
A képviselő‐testület négy tagja tokaji tanulmá‐
nyúton vett részt március 3‐4‐én, hogy – egy a
mi vidékünkhöz hasonló – borvidéken is tanul‐
mányozni tudja a világörökségi folyamatokat. A
programban saját költségén vett részt Krisztin N.
László polgármester, Kun István, Laposa Bence
és Nagy Miklós tanácsnokok.

– Milyen tapasztalatokkal zárult a Képviselő-tes-
tületnek a Világörökség kapcsán tett tanulmá-
nyútja?

– A világörökség témájában rendezett mini-
konferencia keretében bemutatták Tokaj világö-
rökségi csatlakozásának – mondta Krisztin N.
László polgármester –, s a csatlakozás óta zajló
működtetésnek a folyamatát. Ennek kapcsán
négy előadást hallgattunk meg.

Folytatás az 5. oldalon.

Az ünnepi megemlékezést Badacsonytomaj
Város Önkormányzata és Kulturális Intézménye
március 14‐én tartotta, amely a hagyományok
szerinti szentmisével kezdődött a Szent Imre
Római Katolikus templomban.

A forradalom és szabadságharc minden részt-
vevője számára fontos érték volt a nemzettudat,
a hazaszeretet és az önfeláldozás – mondta Földi
István esperes, plébános elmélkedésében - ugyan-
akkor ma, sokan nem nagyon tudnak mit kez-
deni ezekkel a fogalmakkal. Az idősebbekből kine-
velte az elmúlt fél évszázad, a fiatalok pedig azért
nem értik, mert nincs, aki megértesse velük. A
bő másfél évszázaddal előttünk járók még tud-
ták mit jelentenek, de ma már bajban vagyunk,
hacsak nem a szentírás alapján tájékozódunk.

Az ünnepi szentmisét követően a Történelmi
Emlékparkban Berecz Nikolett igazgató kérte
közös főhajtásra a megjelenteket. Az Emlékosz-
lopnál az Önkormányzat nevében Krisztin N.
László polgármester és Orbán Péter alpolgármes-
ter, a Fidesz nevében Fenyvesi Zoltán, a Megyei
Közgyűlés alelnöke, Bolla József elnök és Hídvé-
giné Mejlinger Anita alelnök, az Általános Iskola
nevében Csizmarik Béláné igazgatóhelyettes,
Fedő Róbert és Csík Zsombor tanulók, a BÖÉE
nevében Solcz Sándorné, Takács Tiborné és
Takács Tibor, a Boldog Gizella Kör nevében
Galambos Dezsőné és Zentai Istvánné, a sport-
horgász egyesület nevében Dér Tibor és Fekete
Ferenc, a nyugdíjasok egyesülete nevében Sári

Miklósné és Kós Péter rótta le kegyeletét.
A koszorúzás után fáklyás felvonulás indult

több száz résztvevővel az Egry József Művelődé-
si Házban megtartott ünnepségre.

Nemzeti ünnepünk alkalmából nemcsak kívül,
de legbelül, a lélek is ünneplőbe öltözik, szerte a
nagyvilágban egymáshoz igazodik minden magyar
szívdobbanása – idézte Toró Tibor szavait ünne-
pi köszöntőjében Fenyvesi Zoltán, a Megyei Köz-
gyűlés alelnöke. 

1848. március 15. a mi ünnepünk, a magyaro-
ké volt és az is maradt mindvégig. Ez az egyetlen
ünnepünk, amit semmilyen módon, semmilyen
rendszerben nem tudtak kisajátítani. Boldog ünne-
pünk ez, annak ellenére, hogy szabadságharcunk
1849-ben elbukott. Boldog ünnepünk, mert a saját
létünkért való küzdelmet, a magyarok erejéből elért
sikereket, egy hatalmas birodalommal szemben
bátran megvívott győztes csatáinkat, a közös
ügyünkért való összefogást jelenti számunkra.

Számomra 1848 egyik tanulsága, hogyha odafi-
gyelünk egymásra, közös célért küzdünk, akkor óri-
ási eredményeket érhetünk el. 

Nekünk, magyaroknak leginkább akkor szokott
együtt dobbanni a szívünk, ha szinte emberfelet-
ti dolgokra kell vállalkoznunk. Ilyenkor meghall-
juk a ’48-asok esküjének hangját: Rabok tovább
nem leszünk! Ilyenkor visszanyerjük a tartásun-
kat és életerőnket, csalhatatlan ösztönnel meg-
érezzük, hogy eljött az idő, amikor ki kell állni
hazánkért. Eskünkhöz híven nem tűrtük ’48-
ban, hogy Bécsből diktáljanak nekünk. Nem tűr-
tük 1956-ban és 1990-ben sem, hogy Moszkvá-
ból diktáljanak. Most sem szabad szó nélkül
tűrni, hogy Brüsszelből, Washingtonból vagy bár-
honnan, bárki is diktáljon nekünk. Magyarorszá-
gon végre a magyarok érdeke legyen az első, köte-
lez bennünket a múlt, a magyarok példája és szel-
leme, de még inkább kötelez a jelen, melyet gyer-
mekinktől kaptunk kölcsön, hogy nekik európai
és magyar jövőt építhessünk. 

Már hagyomány, hogy az ünnep alkalmából
kitüntetések átadására kerül sor. 

Folytatás a 3. oldalon.

A VN Kft. egykori irodaépületében alakítottak
ki közösségi házat a Képviselő‐testület döntése
alapján, amelynek ünnepélyes átadására febru‐
ár 17‐én került sor.

A település életének jelentős pillanatához érkez-
tünk – mondta köszöntőjében Berecz Nikolett, a
kulturális intézmény igazgatója – a Civil ház célja
többrétű, ahogyan az ezekhez illeszkedő tevé-
kenységei is. Elsősorban a nonprofit szektor és
az önkormányzat együttműködésének megerősö-
dését kívánjuk elősegíteni. 

Folytatás a 4. oldalon.

XXV. évfolyam 3. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2015. március

x

x

Március 15-i ünnep

Tisztelet a bátraknak
Civil házat avattak

Világörökség lehet?

Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 

a Nemzetközi Nőnap alkalmából 
köszönti a település hölgyeit, asszonyait.

Baranyai Attila: A Nőhöz
Szemeddel sírsz, nevetsz,
szíveket átölelsz,
mélységgel érezel,
és életet lehelsz.
Gondozol lelkeket,
örömtől telítve;
színes minden veled,
oly élmény, s érdekes.
Te vagy a rejtelem,
a kezdet, a végzet,
s a Nőiségedet:
fényed örvendezem
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K Ö Z É R D E K Ű
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u.14.)
H: 12.30-16.00 óráig; Sz: 13.00-17.00-ig; P: 8.00-12.00-
ig (K., Cs. zárt nap).
Telefon: 87/571-270, fax: 87/471-289
Fogadóórák:
(előzetes bejelentkezés a 87/571-270-es számon)
Krisztin N. László polgármester
minden hónap első hétfő: 14.00-16.00-ig,
Orbán Péter alpolgármester
minden hónap harmadik hétfő: 14.00-16.00-ig,
Képviselői fogadóóra:
minden hónap második hétfő: 14.00-15.00-ig,
Wolf Viktória jegyző
minden hónap első szerda: 13.00-16.00-ig.
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 
Ábrahámhegyi Kirendeltsége: 
minden hónap első szerdája 9-11 óráig.
Badacsonytomaj VN Kft. 87/571-048, Fax: 87/571-057
e-mail: uzemeltetes@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu
Fogadó óra: H, Sz, P. 8.00-14.00 
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36-87-571-115, +36-30-852-9717
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu  
Web: www.badacsonyiprogramok.hu
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartás programfüggő. 
Városi Könyvtár: K, Sze, P: 10.00-18.00, Szo: 9.00-
13.00, 87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény - Tájház
Zárva.
Egry József Emlékmúzeum
Zárva.
Orvosi rendelők (B.tomaj, Kert u. 32.)
Háziorvos: dr. Scheller György tel.: 87/471-123 
Rendel: H, Sz., Cs., P.: 8.00-12.00-ig; K.: 14.00-16.00-ig.
Sürgős esetben hétköznap 8.00-16.00-ig hívható: +36-
30/9019-869. Hétköznap 16.00-tól másnap reggel 8.00-
ig és hétvégén hívható Tapolca körzeti ügy.:
(átszervezés miatt) 88/412-104 vagy 104
Fogászati alapellátás (B.tomaj, Kert u. 32.):
dr. Pinterits Judit (tel.: 87/471-689):
H: 07-12; K: 15-20; Sz: 09-16; Cs: 12-19; P: 08-14.
Kezelésre időpontegyeztetéssel lehet jelentkezni.
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon: 
8-14-ig, Veszprém Halle u. 5/E, Telefon: 06-88-425-228
Gyermekorvosi rendelés-tanácsadás: 
dr. Sellyei Ferenc
tel.: 87/471-282. Rendel: H., Sz., P: 8-12-ig, K., Cs.: 13-
16-ig, központi ügyelet Tapolca Kórház 87/411-655
Badacsonytomaj Város Önkormányzat 
Védőnői Szolgálata
Védőnő: Zsifkovics Szilvia
Elérhetősége: 06-70/202-85-84 (munkaidőben)
87/471-698
Tanácsadás ideje: Nők és várandósok részére tanácsa-
dás: Cs. 8-10 óráig; Csecsemő, gyermek és ifjúsági taná-
csadás: Cs. 10-12-óráig.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sze. 11.00-12.00-ig 
Krausz Noémi Tel.: 06-30/426-2207
Gyermekjóléti fogadóóra: Sze. 11.30-12.00-ig
Gyógyszertár: (Hősök tere 5.) 87/471-012 
H-Sz-P: 7.30-11.10-ig,12.50-17.00-ig
K-Cs: 7.30-12.00-ig,12.30-17.00-ig
Szo: 8-10 óráig (ügyelet Tapolcán)
Hatósági állatorvos:
dr. Barátossy György Tel.: 06 70 436 50 53
Tűzoltóság: Fő utca 58., 87/471-539
Rendőrség: (Tapolca) 87/412-322
Pintér György körzeti megbízott: +36-30/5710-944
Polgárőrség: Arany György +36-30/2717-552
Kábeltelevízió hibabejelentés: 
ElektroV szervíz: 87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14.
Tel/fax: 87/531-013. Nyitva: H-P: 9.00-15.00
e-mail:badacsonytomaj@tourinform.hu
A nyugdíjas egyesület elnöke: Kós Péter
Tel.: 06-30/703-2033, E-mail: vadkos@freemail.hu
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Helyi közéleti lap

Következő lapzárta: 2015. április 5. • A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk.

A Képviselő‐testület 2015. évi munkaterve sze‐
rinti soron következő ülését március 25. napján
8.00 órakor tartja a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatalban. 

A tervezett napirendi pontok: 1. Civil szervezetek
beszámolója a 2014. évi tevékenységükről (CÉH
Turisztikai Egyesület, Badacsonytomajért Közala-
pítvány); 2. Településszemléről beszámoló; 3. Ide-

genforgalmi idényre való felkészülésről beszámoló;
4. Pályázatokról tájékoztató; 5. Az intézmények
munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapaszta-
latai; 6. Beszámoló a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről; 7. Tájékoztató a két
ülés között történt fontos eseményekről; 8. Beszá-
moló a lejárt határidejű önkormányzati döntések
(határozatok, rendeletek) végrehajtásáról; 9. Egyéb
aktuális ügyek. Wolf Viktória jegyző

Képviselő-testületi ülés

Védőnő
B.tomaj Város Önkormányzata a „Közalkalma‐
zottak jogállásáról szóló” törvény alapján pályá‐
zatot hirdet B.tomaj Város Önkormányzata
védőnő munkakör betöltésére.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának
határideje: április 30. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt Wolf Viktória jegy-
ző nyújt, a 06 87 571 270-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: május 10.
A teljes pályázati kiírás közzétételének helye:
www.badacsonytomaj.hu.

Aljegyző
B.tomaj Város Polgármestere a „Közszolgálati
tisztviselőkről szóló” törvény alapján pályázatot
hirdet aljegyző munkakör betöltésére határozat‐
lan idejű közszolgálati jogviszonyban, teljes
munkaidőben.

A munkakör legkorábban 2015. július 16. nap-
jától tölthető be, a pályázat benyújtásának határ-

ideje július 10, elbírálásának határideje: július
15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Krisztin N. László polgármester nyújt,
a 06/87 571 270-es telefonszámon. A teljes
pályázati kiírás közzétételének helye www.bada-
csonytomaj.hu.

Óvodavezető
B.tomaj város és Ábrahámhegy, Salföld közsé‐
gek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosí‐
tó Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a „Köz‐
alkalmazottak jogállásáról szóló” törvény alap‐
ján pályázatot hirdet a Pipitér Közös Fenntartá‐
sú Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezető
(magasabb vezető) munkakör betöltésére (hatá‐
rozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony kere‐
tében, teljes munkaidőben).

A vezetői megbízás öt évre, 2020. 07. 19-ig
szól. A munkakör legkorábban július 20. napjá-
tól tölthető be, a pályázat benyújtásának határ-
ideje április 10, elbírálásának határideje június
20. A teljes pályázati kiírás közzétételének helye
www.badacsonytomaj.hu.  Wolf Viktória jegyző

Pályázatok

Iskolai beiratkozás
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a

2015/2016. tanévre történő általános iskolai
beíratás ideje: 

– április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óráig, 
– április 17. (péntek) 8.00–18.00 óráig.
Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság dön-

tése alapján tankötelezettsége teljesítését 2015.
szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő
a fenti időszakban köteles beíratni a választott,
vagy a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodá-
si helye szerinti kötelező felvételt biztosító álta-
lános iskola első évfolyamára.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok: - a
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkár-
tya), - az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolás, - a gyermek születési
anyakönyvi kivonata, - a gyermek TAJ-kártyája,
- a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szü-
lői felügyeleti jogokkal kapcsolatos nyilatkozat.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről
írásban értesíti a szülőket.

Lakossági felhívás
A Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője Rausz
István r. alezredes „mobil fogadóórák” tartásá‐
ra vonatkozó kezdeményezéssel fordult Hivata‐
lunkhoz.

Ennek keretében a Családsegítő Szolgálatok-
kal, Járási Hivatallal, a települések körzeti meg-
bízottaival, együttműködve, személyesen keres-
nék fel a lakosságot annak érdekében, hogy prob-
lémáikkal, kérdéseikkel azon személyek is elér-
jék az illetékes hatóságokat, akiknek élethelyze-
téből adódóan ez nem, vagy csak nehezen lehet-
séges. A felmerülő igények esetében személyes
egyeztetésre kerülne sor a résztvevőkre, illetve az
időpontokra vonatkozóan.

Fentiekre vonatkozó igényeket kérjük, szíves-
kedjenek írásban a Közös Önkormányzati Hiva-
tal (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.), elektroni-
kusan az onkormanyzat@badacsonytomaj.hu
címre, vagy a 87/571-270-es telefonszámon jelez-
ni, hogy továbbítani tudjuk.

Tisztelettel:  Krisztin N. László polgármester



A Nemzeti Választási Bizottság időközi ország‐
gyűlési Képviselő‐választást tűzött ki Veszprém
megye 03. számú egyéni választókerületében.

A szavazás napja: 2015. április 12.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Névjegyzék
A választókerületben lakcímmel rendelkező

választópolgárok automatikusan felkerülnek a
szavazóköri névjegyzékbe, és erről értesítőt kap-
nak. A névjegyzék a helyi választási irodában
(polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.

Szavazás
A választókerületben lakcímmel rendelkező

választópolgárok szavazhatnak.

A választópolgár személyesen szavazhat
– a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben,
– átjelentkezéssel a választókerülethez tartozó

településeken,
– mozgóurnával,
– Magyarország külképviseletein.
Átjelentkezést és mozgóurnát április 10-én

16.00 óráig, külképviseleti névjegyzékbe való fel-
vételt április 4-én 16.00 óráig lehet kérni a
www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve
személyesen a lakóhely szerint illetékes válasz-
tási irodától.

Szavazni egy jelöltre lehet.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgár-

mesteri hivatalban működő helyi választási iro-
dához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu
weboldalt.               Nemzeti Választási Iroda

32015. márciuswww.badacsonytomaj.hu

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 75.§-ában, valamint az országgyűlési kép-
viselők és az Európai parlament tagjainak válasz-
tásán a választási irodák hatáskörébe tartozó fel-
adatok végrehajtásának részletes szabályairól, a
választási eljárásban használandó nyomtatványok-
ról, valamint a választási eredmény országosan
összesített adatai körének megállapításáról szóló
28/2013. (XI. 15.) MIK rendelet 9.§ (2) bekezdés c)
pont ca) alpontjában és cb) alpontjában foglaltak
alapján az alábbiakban teszem közzé az SZSZB tag-
jainak, valamint a HVI vezetőjének nevét, a HVI
hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail
címét és fax-számát:

Szavazatszámláló/Helyi Választási Bizottságok
tagjai:

01. szavazókör Polgármesteri Hivatal 8258
Badacsonytomaj, Fő utca 14. Tagok: Jeck Tibor
elnök, Deák Ferencné elnökhelyettes, Nagy Gyu-
láné. Póttagok: Kovács András, Talabér-Nagy Szil-
via, Presznyák Zsuzsanna.

02. szavazókör művelődési ház 8258 Bada-

csonytomaj, Római út 69. Tagok: Dr. Heinrich Ist-
ván elnök, Rimay Zsuzsanna, Lichtneckert Gyulá-
né. Póttagok: Takács Gáborné, Majerné Gulácsi
Tünde, Sall Csabáné.

03. szavazókör Varga Pincészet 8258 Bada-
csonytomaj, Füredi utca 49. Tagok: Cseh Ervinné
elnök, Cseh Kálmánné elnökhelyettes, Baumann
Csaba. Póttagok: Barcza Bernadett, Kovács Attila,
Keresztes Istvánné.

01. szavazókör Kulturház 8256 Ábrahámhegy,
Badacsonyi út 13. Tagok: Iváskó Mihályné elnök,
Márkus Mária elnökhelyettes, Gallerné Szőke Bor-
bála, Pacsi Józsefné, Szabó László. Póttagok: Sütő
Árpádné, Herceg Tamás.

Helyi Választási Iroda:
HVI vezetője: Wolf Viktória jegyző. HVI hivatali

helyiségének címe: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca
14. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hiva-
tal. HVI telefonszáma: 87/571-270. HVI e-mail
címe: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu. HVI fax
száma: 87/471-289.

Wolf Viktória jegyző

Településünk képviselő-testülete 77/2015.
számú határozatával Földi István atyának adomá-
nyozta a Badacsonytomaj Településfejlesztéséért
és Településrendezéséért kitüntetést. Az elisme-
rést Krisztin N. László polgármester adta át, külön
megköszönve a közösségépítés területén kifejtett
tevékenységét is. 

Az ünnepség további részében a Tóth Mariann
által összeállított és rendezett irodalmi műsort
adták elő az általános iskola diákjai és a helyi
középiskolások csoportja. Ez a rendhagyó műsor
elöljárója annak a tomaji leendő színjátszó társu-
latnak – mondta Tóth Mariann –, melyet Berecz
Nikolett kinevezése óta szervez. A zsúfolásig meg-
telt színházteremben megjelentek vastapssal mond-
tak köszönetet az ünnepi műsorért.     Deákné-Ky

Hirdetmény

Magyarország köztársasági elnöke az Országos
Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére a
2015. évi bírósági ülnökválasztást várhatóan
2015. március 7. és 2015. április 30. napja közé
eső időtartamra tűzi ki.

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezeté-
nek 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény
által meghatározott ügyekben és módon nem
hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítél-
kezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az
ülnökjelölés és választás szabályairól.

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati
Hivatal Titkárságán a bírósági ülnökök jogaira és
kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megis-
merhető. A jelöléshez szükséges nyomtatvány a
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
recepcióján átvehető, valamint letölthető a
www.badacsonytomaj.hu honlapról.

Jelöltjeiket 2015. április 10-ig a Badacsonyto-
maji Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságára
a csatolt dokumentumokkal együtt szíveskedje-
nek eljuttatni.

Wolf Viktória
jegyző

Hirdetmény bírósági
ülnök választásról

– Tisztelettel köszöntöm a Badacsonytomaji
Közös Önkormányzati Hivatal első jegyzőjét, Wolf
Viktóriát kérem, hogy eddigi pályafutásáról mond-
jon pár szót.

– Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat.
2015. január 1-jétől látom el a jegyzői feladato-
kat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati
Hivatalnál, mely szerv jogelődjének két évig aljegy-
zője voltam. 18 éve dolgozom a közigazgatásban,
ebből közel 14 évig jegyzőként, illetve környezet-
védelmi szakizgatási szervnél 2 évet. Szakmai
végzettségemet tekintve több főiskolán és egye-
temen szereztem szakirányú diplomákat és elsőd-
leges célom volt, hogy a megszerzett tudást a
gyakorlatban is hasznosítsam. Elhivatottan és
szakmai alázattal szeretném tevékenységemet
Badacsonytomaj és Ábrahámhegy jegyzőjeként
végezni és az ügyfél-centrikusságra, a jogszabá-
lyok betartására és betartatására törekedve mind
színvonalasabb ügyintézést biztosítani hivatali
kollégáimmal együttműködve állampolgáraink
részére. Balaton-parti embernek tartom magam,
hiszen közel negyven éve a szomszédos Ábra-
hámhegyen töltöm az év nagyobb részét csalá-
dommal, ezért is szeretnék együtt élni és gondol-
kodni a várossal, az itt élőkkel, segíteni és köz-
reműködni hétköznapjaikat érintő problémák
megoldásában, gondjaik enyhítésében.

– Mennyiben változtatja meg az Ön munkáját a
január 1-től létrejött társulás?

– A szervezeti átalakulással kapcsolatosan pol-
gárainkat semminemű hátrány az ügyintézés
tekintetében nem érinti. Továbbra is a szolgálta-
tó- és polgárbarát közigazgatási szemléletet meg-
tartva folytatjuk munkánkat és különös figyelem-
mel leszünk ezt követően is badacsonytomaji
ügyfeleinkre és az ábrahámhegyi lakosokra is.
Tevékenységemet annyiban érinti a változás, hogy
az új hivatal létrejöttével nőtt az ellátandó felada-
tok száma is, hiszen egy településsel több hely-
színen funkcionál hivatalunk. 

– Milyen változásokat okoz a hivatal életében a
fúzió?

– A Hivatal létszáma természetesen változott a
megnövekedett feladatok terhe okán, a kiren-
deltségen január 1-jétől 2 fő közszolgálati tiszt-
viselő kezdte meg munkáját, míg március 1-jével
további 3 fő munkatárs lép hivatalba. Bada-
csonytomajon létszámnövekedést a változás nem
okozott. Ezen túl egységesen látjuk el a két önkor-
mányzat pénzügyi-költségvetési, adóigazgatási,
műszaki és általános igazgatási feladatait, de
egységesítésre törekedtünk mind a szoftverhasz-
nálatban, mind az ügyintézés tekintetében. Az
önkormányzatok költségvetési kereteiken belül
szabadon gazdálkodnak, a hatáskörükbe tarto-
zó ügyekben önállóan döntenek, tehát ebben a
szervezeti átalakulás nem változtatott. 

– Milyen előnnyel, hátránnyal jár a közös hivatal?
– A közös hivatal létrejöttét csak előnyként érté-

kelném, hiszen elsősorban egy társulási forma-
ként kell ezen egyesülésre gondolnunk, ami nem
ismeretlen a városnak és a környező települések-
nek, hiszen körjegyzőségi múlttal rendelkezünk.
Két önkormányzat képviselő-testülete határozta el,
hogy ez évtől a következő önkormányzati válasz-
tásokig közösen tartanak fenn hivatalt, melynek
további előnye lehet a két település általi mikro-
térségi megjelenés és az állami normatívából nyúj-
tott támogatások összege, de sorolhatnánk így
tovább. Előnye még az előbbieken túl, hogy a fog-
lalkoztatást helyben segíti elő és az ügyfélkör szin-
tén helyben intézheti ügyeit. Ky

Új jegyző, új hivatal

Tisztelet a bátraknak

Időközi országgyűlési választás

Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet
Tóth Mariannak, Krisztin N. Lászlónénak,
Szabó Csabának, a Tatay Sándor Általános
Iskola pedagógusainak, diákjainak, a szülők-
nek, a helyi középiskolások csoportjának, a
Civil szervezeteknek, a Menü Kft.-nek, munka-
társaimnak és mindenkinek, akik eljöttek a
koszorúzásra, a fáklyás felvonulásra és meg-
tekintették az 1848-1849-es Forradalom és
Szabadságharc évfordulójára rendezett ünne-
pi műsort.             Berecz Nikolett igazgató

xFolytatás az 1. oldalról
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Horák Flóra Zsófia
született 2015. január 2-án

Varga Zsanett és Horák János gyermeke

Vanó Kornél
született 2014. október 15-én

Koncz Eszter és Vanó Tamás gyermeke
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xFolytatás az 1. oldalról

Olyan háttérbázist kívánunk biztosítani a civil
szervezetek számára, amely inkubátor jellegéből
adódóan hatékonyan segíti azok fejlődését. Min-
den korosztály számára szeretnénk programokat
szervezni és lehetőséget olyan kezdeményezések
megvalósulásához, amelyekhez eddig nem volt
meg az infrastrukturális háttér. Klasszikus érte-
lemben vett közösségi házat szeretnénk üzemel-
tetni, amely hiánypótló szolgáltatásaival, valós
igények kielégítését célozza meg. Teret szándéko-
zunk nyújtani a gyermek és ifjúsági közösségek
alakulásához, rendezvényekhez, nyugdíjas össze-
jövetelek lebonyolításához.

Régi adósságunkat törlesztjük a civil szerveze-
tekkel szemben – hangsúlyozta köszöntőjében
Krisztin N. László polgármester -, amikor átadjuk
ezt az épületet. Valamennyi képviselőtársammal
tapasztaltuk az ilyen típusú civil házzal kapcso-
latos igényt, hiszen lakásokon, arra nem méltó
helyeken kellett összejöveteleiket megtartani. Itt
volt az ideje egy végleges otthon megtalálásának.
Azért végleges, mert - hacsak a nyugdíjas egye-
sületet nézzük a huszonnégy civil szervezet közül
– eddig egyik helyről vándoroltak a másikra, a
mindenkori Képviselő-testület döntésének meg-
felelően. Egyöntetű volt a képviselők véleménye
abban, hogy nyugodt, kulturált körülményeket
kell teremteni az összejövetelek megtartásához.

Krisztin N. László polgármester végül megkö-
szönte Rakics Annának és Bolla Józsefnek, a VN
Kft. vezetőinek és dolgozóinak az objektum átala-
kításához nyújtott segítségüket, illetve megérté-
süket korábbi irodájuk átadása kapcsán. A Bécs-
ben élő Dávid Sándor már eddig is többször segí-
tette településünket – emelte ki a polgármester –,
most pedig székeket, asztalokat, lámpatesteket,
segédeszközöket ajánlott fel a közösségi ház szá-
mára – köszönet érte! A Képviselő-testület civil
keret létrehozásával a pályázati lehetőségekhez is
szeretné hozzásegíteni a különböző csoportokat.
Reméljük, hogy a szervezetek sikeres működésé-
hez hozzá fog járulni ez a közösségi ház, - adta át
végül az épület kulcsait Berecz Nikolettnek, -
hiszen a Kulturális Intézmény gondozza az épü-
letet, ők üzemeltetik, szervezik a programokat.

Az ünnepségen közreműködött Tóth Mariann,
aki Mécs László papköltőnek, Vallomás című ver-
séből adott elő részleteket, Rácz Mária pedig egy
barátságról szóló verset szavalt. Ky

Civil házat avattak
A helyi szociális ellátásokban
bekövetkezett változásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. tör-
vény, valamint egyes kapcsolódó törvények módo-
sításáról szóló 2014. évi CI. törvény módosította
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényt, így 2015. március 1-
jei hatállyal átalakul az állam és az önkormány-
zatok közötti feladatmegosztás a szociális ellátá-
sok biztosítása területén.

Az aktív korúak ellátásának megállapítása a
járási hivatal hatáskörébe került. Az aktív korú-
ak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapít-
ható meg: a foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tás; az egészségkárosodási és gyermekfelügyele-
ti támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres
szociális segélyre jogosultak egy része erre válik
jogosulttá).

Az újonnan, a járási hivatalok hatáskörébe
kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a
járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az aláb-
bi ügykörök: alanyi ápolási díj (az alapösszegű,
a fokozott ápolási szükségletre tekintettel meg-
állapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápo-
lási díj); időskorúak járadéka; alanyi és norma-
tív jogcímen megállapított közgyógyellátás; egész-
ségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve
2015. március 1-jétől egységesen települési támo-
gatás lesz. E támogatás keretében az önkormány-
zatok az általuk támogatandónak ítélt, rendele-
tükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak
támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége
abban áll, hogy a települési támogatásról rende-
letet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támoga-
tás keretében milyen célokra, mely feltételek tel-
jesülése esetén, milyen összegű támogatást nyújt,
teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési
jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen
kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a lét-
fenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet-
be került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
rendkívüli települési támogatást köteles nyújta-
ni. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a
létfenntartási gond meghatározása az önkor-
mányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen hely-
zetekben nyújtandó támogatás összegének meg-
határozásához.

A települési és rendkívüli települési támogatás
adható eseti jelleggel vagy meghatározott idő-
szakra havi rendszerességgel, illetve adható ter-
mészetben vagy pénzbeli ellátás formájában.

Települési támogatás nyújtható: 
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres és eseti

költségek viseléséhez, 
b) gyógyszerköltségek enyhítésére, 
c) gyermekszületéshez kapcsolódó költségek

viseléséhez.
A szociális igazgatásról és szociális ellátá-

sokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet letölthető a www.badacsonytomaj.hu
honlapról, illetve a támogatásokkal kapcsola-
tosan felvilágosítás kérhető a Badacsonytoma-
ji Közös Önkormányzati Hivatalban (Bada-
csonytomaj, Fő utca 14.) ügyfélfogadási időben,
vagy a 86/571-270 telefonszámon, illetve az
onkormanyzat@badacsonytomaj.hu emailcí-
men.

Az aktív korúak ellátását érintő
változásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) módosítása
értelmében 2015. március 1-jétől az aktív korú-
ak ellátása jegyzői hatáskörből a Járási Hivata-
lok hatáskörébe kerül.

A jogszabály változását követően aktív korúak
ellátása keretében az alábbi ellátások állapítha-
tóak meg: 1. Foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatás (FHT); 2. Egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatás (új ellátás típus, a koráb-
ban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy
része erre válik jogosulttá).

Az FHT-ban részesülő személyek az állami fog-
lalkoztatási szervvel kötelesek a továbbiakban is
együttműködni. Akik jelenleg is ebben az ellátás-
ban részesülnek, tennivalójuk nincs, a jegyzők a
folyamatban lévő ügyek iratait átadják a Járási
Hivatal számára, melyről a járási hivatal 60
napon belül értesíti az ügyfelet. A március ele-
jén folyósításra kerülő február havi ellátást az
ügyfelek még az önkormányzatoktól kapják meg,
a járási hivatal először április hónapban folyósít-
ja az ellátást. 

Rendszeres szociális segélyre 2015. február
28-ig jogosultak részére 2015. március 1-jétől
ebben a formában nem állapítható meg ellátás,
ezért a jegyző 2015. február 28-ig felülvizsgálja
a megállapított ellátásokat. A felülvizsgálat ered-
ményeként 2015. március 1-jétől a korábban
rendszeres szociális segélyre jogosult személyek
ellátása a következők szerint alakul:

a) Amennyiben az FHT-ra jogosultak számára
előírt együttműködést nyilatkozatban vállalják,
úgy jogosultak erre az ellátásra azok, akik: a
rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül
betöltik, és; ab) családi körülményeikre, egészsé-
gi vagy mentális állapotukra tekintettel jogosul-
tak az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37.§ (1)
bekezdés d) pontja szerint (az önkormányzat ren-
deletében foglalt feltételek szerint). Amennyiben
a felülvizsgálat során az együttműködést nem
vállalják, a jogosultság megszüntetésre kerül.

b) A törvény erejénél fogva az újonnan beveze-
tésre kerülő egészségkárosodási és gyermekfel-
ügyeleti támogatásra lesznek jogosultak akik:
ba) az Szt. 2015. február 28-i szabályai szerint
egészségkárosodottak és a 14 év alatti gyermek-
ük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás összege az öregségi nyugdíjminimum
90%-a helyett 92%-áig egészíti ki a családi jöve-
delmet, amely 2015. évben 26.220 Ft. 

Azok, akik 2015. március 1-jét megelőzően
közfoglalkoztatásban vettek részt és nem helyez-
kednek el a munkaerőpiacon, keressék fel a Járá-
si Hivatal Munkaügyi Kirendeltségét (8300 Tapol-
ca, Liszt F. u. 1/1.) együttműködés céljából és
érdeklődjenek a számukra megállapítható ellátá-
sokról.

Valamennyi ellátás megállapítására irányuló
kérelem átadható a települési ügysegédek részé-
re. A Települési Ügysegéd ügyfélfogadási rendje
2015. március 2-tól a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatal (Badacsonytomaj, Fő
utca 14.) Ranolder termében (2. emelet) minden
hétfői napon 12,30 – 13,30 óráig tart.

A Járási Hivatal által folyósított valamennyi
ellátással kapcsolatos felvilágosítás kérhető a
87/511-400 telefonszámon, illetve a
hivatal@tapolca.vemkh.gov.hu elérhetőségen.

Jegyzői tájékoztató



Tavaly a téli csapadék hiánya miatt a sítábor
elmaradt, így az ideit annál nagyobb izgalommal
vártuk, amelyen a hetedik és a nyolcadik osztály
együtt vett részt január 18‐24‐ig Krahuléban.

Európa mértani közepére érve elfoglaltuk szál-
lásunkat és megtekintettük a sípályát, szeren-
csénkre havas hegytető várt minket. Másnap reg-
gel közös bemelegítés után csoportokra osztottak

minket, oktatóink Ica és Csilla néni, Zsolti és Laci
bácsi voltak. Az alapokat elsajátítva tértünk visz-
sza szobáinkba. Ebéd után a sípályán folytató-
dott a tanulás. Egy-két nap múlva már sokan
átmehettek a meredekebb, hosszabb pályára. Az
esti programok sem maradtak el. A marcelházi
diákokkal való közös vetélkedőn játékos felada-
tok megoldásával szórakoztattuk egymást. Dél-
utánonként a nagypálya tetejéről gyönyörű kilá-
tás tárult elénk. Esti síelésen is bizonyíthattuk
a megszerzett tudásunkat. Mindenki sikeresen
átesett az avatáson, ahol átvettük a megérdemelt
sídiplomáinkat. Szerintem bátran kijelenthetjük,
hogy megtanultunk alapszinten síelni. Hálásak
vagyunk a támogatóknak: önkormányzatoknak,
alapítványoknak, szülői munkaközösségnek és a
magánszemélyeknek, hogy lehetővé tették e felejt-
hetetlen élményt számunkra. Nagyon élveztük, és
jövőre is szívesen csatlakoznánk a sítáborozó
osztályhoz. Illés Bálint 8. osztály

A Tatay Általános Iskola életében minden évben
jelentős esemény a Diák Önkormányzat által
megszervezett farsangi mulatság, amelyet ezút‐
tal február 9‐én tartottak az aulában.

A sok szülő, meghívott vendég mellett az óvo-
dásokat is köszöntötte Zapletál József, majd Giczi
Vivien és Illés Bálint műsorvezetése mellett Béres
Kitti és Barna Brigitta táncával vette kezdetét a
karnevál. A művészeti iskolások saját készítésű
ruhakölteményekben tartottak divatbemutatót,
az újrahasznosított anyagokból ötletes, egyedi
elképzeléseket valósítottak meg Molnár Annamá-
ria vezetésével. A Szín-Vonal AMI nemcsak a
bemutatóval készült, hanem egy kiállítással is,
amelyen a farsang sokszínűségéhez igazodó gyer-
mekmunkák láthatók. Elkötelezett, szorgalmas
munkája révén komoly rajztudást sajátított el
Tóth Bettina, ezért - az alkalomhoz illő - ajándék-
tárgyat vehetett át Baranyai Zoltánné igazgatótól.

A jelmezes bemutatók sorát a gombának öltö-
zött elsősök és a gombaszedő Rita néni nyitotta
meg, az egéranyó Vali néni következett macskái és
egerei társaságában. A megelevenedett számokat
a harmadikosok mutatták be Csilla néni vezeté-
sével, őket a Karib-tenger kalózai követték Gyön-
gyi nénivel az élen (képünkön). Márti néni tyúk-

anyó tojásaiból különleges „csibék” bújtak elő,
akik egy fergeteges twist-partit mutattak be. A
hetedikesek révén új megvilágításba kerültek a
különféle televíziós reklámok, a legnagyobbak nyolc-
évnyi rabságból igyekeztek megszabadulni, amit
a börtönőr Eszti néni nem nézett jó szemmel. 

Gelencsér Dávid sítáborról szóló rap-pel lepte
a meg a közönséget, a maskarás bemutatót a
tanárok boszi jelenete zárta.

A folytatásban kisorsolták a tombolatárgyakat,
ki-ki átvehette jutalomtortáját, majd a felsősök-
nek rendezett diszkó zárta a farsangi mulatságot.

Köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon
segítették a rendezvény megvalósítását!        Ky
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Fotó: Kalmár

Fotó: Iskola

Fotó: Óvoda

Sulifarsang

Sítábor Európa közepén

Tapolca Város és a környező települések iskolá‐
inak asztalitenisz versenyét évente rendezik, a
januári eseménynek idén a mi iskolánk adott
otthont.

Elsősorban a környékbeli iskolákból érkeztek
diákok, de a sok nevező ellenére, a hazaiak is
értek el kiemelkedő sikereket. Kerepesi Diána és
Tóth Gergő II., Csombó Amanda pedig a III.
helyen végzett. A többiek is ügyesen teljesítettek.
Az első két helyezett juthatott tovább a megyei
versenyre, amit Veszprémben rendeztek meg, de
sajnos Tóth Gergő betegsége miatt nem tudott
velünk tartani.

Ott már rutinosabb versenyzőkkel kellett meg-
küzdeni, akik heti több órában gyakorolnak és
hétvégi versenyeken vesznek részt. Sajnos nem
értem el helyezést, de tudásomhoz képest igye-
keztem mindent megtenni. Szeretném megkö-
szönni Kati néninek a sok segítséget, a biztatást
és hogy mindig mellettem áll.

Kerepesi Diána 8. osztályos tanuló

Asztalitenisz bajnokság

Világörökség lehet?
xFolytatás az 1. oldalról

Köszönjük a műsort
A Pipitér óvodai farsangolás jó hangulatához

hozzájárult a tapolcai Zajongó zenekar gyerme-
keknek szóló műsora, melynek támogatását
ezúton is tisztelettel köszönjük Weller Andrásné-
nak, a Szülői Munkaközösségnek, a Picikét a
Kicsikért Alapítványnak.

Külön köszönjük óvodásaink nevében a szülők
és nagymamák által készített finom süteménye-
ket, a sok-sok finom italt!        Óvoda dolgozói

Somogyi Gergely a világörökségi helyszín kap-
csán a kultúrtáj fogalmáról, annak megőrzéséről,
a fejlesztési és értékvédelemi lehetőségeiről, jog-
szabályi hátteréről beszélt.

Dr. Szakál Zoltán, a Tokaji Borvidék Világörök-
ségi Gondokságának vezetője a másfél évnyi vilá-
görökségi „gondoskodás” gyakorlati tapasztalata-
it elemezte. Somogyi Kriszta, a Patricius Borház
marketingvezetője az ember alkotta értékek védel-
méről beszélt.

Zsólyomi Tamás, az Aggteleki Nemzeti Park
Zempléni Tájegységi Irodájának munkatársa a
természeti értékek védelméről, valamint a műve-
léses tájfenntartás és természetvédelem kapcso-
latáról tartott előadást.

– Van-e értelme a világörökségnek a tapaszta-
lataik alapján?

– Az előadók a csatlakozás pozitív voltát erősí-
tették – folytatta Krisztin N. László polgármester
beszámolóját. – Meglátogattuk a Patrícius Borhá-
zat is, ahol arról beszélgettünk a borászat veze-
tőivel, miként érték meg a csatlakozást, jelent-e
előnyt, esetleg hátrányt számukra ez a jogállás.
Egyértelműen amellett foglaltak állást, hogy a
világörökségi csatlakozás pozitív hatású a térség-
re nemcsak a területfejlesztésben, hanem a turiz-
musban is. Ellátogattunk Hercegkútra, amelyen
két pincesor is része a világörökségi helyszínek-
nek. Rák József polgármester úr részletes tájékoz-
tatást adott a világörökségi csatlakozás település-
re gyakorolt hatásairól. Negatív hatásként emlí-
tette, mivel korábban nem volt a településnek
HÉSZ-e, a csatlakozás következtében azt el kel-
lett készíttetni, s az emberek ekkor találkoztak elő-
ször az épített környezetre gyakorolt megkötések-
kel, amelyeket nehezen fogadtak. Ezen kívül csak
pozitív hatásokat tudott felsorolni, melyek röviden
a következők: azóta több tízmilliós forrást tudott
a településre hozni a pincesorok rendbetételére;
a pályázatoknál előnyt jelentett a világörökségi jog-
állás; több alkalommal kaptak címzett támogatást
is a világörökségi helyszínek megóvására, fejlesz-
tésére. A folyamat pozitív hatást gyakorol a
magánépületekre is. Az emberek igyekeznek szé-
píteni portájukat, hisz rangot jelent világöröksé-
gi helyszínnek lenni. A beszélgetés után megmu-
tatta nekünk a települést, különösen sokat időz-
tünk a tényleg gyönyörűen megújított pincesorok
bejárásával. A tanulmányutat hasznosnak vél-
jük, a konferencia anyagát felvettük és megküld-
tük a távolmaradó három képviselőtársunknak.
Tapasztalataink alapján javasoljuk a képviselő-
testületnek, hogy támogassa a „Balaton-felvidéki
kultúrtáj” nevű térség világörökségi várományos-
sá válási folyamatát, melynek része lenne Bada-
csonytomaj! Ky

Az alábbi helyszíneken és időpontokban utcafó‐
rumok megtartására kerül sor, melyre várjuk
azon lakosok megjelenését, akik szeretnék prob‐
lémáikat, javaslataikat megosztani a Képviselő‐
testület tagjaival:

2-es körzet: Helyszín: B.tomaj, időpont: ápri-
lis 3. 10-12 óráig, találkozó: a Tájház udvaron.
A fórum a következő utcákat érinti: Balaton u.;
Erdő u.; Fő u.; Föld u.; Hősök tere.; Iskola u.; Kert
u.; Kiskör u.; Kisköz u.; Kőfejtő u.; Magyar u.;
Nagykör u.; Nagyköz u.; Széchenyi u.; Szent
Donát u.; Vasút u.

Következő utcafórum
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Jézus Fülöp Cezáreájának környékén járt, és
útközben megkérdezte tanítványait, kinek is tart-
ják őt. Péter megvallotta, hogy Jézus a várva várt
Messiás. Jézus el akarta kerülni a félreértéseket,
ezért világosan elmagyarázta, hogyan akarja meg-
valósítani küldetését. Valóban megszabadítja
népét, de nem úgy, ahogy várták, ugyanis Ő maga
fizet meg érte: sokat kell szenvednie, elutasítják,
megölik, de harmadnapra föltámad. Péter ezt
nem tudta elfogadni és szemrehányást tett neki,
mert úgy képzelte a Messiást – mint sokan mások
is akkoriban –, hogy erővel és hatalommal lép fel
a rómaiak ellen, és Izrael népét az őt megillető
helyre emeli. Jézus erre így korholja: „Te nem az
Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével.” 

Aztán tovább indul Jeruzsálem felé, ahol betel-
jesedik a sorsa: meghal, és feltámad. Vajon a
tanítványai, akik most már tudják, hogy meg fog
halni, továbbra is követik Őt? Jézus nagyon vilá-
gos és komoly feltételeket szab: „Aki utánam akar
jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét
és kövessen engem.”

Korábban lenyűgözte őket a Mester. Habozás
nélkül otthagyták bárkáikat, hálóikat, a vámot,
apjukat, otthonukat, családjukat, hogy kövessék.

Jézus követése azonban ennél is többet kíván.
Azt jelenti, teljes mértékben osztozzanak vele éle-
tében és küldetésében: a sikertelenségben, az
ellenségeskedésben, sőt még a halálban is. A leg-
fájdalmasabb, a legmegalázóbb, a gyilkosoknak
és a legkegyetlenebb bűnözőknek járó halálban.

A Szentírás ezt „átkozott” halálnak nevezi. A
kereszt nevét még kimondani is borzalmas volt.
Itt jelenik meg először az Evangéliumban ez a szó.
Vajon milyen hatással lehetett azokra, akik hall-
gatták?

Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy másik
Krisztus vagyunk: „Ugyanazt a lelkületet ápoljuk
magunkban, mint amely Krisztus Jézusban volt”,
aki „megalázta magát és engedelmeskedett mind-
halálig, mégpedig a kereszthalálig.” 

„Tagadjuk meg önmagunkat”, ez az első lépés,
tegyük félre saját gondolkodásmódunkat. Mi is
Péterhez hasonlóan néha önző módon, vagy leg-
alábbis a saját elképzeléseink szerint akarunk
érvényesülni. Könnyű és gyors sikerre vágyunk,
mely nehézségektől mentes, irigyen tekintünk
arra, aki karriert fut be, álmunk az egységben élő
család, a testvéri társadalom és a keresztény
közösség, anélkül, hogy megfizetnénk az árát.
Önmagunkat megtagadni azt jelenti, hogy a világ-
ba lépünk és Isten dolgaival törődünk, ahogyan
Jézus bemutatta: a búzamag logikája szerint,
amelynek el kell halnia ahhoz, hogy termést hoz-
zon. Eszerint nagyobb öröm adni, mint kapni, sze-
retetből föláldozni az életet, egy szóval magára
venni a keresztjét.

A „mindennapi” kereszt – ahogy Lukács nevezi
evangéliumában  – sokféle lehet: betegség, mun-
kanélküliség, képtelenség arra, hogy megoldjuk
családi vagy munkahelyi problémáinkat, vagy a
bukás és a sikertelenség a hiteles kapcsolatok

építésében, a tehetetlenség a világ nagy problémá-
it illetően, a felháborodás a mai világ botrányai
miatt…  Keresnünk nem kell a keresztet, mert
magától jön elénk, talán épp akkor, amikor a leg-
kevésbé sem vártuk, abban a formában, ahogyan
soha sem gondoltuk volna. Jézus arra hív, hogy
„vegyük fel” a keresztet, ne csak elviseljük, bele-
nyugodjunk, és elkerülhetetlen rossznak tekint-
sük. Ne hagyjuk, hogy ránk zuhanjon és agyon-
nyomjon bennünket, de ne is tűrjük szenvtelen és
közömbös nyugalommal. Jézus ugyanis a saját-
jával együtt vállára vette minden keresztünket.

Cirenei Simon szerepéhez hasonlít, csak épp
megfordítva. Ő vállára vette Jézus keresztjét:
„kevésbé nehéz a keresztünk, írja, ha Jézus áll
mellettünk, Cirenei Simonként”. És még kevés-
bé terhes – folytatja –, ha együtt visszük: „Ha egy
teremtmény egyedül viszi, akkor agyonnyomja a
kereszt, de ha együtt visszük Jézussal közöttünk,
avagy Jézusra úgy tekintünk, mint aki olyan,
mint a Cirenei, akkor könnyűvé válik: édes igává.
Ha egymással össze vagyunk kötve, mint a hegy-
mászók, akkor a nehéz út ünnep lesz, és még föl-
jebb is jutunk.”

Így követhetjük Jézust és így válhatunk igazi
tanítványává. Így a kereszt, ahogy Krisztus szá-
mára, úgy számunkra is „Isten ereje” lesz, a fel-
támadás útja. Minden gyengeségünkben erőt talá-
lunk, minden sötétségben fényt, minden halálban
életet, mert benne Jézussal találkozunk.

FC István atya

Katolikus üzenet: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem.” (Mk 8,34)

Kedves Olvasóink!
Minden, amit a magyarországi állatkertekről és

legkülönösebb állatairól tudni szeretnénk, megtud-
hatjuk Kovács Zsolt Kalandozoo – Magyarország
állatkertjei című könyvéből. A 13. századi első
vadasparktól a legújabb veszprémi fejlesztésekig
sok érdekességről olvashatunk. Ha messze vannak
az ország legnagyobb állatkertjei, akkor a közel-
ben is találunk olyan vadasparkokat, mint pl.
Balatonedericsen, Balatonszárszón, Gyenesdiá-
son vagy Keszthelyen. A program kiválasztásában
webcímek és látványos fényképek segítenek.

Kovács L. Krisztián könyvtáros

Könyvajánló

Nagyhét szertartásrendje
2015. húsvét

Munkalehetőség

A Kisfaludy-ház Étterem
2015-től bővített létszám-
mal üzemel, ezért felvételt
hirdet: szakács, konyhai kisegítő, felszolgáló,
pultos munkakörökbe.

Mindegyik munkakörnél elvárás a hasonló
területen szerzett tapasztalat, felszolgálóknál
továbbá a német nyelv ismerete. Önéletrajzot a
karrier@hotelbonvino.hu címre kérünk a megpá-
lyázott állás megjelölésével.

A jelentkezések elbírálásánál a helyi lakosok
előnyt élveznek!

…mert a Kisfaludy-ház a badacsonyiaké!

Beszállítókat keresünk

A Kisfaludy-ház Étterem helyi beszállítókat
(ős- vagy kistermelői igazolvánnyal)  keres sze-
zonális zöldség és gyümölcs áruk tekintetében,
májustól. Az előzetes regisztráció érdekében
jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Németh Szabina, Telefon: 06 87 532 216, e-
mail: gazdasag@hotelbonvino.hu

…mert a Kisfaludy-ház a badacsonyiaké!

Nagycsütörtök (április 2.)
16.30 óra Szentmise (Kővágóörs)
18.00 óra Ünn. szentmise és virrasztás (B.tomaj)

Nagypéntek (április 3.)
15.00 óra Keresztút (B.tomaj)
18.00 óra Nagypénteki liturgia (B.tomaj)

Nagyszombat (április 4.)
20.00 óra Feltámadási liturgia (B.tomaj)
22.00 óra Feltámadási körmenet (B.tomaj)

Húsvétvasárnap (április 5.)
8.00 óra Ételmegáldás (B.tomaj)
8.30 óra Szentmise (Ábrahámhegy)
10.00 óra Ünnepi szentmise (B.tomaj)
11.30 óra Szentmise (Kővágóörs)

Húsvéthétfő (április 6.)
8.30 óra Szentmise (B.rendes)
10.00 óra Ünnepi szentmise (B.tomaj)

A Badacsonytomaj VN KFT meghirdeti a keze‐
lésében lévő önkormányzati tulajdonú helyisé‐
gek bérbeadását. 

Az üzlethelyiségek kiadása pályázat útján tör-
ténik, a pályázati kiírás ügyfélfogadási időben a
KFT irodájában átvehető. A pályázat mellé csa-
tolni kell a köztartozás mentességről szóló igazo-
lást. Több azonos pályázat esetén a bérleti jog
megszerzése licitálással történik, licitlépcső min.
30.000 Ft. 

A közölt díjak az egy szezonra (2015. április 01-
október 15.) megállapított legkisebb bérleti díjak.

A pályázati kiírás a legalacsonyabb bérleti díjat
tartalmazza üzletenként.

Platán büfé 31,5 m2 (Badacsony strand)
654.572 Ft/szezon

Alsóbazársori illemhely 400.000 Ft/szezon
A pályázatokat 2015. március 31-ig a Bada-

csonytomaj VN KFT címére (8258 Badacsonyto-
maj, Fő u. 14) kell eljuttatni. Felvilágosítást a 87-
571-048 telefonszámon adunk.

Pályázati felhívás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Bada-
csonytomaj Város közigazgatási területén a lom-
talanítás időpontja:

Május 19. Badacsonytomaj településrész:
Helyszínek: Sportpálya (Sport u.), Edzőpálya

(József A. u), régi polgármesteri hivatal parkoló-
ja, Egry J. Műv. ház parkolója (Római u.).

Május 20. Badacsonyörs településrész:
Helyszín: Csigáskuti úti buszmegálló környéke.
Május 21. Badacsony településrész:
Helyszín: MOL kút alatti parkoló.

Krisztin N. László 
polgármester

Lomtalanítás

Csukás István: Süsü című két felvonásos darab‐
ját néztük meg a keszthelyi Balaton Színházban.

A szünetben zászlókat kaptunk, a királyfi és a
főszereplő Süsü képmásával, a második felvonás-
ban ezekkel a zászlókkal szurkolhattunk kedvenc
hőseinknek. A harc után a királyfi elnyerte a
gyönyörű királylány kezét.

Nagyon jól éreztük magunkat, jó volt az elő-
adás, legközelebb is elmegyünk.

Török Jázmin és Fekete Júlia 
4. osztályos tanulók

Színházban voltunk
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Gyászhírek:

Bán György Antalné sz. Gadácsi Irén
(született 1938-ban) elhunyt október 15-én

–––––––––––
Vastag Károlyné sz. Balogh Irén

(született 1928-ban) elhunyt október 17-én
–––––––––––

Szücs Sándor
(született 1926-ban) elhunyt október 20-án

–––––––––––
Bán József Miklósné sz. Kovács Julianna
(született 1931-ben) elhunyt november 21-én

–––––––––––
Bodó Imréné sz. Szalay Ilona

(született 1932-ben) elhunyt november 16-án
–––––––––––

Kőműves Elek
(született 1949-ben) elhunyt december 26-án

–––––––––––
Lübkemann Erzsébet sz. Világos Erzsébet
(született 1961-ben) elhunyt január 1-jén

–––––––––––
Rakics Ferenc

(született 1961-ben) elhunyt január 12-én
–––––––––––

Bárdosi György Imre
(született 1930-ban) elhunyt január 24-én

–––––––––––
Czinege József

(született 1951-ben) elhunyt január 24-én
–––––––––––
Hámos Géza

(születetett 1937-ben) elhunyt február 27-én

Nyugodjanak békében!
–––––––––––

Köszönet és hála
Köszönjük Azoknak, akik március 6-án férjem,
Hámos Géza temetésén ott voltak, gyászunkban
osztoztak és enyhítették fájdalmunkat.

Gyászoló család

Bizonyára a településen sokan észlelték, hogy az
előző önkormányzati ciklusban az önkormány‐
zat 100 %‐os tulajdonában lévő cég pénzforgal‐
mában és a létszámában is folyamatosan leépült. 

Az okát sokan ismerik, amely odavezetett, hogy
kiürült a kassza, fejlesztés, eszközbeszerzés nem
történt. A forráshiány következménye az lett,
hogy a cég nem volt képes városunkat a helyi és
az idelátogató vendégek elvárásainak és igénye-
inek megfelelő színvonalon üzemeltetni.

Az új Képviselő-testület felállításával szerencsé-
re egy egységes szemléletbeli változás következett
be a Városüzemeltető KFT kapcsán, amely elő-
revetíti a minőségi működés lehetőségét. A Kép-
viselő-testület több forrást biztosított a közhasz-
nú feladatok ellátására és több fejlesztési célra
adott fedezetet közterületeink szebbé és élhetőb-
bé tételére. Végül is fogalmazhatnánk úgy is,

hogy életet lehelt egy halódó cégbe. Ezen felül a
vállalkozási feladatainkat szigorúan meghatároz-
ta az elvárt bevételek teljesítésével, amely komoly
kihívást és munkát követel meg a cég minden dol-
gozójával szemben. A hatékonyabb, és eredmé-
nyes működés érdekében a belső struktúránkat
folyamatosan átalakítjuk, amelyek személyi, és
feladatköri változásokat jelentenek. 

Tevékenységi körünket több területen is kibő-
vítjük (program szervezés, pályázati munka,
mezőgazdasági-építőipari tevékenység), annak
reményében, hogy minél több helyi embernek
teremtsünk munkahelyet és megélhetést.

Remélem a Képviselő-testület és a cégünk jó
irányt célzott meg, és bízom benne, hogy ennek
első jeleit már az idei évben a lakosság, a nyara-
lótulajdonosok, és az ideérkező vendégeink is
érzékelni fogják.

Bolla József ügyvezető

Hírek a Badacsonytomaj VN KFT-től

Badacsonytomaj VN Kft. pályázatot hirdet sze‐
zonális munkára, pénztáros és takarító munka‐
körökben az általa üzemeltetett Badacsony‐, és
Badacsonytomaj Városi Strandokra. 

A pénztárosi munkakör betöltésénél:
• feltétel: középfokú végzettség, feddhetetlen

előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány 

• előnyt jelent: angol vagy német nyelvtudás,
pénztárgépkezelői gyakorlat, badacsonytomaji
lakhellyel rendelkezik, illetve tartósan munkanél-
küli.

Információt kérni személyesen vagy az alábbi
elérhetőségek egyikén van lehetőség:

Tel: 06 87/571-048  vagy e-mail: info@bvu.hu
A pályázatokat 2015. április 12-ig, személye-

sen vagy postai úton várjuk az alábbi címre:
Badacsonytomaj VN KFT., Badacsonytomaj 8258
Fő u. 14.

Állás

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Ügyfeleink!
Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete feb-

ruári testületi ülésén változtatott a parkolási díja-
kon és a parkolási üzemidőkön is.

A díjak az alábbiak a 2015-ös évben:
A díjosztály: Óradíj 280 Ft, Napidíj 1.400 Ft,

Pótdíj 15 napon belül 3.640 Ft, Pótdíj 15 napon
túl 11.200 Ft.

B díjosztály: Óradíj 700 Ft, Pótdíj 15 napon
belül 9.100 Ft, Pótdíj 15 napon túl 28.000 Ft.

Továbbra is lehetőség van a Badacsonytomaj
VN Kft. irodájában – a Városháza második eme-
letén ügyfélfogadási időben – bérlet vásárlására
2015. április 01-től.

A bérletek díjai nem változtak, azok a 2015-ös
évben is az alábbiak:

Helyi lakos: Idény bérlet 3.500 Ft.
B.tomaji munkahellyel rendelkezők: Havi bér-

let 3.500 Ft, Idény bérlet 11.000 Ft.
Helyi közület: Havi bérlet 11.000 Ft, Idény bér-

let 33.000 Ft.
Nem helyi lakos, közület: Heti bérlet 4.000 Ft,

Havi bérlet 12.000 Ft, Idény bérlet 36.000 Ft.
A rendelet szerint a díjköteles idő a továbbiak-

ban minden nap április 25-től június 30-ig és
szeptember 01-től szeptember 30-ig, 8-18 óra
között tart. A főszezonban (július 01-től augusz-
tus 31-ig) a Halászkert, az ABC és  a Móló par-
kolóban 8-21 óra között tart a díjköteles  idő.

Változás, hogy a badacsonyi strandparkoló-

ban a továbbiakban a bérlettel nem rendelkező
gépjárműtulajdonosok 1.400,- Ft-os napijeggyel
tudnak csak parkolni. Ezen összeg erejéig azon-
ban díjmentesen léphetnek a strandra, amennyi-
ben a parkolójegy alsó szelvényét bemutatják  a
strandpénztárban.

Ügyfeleinknek lehetőségük van a parkoló díjat
mobiltelefonnal megváltani. Ennek lehetőségé-
ről bővebben a www.nemzetimobilfizetes.hu olda-
lon tájékozódhatnak.

Az Ad-hoc mobiltelefonos parkolás folyamata
Badacsonyban: 1. A parkolás megkezdésekor
küldje el SMS-ben a rendszámát (nagybetűvel,
kötőjel nélkül, pl.: ABC123) saját mobilszolgál-
tatójának megfelelően a 763-8258-as telefon-
számra. (pl.: T-mobilos ügyfél: 0630-763-8258.)
2. A parkolási rendszer regisztrálja a rendszámot
és kezdeményezi a parkolás elindítását. Mindig
várja meg a parkolás elindítását igazoló SMS
üzenetet! 3. A parkolás végén küldje el SMS-ben
a STOP szót ugyanarra a telefonszámra, melyen
a parkolást kezdeményezte. 4. A parkolás lezá-
rásáról SMS érkezik telefonjára.

Kérjük, ha a parkolással kapcsolatosan bármi-
féle kérdése, észrevétele van, jelezze a Badacsony-
tomaj VN Kft. felé személyesen, telefonon, e-mail-
ben (parkolas@bvu.hu), vagy látogasson el a
www.bvu.hu honlapunkra.

Badacsonytomaj VN Kft.
Bolla József ügyvezető

Változó parkolási díjak

A Badacsonytomaj VN Kft. telephelyén egynyá-
ri virágpalánták és muskátlik értékesítésére kerül
sor 2015. április közepétől.

Árusítás hétköznap 8:00-12.00 óra között.
Cím: Badacsonytomaj Fő u. 27. 8258
Érdeklődni a 87/571-048 telefonszámon lehet!
Mindenkit szeretettel várunk!

Egynyári virágok vására

Első alkalommal került megrendezésre február
14‐én a Badacsonyi „Farsang Farka” kolbásztöl‐
tő verseny, amelyre helyi baráti társaságok, csa‐
ládi csapatok, civil szervezetek neveztek.

A hagyományoknak megfelelően kézzel kever-
ték, ízesítették, töltötték a kolbászokat a csapa-
tok. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen
hat csapat indult az első helyért. Volt társulat,
akik kétfajta kolbászt is készített, de olyan külön-
legességet is lehetett kóstolni, mint a citromos
kolbász. Lukács Antalné, Nagy Lajos és Nagy
Miklós zsűritagok először szemrevételezték az
ételt, hiszen az ember vizuális típus és a kinézet
mindig fontos. Majd vizsgálták az illatokat, az
állagát, majd csak ezután kóstolták az ízét.

Arany minősítést kapott Kóródi Péter és Bohu-
mil nevű csapata, de mindösszesen egy ponttal

maradt le az Ezüst minősítést kapott Húsimádók
csapata.

Egy igazán kellemes gasztronómiai élményben
lehetett része annak, aki ellátogatott a rendez-
vényre. Jövőre is várunk mindenkit a második
Badacsonyi Kolbásztöltő versenyre.      Deákné

„Farsang Farka” Kolbásztöltő verseny

Fotó: Deák
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Kérjük, hogy a Badacsony kártyákat legye-
nek kedvesek visszahozni az irodába legké-
sőbb március 24. kedd 12.00 óráig.

Nagyon fontos, hogy minden kint lévő kár-
tya visszajusson hozzánk, mert újból kell
regisztrálni a rendszerbe a kártyákat és ezt a
munkát Budapesten fogják elvégezni. Kérjük,
hogy segítsék munkánkat! Figyelem! Ha vala-
ki nem hozza vissza a kártyát, nyáron nem
fogja tudni használni a vendége!

Az iroda nyitva tart: hétfő-péntek: 9.00-
15.00 óra között

Köszönettel és üdvözlettel
Vízkelety Dóra

Tisztelt Szobakiadók!

Rendezvények, események
Szeretettel várjuk az érdeklődőket program-
jainkra:

március 20-án 17.00 órakor
Balczó András többszörös Olimpiai és világ
bajnok öttusázó előadása a Városháza
Rózsakő termében Sport, politika, hit cím-
mel. Várja Önöket szeretettel Prof. Dr. Job-
bágyi Gábor egyetemi tanár és Nagy István.

március 21-én 9.00 órakor 
Fotózzunk együtt – Családi Fotótúra a Kis-
faludy-kilátóhoz szalonnasütéssel

március 22-én 14. órakor
Szeretettel hívunk és várunk minden ked-
ves érdeklődőt a badacsonyi strandon a Víz
Világnapja alkalmából szervezett „Víz Napi
Balcsi-partyra”. Játékok az egész család
számára. NABE helyi csoportja

március 23-án 10-12 óráig 
Vegyesáru vásár a Műv. Házban

március 25-én 17.00 órakor 
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján mise
a Szent István Király Kápolnánál.

március 27-én 18.00 órakor 
Földi István atya előadása A kereszt fénye
és árnyéka címmel a Műv. Házban

március 28-án mise után 
Hangverseny a Szent Imre Római Katoli-
kus Templomban

április 2-án 9.00 órától 12.00 óráig 
Vegyes áru vásár a Műv. Házban

április 4-én 10.00 órától
Írókázó – Húsvéti tojásfestés és kézműves
játszóház a Műv. Házban

április 5-én 
Húsvéti Locsolóbál a Műv. Házban

április 10-én 
Magyar Költészet Napja alkalmából felol-
vasókörút a városban

április 10-én 18.00 órakor 
Zenés Kávéházi Est a Műv. Házban

április 17-én 18.00 órakor 
Mosolyogni kell! – részletek a Mary Poppins
és egyéb mesemusicalekből a Tapolcai Musi-
cal Színpad előadásában, a Műv. Házban!
Belépő: 600 Ft. 
Az előadásra autóbusz szállítja az érdeklődőket.
Menetrend: 17.05 B.örs, Kemping; 17.10 B.örs,
Posta; 17.15 B.örs, Csigáskúti út; 17.20 B.tomaj,
József A. u.; 17.25 B.tomaj, Tűzoltószertár; 17.30
B.tomaj, központ; 17.35 Badacsony, Gróf domb;
17.40 Badacsony, Palackozó; 17.45 Badacsony,
Hableány Étterem.

április 19-én 14.00 órától 
Társasjáték Délután a Civil Házban

április 26. 16.00 órától 
Hegedűs Margó előadása a Kávézás kul-
túrájáról.

Sokan voltak kíváncsiak dr. Tihanyi László bel‐
gyógyász, kardiológus e témában tartott elő‐
adására február 26‐án, az Egry Művelődési Köz‐
pontban.

Mivel korunk népbetegségének számítanak az
infarktus, stroke, szívelégtelenség, koszorúér
rendellenesség, ezért fontos pontos képet kap-
nunk azokról a tényezőkről, melyek hatással
lehetnek e súlyos betegségek kialakulására.

Ezek a betegségek elsősorban idős korban - 60
év után - jelentkeznek. A civilizált országokban
ma az átlagos életkor 70 év körül van, érthető
ezért, hogy az átlagos életkor meghosszabbodá-
sával a szív-és érbetegségek gyakorisága megnőtt.
Nagy a valószínűsége annak is, hogy kapcsolat
lehet az alacsony D vitamin szint és ezen beteg-

ségek rizikófaktorai között. A napfény a leghaté-
konyabb D-vitamin-előállító forrás, a D vitamin
véd a rákkal szemben, s rákbetegeknél lassítja a
daganatok fejlődését. A szív- és érrendszeri beteg-
ségek megelőzésében a rendszeres, napi 30 per-
ces, közepes intenzitású testmozgásnak kimutat-
hatóan kockázatcsökkentő hatása van. Érdemes
a lift helyett a lépcsőt használni, egy-két busz-
megállónyi távolságot gyalog megtenni. Olyan
sporttevékenységet érdemes választani, amely
örömet okoz, és lehetőleg családdal, barátokkal
együtt végezhető, hiszen egymást bátorítva köny-
nyebb átlendülni a holtpontokon.

Dr. Tihanyi László főorvostól megtudhatták a
jelenlévők azt is, hogy naponta 10000 lépés kell
az egészségünkért!

Deákné-Ky

Szív- és érrendszeri betegségek

Nőnapi köszöntőre hívta és várta a város lakó‐
it Badacsonytomaj Város Önkormányzata és
Kulturális Intézménye március 8‐án a művelő‐
dési házban.

Szeretettel köszöntelek benneteket a nemzet-
közi nőnap alkalmából Badacsonytomaj Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
– mondta beszédében Forintos Ervin képviselő.
Valójában mit is jelent nekünk, férfiaknak a nem-

zetközi nőnap? Sokféle megközelítés kering a
köztudatban és sokféle kérdés is megfogalmazó-
dik bennünk: talán a lelkiismeretünk megnyug-
tatására felköszöntjük a hölgyeket egy kis aján-
dékkal? Vagy talán ilyenkor tudatosítjuk
magunkban, mennyivel is tartozunk a szebbik
nemnek? 

Igen is szükség van rátok és bízunk benne,
hogy nektek is ránk.

Kívánom minden megjelent hölgynek, hogy ne
csak a mai napon, de az év összes napján kapja
vissza önzetlenül azt a rengeteg kifejezhetetlen
törődést, megbecsülést, szeretetet, amit mi férfi-
ak mindennap kapunk tőletek. 

Forintos Ervin képviselő megemlékezését köve-
tően Krisztin N. László polgármester, Orbán Péter
alpolgármester, Laposa Bence, Kun István és
Nagy Miklós képviselők versidézetekkel örven-
deztették meg a hölgyeket.

A kedves műsor után sütemény várta a jelen-
lévőket. Deákné-Ky

A képviselők köszöntötték a hölgyeket

A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület február
28‐án tartotta éves küldöttgyűlését, melyen
kimagaslóan sok küldött vett részt.

Szári Zsolt, a Balatoni Halászati Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója és Puskás István a Bakony-Bala-
ton Horgász Szövetség elnökségi tagja is elfogad-
ta a meghívást. Az elnöki, majd a bizottsági beszá-
molók után, a küldöttek megismerhették a 2015
évi munkatervet, benne azt a kinyilatkoztatást,
hogy a BSHE továbbra is aktívan kíván részt
venni a város életében. A beszámolók megvitatá-
sa után, lehetőség volt arra, hogy Szári Zsolt
vezérigazgató úrtól és Puskás István elnökségi
tagtól a jelenlévők választ kapjanak kérdéseikre:
a horgászturizmusra vonatkozó elképzelésekről,
arról, hogyan kívánják megoldani a csónakkikö-
tők helyzetét, az egyre divatosabbá váló bojlis
horgászat térnyeréséről, a lezárt vízpartok hely-
zetéről, a szabályok betartatásáról, a halőrök
munkájáról stb.

A Balatoni Halászati Nonprofit Zrt.-vel kialakult
és ápolt jó kapcsolatnak is köszönhetően az idén
is megkezdődött a haltelepítés. Március 6-án 500
kg 2 nyaras compót engedtek a badacsonyi kikö-
tő vizébe a tartálykocsiról.          

Fekete Ferenc 
BSHE elnök

Horgász hírek

Közgyűlést tartott a Badacsonytomaji Nyugdíjas
Egyesület február 21‐én, a Városházán.

A beszámolók és az alapszabály módosítások
után, a tagság új vezetőséget választott, az egye-
sület elnöke Kós Péter, elnökhelyettese (titkára)
Farkas Mihályné, gazdasági vezetője pedig Lip-
tai Gyuláné. Az új vezetőség megköszöni, a lekö-
szönő vezetőség munkáját. Szeretettel vár min-
den érdeklődő nyugdíjast az új Közösségi házban,
a minden csütörtökön 14 órai kezdettel tartott
egyesületi összejövetelre.  Egyesületi vezetőség

Közgyűlés

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Az új Civil házban Kós Péter elnök köszöntötte
Nőnap alkalmából a hölgyeket


