a szervezet
vagy lakóközösség nevét, elérhetőségét, a gyűjtés
helyszínét, és a teli zsákok elhelyezésének helyét. A

zsákokat folyamatosan gyűjtjük. 
Kérjük elsősorban az alábbi helyszínek közül

válasszanak, illetve a teli zsákokat gépkocsival köny-
nyen megközelíthető helyre gyűjtsék.

Javasolt helyszínek: 
• Badacsony hegy (utak, és turistautak környéke)
• Badacsonyörs hegyi utak környezete
• Badacsonytomaj belterületi árkok, vízmosások

környezete
• Bel-, és külterületi utak környéke
A zsákokat 2022. április 20-tól lehet átvenni a Káp-

talantóti úti telephelyünkön, előzetes egyeztetés
után.

Várjuk jelentkezésüket!
Tegyünk közösen egy tisztább jövőért!

Badacsonytomaj VN Kft.

TAVASZI SZEMÉTSZEDÉS 
A FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL

A Tatay Sándor Általános Iskola három diákja részt
vett az „Ismerem a technikai környezetemet” – Tech-
nika, életvitel és gyakorlat tantárgyi dunántúli verseny
Veszprém megyei fordulóján. Tóth Titanilla első, Orbán
Botond harmadik, Forintos Lili ötödik helyezést ért el.

A verseny témája a Technika a konyhában volt. A
tanulóknak a tanórán tanultakon túl önállóan kellett
felkészülniük a megadott ismeretanyagból. Tudásuk
gyarapodott a tápanyagokról, az élelmiszerekről, az
egészségtudatos táplálkozásról, a konyhatechnikai
eljárásokról, a konyhai háztartási gépekről, az élel-
miszertechnológiákról.

Büszkék vagyunk diákjainkra, mert vállalva a
többletfeladatot, lelkiismeretesen készültek és kiváló
eredménnyel szerepeltek a versenyen. Megyénket a
dunántúli döntőn, Szombathelyen, Tóth Titanilla kép-
viselheti. Udvariné Horváth Anna

intézményvezető-helyettes

TANTÁRGYI SIKER

Tóth Titanilla



Február 25-én, egy szeles péntek délelőtt lelkes
2. osztályosaink megtisztították iskolaudvarunkat az
ott eldobált kisebb-nagyobb szeméttől. 

Még aznap szorgos 4. osztályosaink is tevékenyen
kivették részüket közvetlen környezetünk megóvá-
sában. Az iskola melletti rétet, esővízelvezető árkot
és járdaszakaszt takarították meg az ott eldobott sze-
méttől, üvegtől, műanyagtól, fémtárgyaktól és egyéb
hulladéktól.

A hulladékot szelektíven gyűjtöttük, tehát az üve-
get, műanyagot, fémet külön-külön zsákokba helyez-
tük. Az üveget elszállítottuk a  Városüzemeltetés által
fenntartott üvegkonténerbe (cím: Badacsonytomaj
Káptalantóti út, nyitva: H, Sze, P 8-16.00; Szo 8-12 ). A
műanyagot az NHSZ által nyújtott zsákba helyeztük.
A fémhulladékot pedig a tapolcai fémtelepre (Tapol-
ca, Hegymagasi út 2.) fogjuk elszállítani.

Így segítjük az anyagok újrahasznosulását, hogy
újra üveg, műanyag és fémtárgy készülhessen belő-
lük.

Reméljük, hogy Önök közül is többen kedvet kap-
nak közvetlen lakókörnyezetük megtisztítására és a
szelektív hulladékgyűjtés használatára, hiszen így is
óvhatjuk egyetlen bolygónkat…

Ladányi Gabriella
angol-földrajz szakos tanár

Tatay  Sándor Általános Iskola

Szervező: Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
Részvétel feltételei: A túrákon való részvétel

regisztrációhoz kötött, a részvételi szándékot irodánk
e-mail címére- badacsonytomaj@tourinform.hu – kül-
dött levélben kérjük jelezni.

A részvételi díj 6 év alatt ingyenes, 14 éves korig
1.000.-, felnőtteknek (15 éves kortól) pedig 2.000.-
forint.

A részvételi díj a túra indulása előtt a túraveze-
tőnél fizetendő, készpénzben!

Változás joga fenntartva!

Időpontok:
április 17. – 18:00 óra, vasárnap: 
Holdfénytúra a Badacsonyon
május 1. – 10:30 óra, vasárnap
A csodás Szent György-hegy titkai
május 14. – 19:00 óra, szombat
Holdfénytúra a Csobáncon

További túráink és információ: Tourinform Iroda I
8261 Badacsony, Park utca 14. I 

06 87 531 013 I badacsonytomaj@tourinform.hu I
www.badacsony.com I Facebook: Tourinform Bada-
csony
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ÚJABB SZEMÉTSZEDÉS 
SZELEKTÍV MÓDON

SZAKVEZETÉSES
ÉLMÉNYTÚRÁK

Május végéig szombat esténként izgalmas ízuta-
zás keretében leshetnek be az érdeklődők a borá-
szok világába a Borbarangolás állomásai során, ahol
a borvacsorák alkalmával hamisítatlan helyi ízek és
környékbeli alapanyagokból készült ínycsiklandó
menüsorok várják a vendégeket, akik a program
során megismerkedhetnek a borok készítőjével és
családjával, helyi termékeket kóstolhatnak, és bejár-
hatják a pincét is a gazda vezetésével. 

Borvacsora időpontok, helyszínek:
2022. április 2.: Borbély Családi Pincészet
2022. április 9.: VáliBor
2022. április 16.: Kalinics Birtok
2022. április 23.: Borbarátok Vendéglő, Panzió, 

FATA Pince
2022. április 30.: Sabar Borház
2022. május 7.: Vörös Szőlőbirtok és Borpince
2022. május 21.: Barna Pince
2022. május 28.: Kalinics Birtok

Részletes menü és borsor:
www.badacsony.com/borbarangolas/
Facebook: Borbarangolás Badacsonyban

BORBARANGOLÁS
BORVACSORÁK

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
március 15-ig terjedő időszakban  lehetőséget biztosít
térítésmentesen egyhetes pihenésre Hévízen, az Ala-
pítvány tulajdonát képező egy szoba + nappali, tera-
szos, 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 ven-

dégek részére zárt teremgarázs áll rendelkezésükre,
(gázüzemű járművel tilos a teremgarázsban parkolni).
Az üdülő biztosításán kívül ugyancsak térítésmente-
sen naponta ebédet és vacsorát a lakástól 100 méter-
re 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  fel-
szerelt konyhában van lehetőség, vagy a lakástól 150
méterre lévő Komáromi pékségben lehet reggelizni.
A reggeli költségeit az Alapítvány nem téríti. A gyógy-
fürdő  használatának költségeit technikai okok miatt
meg kell előlegezni, 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

A „KISS JÓZSEF” ALAPÍTVÁNY 
KURATÓRIUMÁNAK  FELHÍVÁSA

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

Hétfő, szerda, péntek, szombat:
9 órától 16 óráig
Kedd, csütörtök:

9 órától 14:30 óráig

TOURINFORM
IRODA 

NYITVATARTÁSA
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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 egyezte-
téssel lehet jelentkezni.
Fogászati ügyelet hétvé-
gén és ünnepnapokon:
08.00-14.00 óráig, Veszp-
rém, 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: hétfő, szerda, péntek, szombat 9 órától
16 óráig, kedd, csütörtök 9 órától 14:30 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

KÖZÉRDEKŰ

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Badacsony Újság elektronikusan, pdf
formátumban is letölthető, online változatban a www.badacsonytomaj.hu oldalon
az Újság menüpontban érhető el. Szerkesztőségünk arra is lehetőséget biztosít,
hogy a város havonta megjelenő közéleti lapját e-mailben megküldi Önöknek.
Amennyiben erre igényt tart, kérjük, küldje el számunkra e-mail címét a media@
badacsonytomaj.hu címre. A levél tárgyában tüntesse fel „Badacsony Újság”. 
Ezúton is arra bíztatunk mindenkit, lapozzák online, olvassák a Badacsony Újságot
elektronikus formában! Badacsony Újság Szerkesztősége

LAPOZZA ONLINE! OLVASSA A BADACSONY 
ÚJSÁGOT ELEKTRONIKUS FORMÁBAN!

A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az
erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvas-
hatóak.

Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata
esetén, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, fokozott tűzveszély időszakát
(tűzgyújtási tilalmat) állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavé-
delem központi szervével (BM OKF). Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) ide-
jén tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek
200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt
területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a
parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítása és visszavonása
függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza
szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról (foko-
zott tűzveszélyről) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igaz-
gatóság (NÉBIH EI) közleményt küld az érintett szervezeteknek, országos köz-
szolgálati médiának, és hivatalos honlapján www.erdotuz.hu közzéteszi a tűz-
gyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) szóló térképet. Az aktuális tűzgyújtási
tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos honlapja mellett tájéko-
zódhat a www.erdotuz.hu weboldalon, az onnan is elérhető további szakmai
honlapokon, amelyek számos egyéb hasznos információval szolgálnak a szabad
területen történő tűzgyújtásról.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) megállapítására vonatkozó
körülményeket a NÉBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dönt
arról, hogy a következő napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy
nem. A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a
helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él. Az említett honlapokon napi

frissítéssel megtekinthető,
hogy van-e érvényben tűz-
gyújtási tilalom (megállapí-
tott fokozott tűzveszély). A
lakosság a lakóhelye környé-
kén lévő erdőterületekről a
NÉBIH EI által készített inter-
aktív erdőtérképen találhat
további információt.     Forrás: https://katasztrofavedelem.hu/53/tuzgyujtasi-tilalom

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM


