
A Veszprém Megyei Kormányhivatal
VEB/004/405/2015. számú iratában Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény – a továbbiakban: Mötv. – 132.
§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljár-
va törvényességi felhívással élt Badacsonytomaj
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felé. A törvényességi felhívásban rögzítettek sze-
rint önkormányzatunk nem tett eleget az Úttörő
utca vonatkozásában a Mötv-ben előírt felülvizs-
gálati kötelezettségének, melynek használata az
MTA állásfoglalása alapján tiltott a XX. századi
önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezé-
sekkel összefüggő szakmai vizsgálat alapján.

A Mötv. 13. § (1) bekezdése szerint a helyi köz-
ügyek, valamint a helyben biztosítható közfelada-
tok körében ellátandó helyi önkormányzati fel-
adat a közterületek elnevezése. A közterületek
elnevezéséről kizárólag a helyi önkormányzatok
dönthetnek. 

Folytatás a 3. oldalon.

A badacsonyörsi ivóvízhálózattal kapcsolatos
megoldatlan problémák évek óta napirenden
vannak mind a tulajdonosoknál, mind az önkor‐
mányzatnál, de megnyugtató megoldás nem
született, egy hónapja a szolgáltató pedig elzár‐
ta a vizet. 

Ezzel kapcsolatosan a Belügyminisztériumhoz
fordult az önkormányzat támogatásért a kialakult
közműtartozás és beruházási kiadások vonatko-
zásában:

A szolgáltató DRV ZRt. március 12. napjától
a felhasználási helyen történő ivóvíz-szolgálta-
tást megszüntette lejárt határidejű tartozás
(mintegy 8,2 millió Ft összegű) okán és azóta a
területen 1 m3-es tartállyal rendelkező kisteher-
autóval biztosítja a biztonságos vízvételezést –
áll Krisztin N. László polgármester tájékoztató
levelében.

A jelenlegi vízóra magánterületen található,
melynek közterületre történő kihelyezését a szol-
gáltató az ismételt ivóvíz-szolgáltatás biztosításá-
hoz feltételként írta elő a fennálló díjtartozás
megfizetése mellett. Badacsonytomaj Önkor-
mányzata a köztemető ingatlan miatt érintett a
tulajdonképpeni közös tulajdonban, így az érde-
keltségi területen résztulajdonosként kötelezett a
vízfogyasztás utáni díjfizetésre, melynek rend-
szeresen eleget tett a korlátozást megelőzően. Az
egyes tulajdonosok által felhalmozott fennálló
díjtartozást az önkormányzat sajnálatos módon
megfizetni nem tudja, az ingatlan tulajdonosai
részére támogatásként ezt a hatályos jogszabá-
lyok értelmében közvetlenül rendelkezésre bocsá-

tani nem áll módjában, de az államháztartási
törvényben rögzítettek szerint átlátható szervezet
részére visszatérítendő támogatás jogcímen biz-
tosítja, ha és amennyiben ilyen szervezet alakul
a tulajdonosok részéről.

További probléma, hogy a terület vízellátása az
egyetlen és fentiekben említett főórán keresztül
történik, de nem elhanyagolható tény, hogy a
főórán túli ivóvíz minőségéért a szolgáltatató fele-
lősséget nem vállal. 

Műszaki szempontból vitatható a jelenlegi veze-
ték anyagminősége, átmérője, fektetési mélysé-
ge és a szerelvényezettség, de kérdéses a rendel-
kezésre álló vízmennyiség és a vízigény aránya is,
valamint a rendszert üzemeltető nyomásfokozó
szivattyú teljesítménye. A nyomásfokozó szivattyú
és a tágulási tartály a megnövekedett teljesít-
ményigények miatt 2014. nyarán meghibásodott
és annak cseréjéről az önkormányzat gondosko-
dott saját költségvetése terhére mintegy
1.000.000 Ft összegben.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a
jelenlegi helyzetet elemezve azon döntést hozta,
hogy a tulajdonosok helyett az engedély nélkül
épített ivóvízhálózat vízjogi létesítési engedélye-
zési eljárás lefolytatásához szükséges tervdoku-
mentációt megrendeli és annak bekerülési költ-
ségeit (bruttó 3.238.500 Ft) 2015. évi költségve-
tésében biztosítja. Ezen tervdokumentáció bir-
tokában valós képet kaphatnak a fejlesztendő
ivóvízvezeték rendszerről és jogi, műszaki tekin-
tetben is rendeződhet a tulajdonostársak ivóvíz
ellátása.

Folytatás a 3. oldalon.

Batsányi János életét művein keresztül elevení‐
tette fel a Magyar Költészet Napja alkalmából
a Himfy Irodalmi Kör április 10‐én, az Egry József
Művelődési Házban.

A Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kul-
turális Intézménye által szervezett Batsányi Estet
néhai Lasztovicza Jenő emlékének ajánlották fel,
özvegye meghatottan vett részt a rendezvényen.
Az előadást megtekintette Némedi Lajos, Veszp-
rém alpolgármestere feleségével és özvegy Ács
Jánosné, akiket Berecz Nikolett igazgató és Krisz-
tin N. László polgármester külön is köszöntött.
A Tóth Mariann által összeállított műsorban
negyvenhárom mű hangzott el részben, vagy
egészben zenei betétekkel színesítve. A rendező
mellett fellépett Ali Éva, Krisztin N. László és
Szántainé Ruzsa Mariann, az est folyamán pedig
közreműködött a Babos-Piller Duó.  Deákné-Ky

József Attila Budapesten, 1905. április 11-én
látta meg a napvilágot. Huszadik századi
magyar költő, a magyar költészet egyik leg-
kiemelkedőbb alakja. Hazánkban 1964 óta
József Attila születésnapján, április 11-én
ünnepeljük a költészet napját. Ebből az alka-
lomból az ország számos pontján kulturális
programok sokasága várta az érdeklődőket.
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Elzárták Örsön a vizet

A minisztériumhoz fordultak
Költészet Napja

Fotó: Deák

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

Szavazóköri eredmények az egy szavazókörös
településen és a kijelölt szavazókörben

Badacsonytomaj 1-2-3. számú és Ábrahám-
hegy 1. szavazókör (ebben a sorrendben van
minden eredmény feltüntetve).

A szavazókörben lakcímmel rendelkező
választópolgárok

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében szereplő, a szava-
zókörben lakcímmel rendelkező választópolgá-
rok száma 685; 612; 625; 479, szavazóként meg-
jelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező
választópolgárok száma 300 (43,8 %); 275 (44,93
%); 243 (38,88%); 254 (53,03%).

Átjelentkezett választópolgárok (csak a bada-
csonytomaji 001-es körzetben volt ilyen)

Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzéké-
ben és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett
választópolgárok jegyzékében szereplő választó-
polgárok száma 1, átjelentkezéssel szavazóként
megjelent választópolgárok száma 1 (100,0 %).

A szavazás eredménye (az első három helye-
zett a szavazócédulán szereplő sorrendben)

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma
(az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül)
300; 275; 243; 254, eltérés a szavazóként meg-
jelentek számától (többlet: + / hiányzó: egyik
körben sem volt), érvénytelen szavazólapok
száma 1; 2; 0; 1, érvényes szavazólapok száma
299; 273; 243; 253.

Nem végleges adatok szerint az új országgyűlé-
si képviselő: Rig Lajos (Jobbik). Ky

A szavazatok száma jelöltenként:

Időközi országgyűlési választás

001. 002. 003. B.tomaj összesen Á.hegy
Pad Ferenc MSZP-DK 68 56 71 195 60
Rig Lajos Jobbik 136 86 95 317 81
Fenyvesi Zoltán Fidesz-KDNP 81 121 67 269 103

Kapott érvényes szavazatJelöl  
szervezet(ek)A jelölt neve

Úttörő utcából
Borostyán utca…



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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A Képviselő‐testület 2015. évi munkaterve sze‐
rinti soron következő ülését április 29. napján
8.00 órakor tartja a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatalban. 

A tervezett napirendi pontok: 1. Badacsonytomaj
Város Önkormányzat képviselő-testülete és szer-
vei 2014. évi költségvetése végrehajtásának zár-
számadása; 2. Badacsonytomaj Város Önkormány-
zata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormány-
zati rendelet módosítása; 3. Beszámoló Badacsony-
tomaj Város Önkormányzata és szervei 2014. évi

belső ellenőrzéséről, megtett intézkedésekről; 4.
Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről;
5. Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesü-
let tevékenységéről; 6. Beszámoló a közterület fel-
ügyelet tevékenységéről; 7. Pályázatokról tájékoz-
tató; 8. Beszámoló a polgármester átruházott hatás-
körben hozott döntéseiről; 9. Tájékoztató a két ülés
között történt fontos eseményekről; 10. Beszámo-
ló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (hatá-
rozatok, rendeletek) végrehajtásáról; 11. Egyéb
aktuális ügyek.  Wolf Viktória jegyző

Képviselő-testületi ülés

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 informá-
ciót Krisztin N. László polgármester nyújt, a 06/87
571 270-es telefonszámon. A teljes pályázati kiírás
közzétételének helye www.badacsonytomaj.hu.

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. Wolf Viktória jegyző

Pályázatok

Tűzifa 
csökkentett áron

A Bakonyerdő Zrt. ismételten meghirdeti -
tekintettel a korábbi akció sikerére - a 10 %-os
tűzifa rezsicsökkentési programját április 30-ig,
a lakosság részére a 2014. évi feltételekkel össz-
hangban.

A részletekről a Bakonyerdő Zrt. honlapján
(www.bakonyerdo.hu), illetve a Monostorapáti
Erdészetnél lehet tájékozódni. (telefon: 87/535-
200) Varga László vezérigazgató

Óvodai beiratkozás
Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos

Óvoda – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. –
nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon
belüli óvodai általános felvételének időpontja:
április 21-22. 8,00-11,00; április 23. 12,00-15,00

Wolf Viktória jegyző

Felhívás 
polgárőr tagságra

A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB)
elnöksége sajnálattal állapította meg, hogy az új
polgárőr törvény követelményeit a tagságból töb-
ben nem tudták vállalni, így a létszám az elha-
lálozásokkal együtt napjainkra felére, 23 főre
csökkent, a feladat pedig igényesen növekedett.
A polgárőrök tevékenysége közismert, hatékony
működésükhöz a taglétszám növelése közérdek.

Az Egyesület rendes tagja lehet: 
a) minden büntetlen előéletű 18. élet évét betöl-

tött, cselekvőképes természetes személy, aki nyi-
latkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat
ellátását és magára nézve kötelezőnek ismeri el
a Szolgálati és Etikai szabályzatokat, ha elfogad-
ja az Egyesület Alapszabályát és támogatja az
Egyesület tevékenységét, továbbá polgárőr alap-
képzésben részesült;

b) a rendes tagsági viszony a vezetőség dönté-
sével és nyilvántartásába vételével keletkezik; 

c) a felvételt nyert rendes tagok belépési nyi-
latkozatot írnak alá és átveszik igazolványukat.

Jelentkezés személyesen a PEB tagok útján,
vagy a 06 30 271 7552 telefonon lehetséges. Új
tagok jelentkezését várjuk, az összefogás remé-
nyében,

Tisztelettel: Mórocz István 
PEB elnök

Tájékoztatás 2015. évi kéményseprő-
ipari közszolgáltatás időpontjáról:

2015. évben a munkavégzés tervezett időpont-
ja június és szeptember hónap. 

A munkavégzés pontos időpontjáról 8 nappal
a kezdete előtt fogunk értesítést küldeni. 

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi 
Szolgáltató Zrt. 

Kölcsi Károly csoportvezető



Vadkárral kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást
adom a Tisztelt Lakosságnak:

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, vala-
mint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
75.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „A jogosult az
e törvényben foglaltak alapján köteles megtérí-
teni a károsultnak a gímszarvas, a dámszarvas,
az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a
mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban,
továbbá az őz a mezei nyúl és a fácán által a sző-
lőben, a gyümölcsösben a szántóföldön, az erdő-
sítésben, valamint a csemetekertben okozott kár
öt százalékot meghaladó részét (továbbiakban
együtt vadkár).

(2) A vadkár megtérítésére az köteles, aki a
kárt okozó vad vadászatára jogosult, és akinek
a vadászterületén a károkozás bekövetkezett,
illetőleg akinek vadászterületéről a vad kiváltott” 

Ugyanezen jogszabály 81.§ (2) bekezdése sze-
rint: 

„Ha a károsult és a kárért felelős személy között
a 81. § (1) bekezdés szerinti közléstől számított
8 napon belül nem jön létre egyezség a kár meg-
térítéséről és a kártérítés mértékéről, és a káro-
sult kárának megtérítését nem közvetlenül a
bíróságtól kéri, a károsult a károkozás helye sze-
rint illetékes települési önkormányzat jegyzőjé-
től 8 napon belül írásban vagy szóban kérelmez-
heti a károsult és a kárért felelős személy közöt-
ti egyezség létrehozására irányuló kárbecslési
eljárás lefolytatását.”

Badacsonytomaj város közigazgatási területén
az illetékes vadásztársaság a Káli-medence
Vadásztársaság, melynek elérhetőségei: Varga
Béla elnök és Sári Ferenc vadászmester, levele-
zési címe: 8251 Zánka Fő u. 3-7., e-mail címe:
info@kali-vadaszat.hu.  

A Nemzeti Park Igazgatóság Vadásztársasága
elérhetőségei: levelezési cím: 8229 Csopak Kos-
suth u. 16., telefon: 87/555-260, e-mail:
bfnp@bfnp.hu. Wolf Viktória jegyző

Az Úttörő elnevezés az Akadémia által kialakí-
tott állásfoglalás szerint: „A kifejezés közterület
vagy közintézmény neveként a Magyar Úttörők
Szövetségének egykori tagjára vonatkozik. A
Magyar Úttörők Szövetségének legfontosabb fel-
adata az iskolás gyermekek kommunista ideo-
lógia szerinti nevelése, valamint a DISZ (Dolgo-
zó Ifjúság Szövetsége), illetve 1957-től a KISZ
(Kommunista Ifjúsági Szövetség) tagságra törté-
nő felkészítés volt. E két utóbbi szervezet az
önkényuralmi politikai rendszerben meghatáro-
zó szereppel bíró kommunista párt (Magyar Dol-
gozók Pártja, majd Magyar Szocialista Munkás-
párt) ifjúsági szervezete volt. Mivel a kifejezés a
kommunista diktatúrára, így XX. századi önké-
nyuralmi rendszerre közvetlenül utal, közterület
vagy közintézmény neveként nem használható.”

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének a közterület elnevezés és a
házszámozás rendjéről szóló 5/2013.(II.15.) ren-
delete rögzíti, hogy minden közterületet el kell
nevezni és a közterületek nevének megállapítá-
sa és megváltoztatása a Képviselő-testület hatás-
körébe tartozik. A közterület elnevezésénél figye-
lemmel kell lenni Badacsonytomaj város jellegé-
re, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajá-
tosságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon a köz-
területnek a városon belüli elhelyezkedésére, és
helytörténeti vonatkozásaira. A város közigazga-
tási területén több azonos elnevezésű közterület
nem lehet. Közterületet személyről, tárgyról, állat-

ról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi
névről vagy fogalomról lehet elnevezni és annak
elnevezése során törekedni kell arra, hogy az
elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhe-
lyesség szabályainak megfelelő legyen. Élő sze-
mélyről közterületet elnevezni nem lehet.  

A személyről történő elnevezés során töreked-
ni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek
állítson emléket, aki a társadalmi élet bármely
területén kimagasló érdemeket szerzett és élete,
munkássága valamely módon Badacsonytomaj
városhoz kötődik. 

A képviselő-testület 2015. március 25-i ülésén
döntött az utcában állandó lakóhellyel rendelke-
ző polgárok és ingatlantulajdonosok megkeresé-
sét és javaslataik bekérését követően, hogy a tör-
vénysértő állapotot megszüntetve az Úttörő utca
nevét Borostyán utca elnevezésre módosítja.

A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést
a helyben szokásos módon a hivatal közzétette,
továbbá a döntésről értesíti az Okmányirodát, az
illetékes földhivatalt, a helyi rendőrkapitánysá-
got, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást,
a közmű-szolgáltatókat és a bíróságot. 

A közterület elnevezésének megváltozása ese-
tén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a vál-
tozásról szóló döntést követő egy évig, piros átlós
vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni és
az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetle-
nül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

Wolf Viktória jegyző
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Úttörő utcából Borostyán utca

Lakossági tájékoztatás

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.

xFolytatás az 1. oldalrólxFolytatás az 1. oldalról

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

4-es körzet: Helyszín: Badacsony, május 8. 10-
12 óráig, találkozó: a NAIK Szőlészeti és Borásza-
ti Kutatóintézete előtti téren. A fórum a követke-
ző utcákat érinti: Bogyay Lajos u., Csabagyön-
gye u., Hamvas B. u., Helbeck u., Herczeg F. u.,
, Móricz Zs. u., Muskotály u., Pauler Á. u., Rodos-
tói u., Római u. (a Kéknyelű borozótól Bada-
csonylábdi határáig), Szürkebarát u., Tatay S. u.,
Vincellér u., Zalai köz.

6-os körzet: Helyszín: Badacsonyörs, június 5.
10-12 óráig, találkozó: Badacsonyörs Kemping

bejárata. A fórum a következő utcákat érinti:
Arborétum u., Csendes dűlő, Erdős köz, Fenyő
köz, Füredi u., Fűzfa u., Hegyalja u., Kápolna-
völgyi u., Kemping u., Klastrom u., Mandulás u.,
Rizling u., Szépvölgyi u., Szőlő u., Virág köz.

3-as körzet: Helyszín: Badacsonytomaj-Bada-
csony, július 10. 10-12 óráig, találkozó: a Műve-
lődési Ház parkolójában. A fórum a következő
utcákat érinti: Badacsonyi u., Egry sétány, Füge
köz, Georgina köz, Gyurkovics köz, Harsona köz,
Ibos u., Kápolna u., Kisfaludy u., Kossuth Lajos
u., Napsugár u., Nyár u., Ősz u., Palackozó u.,
Panoráma u., Park u., Pöltenberg u., Radnóti u.,
Római u. (a Hősök kertjétől egészen a Kisfaludy
utcáig terjedő szakasz), Rózsa köz, Strand u.,
Szidónia u., Szőlőhegyi u., Tavasz u.

Következő utcafórumok ~ IDŐPONTVÁLTOZÁS!

Elzárták Örsön a vizet
Mert a beruházás által közvetlenül szerződhet-

nek a DRV ZRt-vel és elkerülhető az érintett terü-
leten történő ivóvíz szolgáltatás megszüntetése a
renitens nem fizető használók miatt, illetve meg-
felelő nyomáson a jelenlegi csekély számú ingat-
lanon túl a továbbiak is elláthatóvá válnak.

A fejlesztéshez szükséges forrásokkal az önkor-
mányzat nem rendelkezik, illetve a vizitársulat
megalakítása is akár hosszú hónapokig elhúzód-
hat, amely a beruházás megkezdését gátolhatja,
illetve ha a díjtartozás rendezése valamely úton
megtörténik, és a vízszolgáltatást visszaállítják
jelen körülmények között, az további közműtar-
tozások halmozódását idézheti elő.

A jelenlegi terület 159 ingatlant érint, melyből
a belterületi ingatlanok száma 9 db és a közte-
mető. A lakott külterületen több család él és tar-
tózkodik köztük sajnos beteg és idős emberek
vannak ellátatlanul, és olyan személyről is van
tudomásunk, aki művese kezelésre szorul. Az
önkormányzat a törvényi lehetőségein belül min-
den segítséget megad a probléma mielőbbi ren-
dezéséhez. Ky

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk
adónk egy részéről
A Magyar Katolikus Egyház tch. száma: 0011
Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület
Adószáma: 18929081-1-19
Badacsonytomajért Közalapítvány
Adószáma: 18937174-1-19
Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület (BÖÉE)
Adószáma: 18917303-1-19
Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj (PEB)
Adószáma 18930555-1-19
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
Adószám: 18934401-1-19
„Picikét a kicsikért” Alapítvány
Adószám: 18919848-1-19
Badacsony Ifjúságáért Alapítvány
Adószáma: 19265609-1-19
Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú
Alapítvány Adószáma: 18938223-2-19
Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesületet 
Adószáma: 18938058-1-19 
Nők a Balatonért Egyesület
Adószáma: 18918548-1-19
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Földi István atya tartott előadást a Kereszt fénye
és árnyéka címmel március 27‐én az Egry József
Művelődési Házban.

Jézus szenvedésének, kereszthalálának és fel-
támadásának misztériumába vezette el István
atya a hallgatóságot virágvasárnap és a nagyhét
előtt. Előadásnak kezdetén részletesen felelevení-
tette a brutális kivégzést és az azt megelőző napok
történetét, végül pedig kitért a húsvét vasárnap-
jának hajnalán felragyogó fényre, a feltámadás pil-
lanatára. Árnyék csak ott van, ahol a fény is jelen
van – mondta elmélkedésének végén az atya –
mert a feltámadott megjelent és a szeretet fényé-
vel beragyogta övéinek a szívét, a lelkét, az éle-
tét. Ezt a fényt jeleníti meg a templomokban hús-
vétkor meggyújtott gyertya, melynek fénye szét-
töri a sötétséget. A Kereszt fénye és árnyéka ott
van a mi életünkben, a mi hétköznapjainkban is
és bennünk van a feltámadás titka. Ky

Balczó András többszörös Olimpiai és világbajnok
öttusázó tartott előadást március 20‐án a Város‐
házán, ahol a vendégeket Nagy István köszöntöt‐
te, kihangsúlyozva prof. dr. Jobbágyi Gábor egye‐
temi tanár szerepét a találkozó létrejöttében.

A Nemzet Sportolójáról dr. Heinrich István pro-
fesszor mondta el gondolatait bevezetésként, fel-
idézve azt a kort, amelyben Balczó pályafutása
kezdődött. Nem szerény vagyok, hanem tárgyila-
gos – mondta bevezetőjében Balczó András -,
mert az akarat Isten ajándéka. Nem voltam tehet-
ségesebb, mint sporttársaim, ha valami nem a
szándékaim szerint alakult, akkor inkább meg-
növeltem az edzésmunkát és az mindig megté-
rült. Az est folyamán a bajnok életútja ismerte-
tésén keresztül a hit fontosságát hangsúlyozta
előadásának további részében, amely magánéle-
tét is teljes mértékben meghatározta. Ky
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Március 15.

A középső csoport Salföldön emlékezett meg
március 15-ről. Koncz Kata szüleinek meghívá-
sára egy felejthetetlen napot tölthettünk Somo-
gyi Győző birtokán.

Először a juhakolban tettünk egy sétát, ahol
ölbe vehettük a nemrég született kisbárányokat,
majd átmentünk a huszármúzeumba, ahol már
várt minket Tomaj, az igazi huszárló. Hátára ülve
minden kisgyerek huszárrá változhatott. Ezután
Laci bácsi mesélt a huszárok életéről, viseletéről,
a harcokról, sőt fel is próbálhattuk a korhű csá-
kót és kézbe vehettük az igazi szablyát is.

Köszönjük szépen ezt az emlékezetes délelőt-
töt! Orbán Márta

Tűzoltóságon jártunk
A Víz világnapja alkalmából a Pipitér Óvoda

legapróbbjaival ellátogattunk a helyi tűzoltó állo-
másra, hogy a víz sokszínűségének egyikét így is
megtapasztalják a kiscsoportosok.

Köszönjük a tűzoltóknak a bemutatót!        PI

Bújj, bújj, bokrostul
A Pipitér Óvoda óvodásai és dolgozói a Zöldág-

járás hagyományát ápolva várták a tavaszt Nagy-
csütörtökön.

A gyönyörűen feldíszített óvodában egész napos
vendégszeretetünket élvezhették a csabrendeki
óvoda dolgozói, akik számára újdonság volt ennek
a szép néphagyománynak a felelevenítése. Szíve-
sen bekapcsolódtak a gyermekek részére szerve-

zett játszóházba, ahol vidám népzene mellett
különböző tojásdíszítési technikákkal ismerked-
hettek meg a gyermekek, majd táncház keretein
belül néhány tánclépést is elsajátíthattak.

A gyerekek által díszített tojások kerültek fel
később a zöldágra, amiből két népviseletbe öltö-
zött édesanya tartott aztán kaput. Ők helyi, direkt
ehhez a hagyományhoz fűződő népdalokkal hív-
ták „bújbújócskázni” a többieket, így együtt éne-
kelt, táncolt és játszott minden felnőtt és gyer-
mek az óvoda virágzó udvarán.

Ez a nap méltó összegzése volt a húsvéti nép-
szokásokkal kapcsolatos két hetes komplex fej-
lesztésnek. „Az emberek életéből csak az nő ki,
aminek a magját a múltban valahol elvetették.”
(Szepes Mária)

Nagypénteken látogatott el óvodánkba a nyu-
szi. A gyerekek nagy izgalommal vették körül az
ajándékokat. Lelkesen énekeltek, verseltek, meg-
hálálva ezzel a sok új játékot, csokit és a gyönyö-
rű festett tojásokat, amikért ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani Nagy Lajos képviselőnek és
a Szülői Munkaközösség tagjainak.    Pintér Ivett

Nyílt nap és beiratkozás 
a Pipitér Óvodában

Várjuk azokat a kisgyermekeket és szüleiket 
2015. április 22-én 8.00-11.00-ig (Badacsony-

tomaj, Kert utca 14.), akik szeretnének bekuk-
kantani mindennapjainkba. Ismerjék meg óvo-
dánk felszereltségét, programját, nevelő közössé-
günket. Mindenkit szeretettel várunk!

Óvodai dolgozók

Óvodai események

Óvodánk nevelési programjában kiemelt helyet
foglal el a környezet megismerésére nevelés.
Minden nap beszélgetünk környezetünk és a
természet szeretetéről, védelméről, megóvásá‐
ról, és gyakorlatban is teszünk érte. 

Januártól márciusig a kompetencia alapú
nevelés témaköre a második őselem, a víz. A Víz
Világnapján nagycsoportosainkkal látogatást tet-
tünk a Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont-
ban. Már az első pillanatban felkeltette a gyere-
kek érdeklődését az, hogy térlátó szemüvegeket
kaptunk. Az első teremben, egy mesterséges bar-
langban ismerkedhettünk meg a különféle csepp-
kövekkel, aztán a monitorokra tekintve a szem-
üvegek segítségével láthattuk térben a csodála-
tos barlangvilágot, a karsztvíz formálta gyönyö-
rű alakzatokat. Egy másik teremben visszauta-
zhattunk az időben, és láthattuk milyen volt a
Balaton és környékének élővilága több tízmillió
évvel ezelőtt. Nagy élmény volt óvodásainknak a
kúszóbarlang, melyben betekintést nyerhettek a
barlangászok munkájába. Egy természetfilm
megtekintése után következett a nap nagy ese-

ménye, maga a Tavasbarlang.
A misztikus félhomály, a hatalmas termek nagy

hatással voltak a kicsikre. Szó nélkül, csendben
csodálták a lenyűgöző jelenséget. Láthatták a víz
évmilliós munkáját, és kis képzelőerővel itt-ott a
falakon fel is fedeztek egy sárkányt, észrevettek
egy emberarcot. Csónakázni nem tudtunk, de a
partról többen is észrevettek egy fürge csellét,
azaz csetrit, ami nagy örömöt okozott, mert az
idegenvezető néni azt mondta, hogy aki meglát
egyet, annak szerencséje lesz.

Barlangászás után lementünk a Malom-tóhoz,
megnéztük, hol jön át a víz a barlangból, gyönyör-
ködtünk a színes halakban és a millió csetriben.
Megnéztük a régi vízimalom kerekét, a zuhata-
got, ami a kereket hajtotta, számlálgattuk a tó
növényvilágának egyedeit. Az élményekkel teli
nap a játszótéren ért véget.

Bízunk abban, hogy az élményekkel, új isme-
retekkel teli nap után gyermekink ezután még
jobban odafigyelnek az éltető erőt adó víz fontos-
ságára további életük során.

Dr. Gelencsér Ottóné, Teca óvó néni

A Víz Világnapján

Fotó: Kovács

Fotó: Kovács

Fotó: Deák

Sport, politika, hit

Takács Ferenc tartott előadást a gyógyító növé‐
nyekről és teákról a Nők a Balatonért Egyesü‐
let Badacsonytomaji Csoportja és a Badacsony‐
tomaji Kolping Család Egyesület meghívásának
eleget téve a Szent Imre Közösségi Házban.

Nagy érdeklődés kísérte a Balatoni téli esték
keretében diavetítéssel egybekötött tájékoztatót,
amelyben elsősorban a kora tavaszi időszakban
fellelhető természetes „csodaszerekről” halhatott
a közönség. Gyakorlatilag minden betegségre,
illetve azok megelőzésre tudtak növényi gyógy-
szert használni régen az emberek, de a hozzáér-
tők száma ma már elenyésző. Feri bácsi viszont
egész családjával a gyógynövényeknek szenteli
életét, segítve a természetes gyógymódokra törek-
vők egyre népesebb táborát. Ky

Gyógyító növények

Jézus útja
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Tisztelt Lakosság!
Badacsonytomaj Város Önkormányzata

a lakosság véleményének meghallgatásá-
val alakította ki a település 2014-2019
közötti fejlesztési elképzeléseit. Ennek
része az úgynevezett „Badacsony Városka-
pu projekt”, melynek pontos tartalma az
elmúlt hetekben, hónapokban alakult ki.
A projekt része a strandbejárat, a park, az
„Alsó bazársor” megmaradt épülete (a hát-
oldalon szereplő ábrák közül az egyik a tel-
jes fejlesztési területet mutatja). A strand-
bejárattal kapcsolatban készült egy terv,
amely engedélyezés alatt van. Az új kép-
viselő-testület módosításokat javasol a ter-
ven, melyet e levélben tárunk Önök elé,
abban reménykedve, hogy minél többen
véleményt nyilvánítanak e közös ügyben.

A tervezőkkel és a lakossággal való folya-
matos konzultáció alapján az a terv ala-
kult ki, hogy Badacsonyban a 71-es út
alatti rész az eddigiekkel ellentétben egy
sokkal nyitottabb, átláthatóbb területté
alakuljon. Láthatjuk, hogy az alsó bazár-
sor egy részének elbontása is mennyivel
szebb és nagyvonalúbb teret hozott létre,
nem is beszélve a tóra való kilátásról. A
strandbejárat kicsit hátrébb helyezése (a
Platán büfé helyére kerülne) biztosítaná,
hogy egyrészről a rendkívül rossz állapot-
ban lévő épületegyüttes elbontásra kerül-

jön, másrészről a 71-es úton átkelve bal
oldali irányban is láthatóvá válik a tó,
kinyílik a tér. Mindez úgy valósulna meg,
hogy a strand hasznos területe nem csök-
ken, tehát a Tátika hátsó felének vonalá-
ban továbbra is megmarad a strandi rész,
az eddig is járdaként használt rész vezet-
ne be az új bejárathoz. Túl az esztétikai
minőségen, kivitelezési költség szempont-
jából is a legelőnyösebb megoldás szület-
ne meg, hiszen csak egy meglévő épület
(Platán Büfé) felújítása és bővítése szük-
séges a tervekhez.

A mellékelt látványterveken jól látható-
ak a leírtak. Aki az ügy előmeneteléről
szeretne tájékozódni, kérjük a badacsony-
tomaj.hu oldalon a „Badacsony Városka-
pu” címszó alatt tekintse meg a korábbi
javaslatokat!

Kérjük, minél többen küldjék el vélemé-
nyüket, hogy a képviselő-testület az ápri-
lis 29-i ülésén a lehető legjobb döntést
hozhassa! A vélemény-nyilvánítás lehető-
ségei:

– Jelen tájékoztató anyagunk alján sze-
repel egy válaszlevél, amelyet kitöltve és
levágva kérjük, juttasson el a településré-
szeken megtalálható „Vélemény ládákba”,
vagy személyesen is leadhatók ügyfélfoga-
dási időben a Közös Önkormányzati Hiva-
tal portáján.

– Írja meg véleményét a 8258 Bada-
csonytomaj, Fő u. 14-es számra címzett
levélben!

– Írja meg véleményét az onkormany-
zat@badacsonytomaj.hu e-mail címre!

– Írja meg véleményét az önkormányzat
Facebook oldalán!

Véleményét 2015. április 27-én reggel 8
óráig, a témát tárgyaló PÜB bizottság nyil-
vános üléséig kérjük!

Amennyiben a véleménye megfogalma-
zása előtt kérdése van, a képviselők szí-
vesen állnak telefonon is rendelkezésére!

Krisztin N. László polgármester
06-20-3961284

Orbán Péter alpolgármester
06-70-9300007

Forintos Ervin PÜB bizottság elnöke
06-30-4306448

Kun István település-üzemeltetésért fele-
lős tanácsnok 06-70-9310909
Laposa Bence beruházásokért felelős
tanácsnok 06-70-6321800
Nagy Lajos a szervezetekért és a szociális
ügyekért felelős tanácsnok

06-20-3960759
Nagy Miklós turizmusért felelős tanácsnok

06-30-9019191

Véleményét előre is köszönjük!

Alulírott ………………………………………………..........., Badacsonytomaj, ………………………………………………............ szám alatti
lakos a Badacsony Városkapu projekttel kapcsolatosan az alábbi véleményt fogalmazom meg:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

A tervet:                támogatom: nem támogatom:

Badacsonytomaj, 2015. ………………………………..
.................................................................

aláírás

Badacsony Városkapu projekt

VÁLASZLEVÉL
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Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye április 4‐én, szombaton délelőtt 10 órá‐
tól húsvéti ajándékok készítésére játszóház programot szervezett  az érdeklődő gyerekek számára.

A játszóháznak otthont adó Egry József Műve-
lődési Ház ezen a délelőttön igencsak benépese-
dett.  Segítőink, Szabó-Fekete Mónika, Háriné
Márkus Hajnalka, Vácziné Zapletál Gyöngyi,  Víz-
keletyné Altner Ági, Novákné Borsodi Ildikó, Sall
Csabáné, Kissné Németh Valéria és Kiss Daniel-
la és barátnője kifogyhatatlan, gazdag ötlettára
mindig újabb és újabb meglepetéseket tartoga-
tott az érdeklődők számára. Készültek méhecs-
kék, kiscsibék, papírnyuszik, textil nyuszik, író-
kázással készített tojások, de lehetett színezni és
népi játékokat is játszani, volt arcfestés és mézes-
kalács díszítés is. Vácziné Zapletál Gyöngyi szí-
nes készségfejlesztő játékai, „Így tedd rá!”  játszó-
tere keltette fel a gyerekek érdeklődését, és kész-
tetett mozgásra aprókat és nagyokat. Vidám han-
gulatban teltek a percek, az órák.

A gyerekek örömtől sugárzó arca, csillogó tekin-
tete igazolta, hogy a sok-sok ajándék nagy lelke-
sedéssel készült. Boldogan vitték haza családtag-
jaiknak az általuk készített tárgyakat, tojásokat.

Deákné
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Tóth Laura Liza badacsonytomaji tanuló, a Szín‐
Vonal AMI diákja bekerült a VI. Országos Festé‐
szetverseny döntőjébe.

A VI. Országos Festészetversenyre, - melyet a
csepeli Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola rendez - 634 pályamunka érke-
zett be. Ebből a hatalmas anyagból választotta ki
a versenybizottság, a Képzőművészeti Egyetem
tanáraiból álló zsűri azt a 122 tanulót, akik részt
vehetnek a kétnapos országos verseny döntőjén.

A Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskolából,
Badacsonytomajról Tóth Laura Liza A/4 évfolya-
mos tanulónk „Vadkacsa” című alkotásával az
elődöntőből bekerült az országos verseny döntő-
jébe. A pályamű beküldésénél fontos szempont
volt, hogy az alkotás tükrözze a tanuló korosztá-
lyának megfelelő vizuális ismereteit, festészeti
technikai felkészültségét, egyéniségét. A döntőre
május 8-9-én kerül sor, Laura addig is szorgal-
masan készül a megmérettetésre. 

Molnár Annamária tanár

Festészeti verseny
Idén sem panaszkodhattunk az érdeklődés hiá‐
nyára, a negyedik „Badacsony New Yorkban”
rendezvényünkre ismét több százan voltak
kíváncsiak. 

Szerencsére nem kellett hozzá átrepülni az óce-
ánt, a budapesti New York Palotában nemcsak
az illatos badacsonyi borokat, hanem az egész
éves programkínálatunkat is megismerhették a
résztvevők.

A program az eddig megszokott módon zajlott
idén is: a sajtótájékoztatót követően a szakmai
vendégeket fogadtuk, majd 16 órától a nagykö-
zönséget. A 30 borászat mellett új kiállítóként
jelent meg a Reneszánsz Pálinkaház remek pálin-
káival és a Bellabadacsony szárított zöldség- és
gyümölcs termékeivel. Természetesen nem hiány-
zott a Szegi családi gazdaság sem finomabbnál
finomabb sajtjaival.

Zárszóként idézet a Borászportál cikkéből, mely
méltó módon összegzi a rendezvény lényegét:

„A Badacsony régió összeállt, és összezárt min-
denféle szempontból. A borászok, a turisztikai
egyesület, az önkormányzatok is együtt jelennek
meg mindenki felé. Közös programokkal, közös
rendezvényekkel, tematikusan és egész évben.”

Vizkelety Dóra

Illatos Badacsony

A Víz Világnapja alkalmából a 3‐4. osztály a rév‐
fülöpi iskolába utazott március 20‐án, ahol egy
játékos vetélkedőn vettünk részt.

Víz-test volt a játék neve, amelyben müzlit lehe-
tett nyerni, az emberi testnek a 70 %-át kellett
kiszínezni a képen. A Hogyan óvjuk vizeinket?
programban azt a feladatot kaptuk, hogy mi mit
terveznénk egy folyó partjára, ha sok pénzünk
lenne. Mindenki sok érdekes dolgot talált ki. Ezt
követte a Hihetetlen utazás nevű foglalkozás,
amiben nagy kockákkal dobtunk és az eredmény
szerinti helyre mentünk, ahol mindig felfűztünk
egy-egy gyöngyöt. A végén mindenkinek szép szí-
nes karkötője lett.

Ezután finom ebéd következett. Közben meg-
érkezett a buszunk és átvitt bennünket Kékkút-
ra üzemlátogatásra. Itt a víz útját követtük, ahogy
a palackba került. Arról is beszéltünk, hogy miért

Theodora a neve. Mikor elköszöntünk még aján-
dékot is kaptunk.

Mindenki jól érezte magát ezen a napon és
megtanultuk, hogy milyen nagy kincsünk a VÍZ.

Bodor Zsuzsanna és Borda Cintia 
4. o. tanulók

Hogyan óvjuk vizeinket?

Fotó: Molnár

Fotó: Tourinform

Fotó: Deák

Fotó: Iskola

Fotó: Deák

Húsvéti játszóház

Családi fotótúrát szervezett a kulturális intéz‐
mény a Kisfaludy‐kilátóhoz március 21‐én, amely‐
nek végállomásán szalonnasütéssel fejezték be a
kirándulást. A szép időben a helyieken kívül a
veszprémi Bakony Fotóklub néhány tagja is gyara‐
pította képeinek számát ezen a hétvégén

Fotózzunk együtt!
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A korintusiakhoz írt első levélben Pálnak véde-
keznie kell, mert kétségbe vonják apostol voltát.
Pál, miután „látta Jézus Krisztust” (vö. 9,1), tel-
jes joggal tart igényt erre a címre. Bár élhetne
apostoli jogával és hatalmával, inkább szolidari-
tást vállal mindenkivel, egy lesz közülük, hogy
eljuttassa hozzájuk az evangélium újdonságát.
Ötször is elismétli, hogyan vált eggyé: a zsidók-
kal, és irántuk való szeretetből alávetette magát
a mózesi törvénynek, noha magát nem tartotta
a törvény alávetettjének; aztán a nem zsidókkal,
akik nem követik a mózesi törvényeket, köztük
is úgy van jelen, mintha a mózesi törvényen kívül
állna, pedig a nagyon sokat követelő jézusi tör-
vénynek van alávetve. Azokkal, akiket „gyöngé-
nek” neveztek – valószínű az aggályos kereszté-
nyek voltak, akiknek problémát jelentett, hogy a
bálványoknak áldozott húsból egyenek –, ő is
gyöngévé vált, pedig „erős”, mert szabad ezektől.
Egyszóval „mindenkinek mindene” lett. Elmond-
ja, azért tesz így, hogy mindenkit „megnyerjen”
Krisztusnak, és mindenképpen „megmentsen”
legalább némelyeket. Tudja, hogy csak néhá-
nyan fognak válaszolni szeretetére, de emiatt
senkit sem szeret kevésbé, mindenki szolgálatá-
ra áll, ahogy az Úr példáján látta: Ő Isten volt,
és „kiüresítette magát, szolgai alakot öltött és
hasonló lett az emberekhez.” (Fil 2,7) Chiara
Lubich ezt az alapállást hangsúlyozza, amikor a
„szeretet művészetéről” beszél, melyet egyetlen
kifejezésben összegez: „váljunk eggyé”. A szere-
tet „diplomáciáját” látja ebben. „Ha valaki sír –
írja –, sírjunk vele! Ha nevet, örüljünk vele! Így

megoszthatjuk egymással a keresztet, hogy több
vállra nehezedjen, és megsokszorozódik az öröm,
mert sok szív részesedik benne. Váljunk eggyé a
felebaráttal Jézus iránti szeretetből, Jézus sze-
retetével, mígnem a felebarát is, a bennünk lévő
isteni szeretettől édesen megsebezve eggyé akar
majd válni velünk, és kölcsönösen segíteni kezd-
jük egymást, megosztjuk álmainkat, terveinket,
érzéseinket. Ez a szeretet diplomáciája. Kifejező-
désében és megnyilvánulásában nagyon hason-
lít a szokásos diplomáciához, mert nem mindent
mond ki, amit elmondhatna, mert a testvér nem
örülne neki, és Isten előtt sem lenne kedves; tud
várni, tud szólni és célba tud érni. Az Ige isteni
diplomáciája, aki testté lett, hogy átistenítsen
minket.” Bemutatja az „eggyé válás” mindenna-
pos akadályait is: „Néha a szétszórtságból, néha
a kontroll nélküli vágyból adódik, hogy meggon-
dolatlanul elmondjuk, amit gondolunk, vagy
kéretlenül tanácsot adjunk. Máskor azért nem
vagyunk kész eggyé válni felebarátunkkal, mert
úgy gondoljuk, nem érti meg szeretetünket, vagy
más előítéletek fékeznek le irányában. Megaka-
dályozhat az a rejtett szándék is, hogy megnyer-
jük saját ügyünknek.” Az eggyé váláshoz tehát
határozottan „arra van szükség, hogy elvágjunk,
vagy félre tegyünk mindent, ami leköti a szívün-
ket és a gondolatainkat.” Folyamatos és fárad-
hatatlan, kitartó és érdek nélküli szeretetre van
szükség, mely Isten nagy és hatalmas szereteté-
re bízza magát.

Ez az evangéliumi meghívás nem azt kívánja,
hogy kritika nélkül elfogadjuk a másik minden

cselekedetét, mintha nem lenne saját életstílu-
sunk vagy saját elképzelésünk. Ha oly mérték-
ben szerettünk, hogy a másikká váltunk, és ami-
ben osztozunk vele, az ajándék, szeretetből, és
őszinte kapcsolatot szült közöttünk, akkor meg
lehet, sőt meg is kell osztanunk vele gondolata-
inkat, még akkor is, ha esetleg fájdalmat okozunk
ezzel, de végig meg kell maradnunk a legmé-
lyebb szeretetben. Az eggyé válás nem a gyenge-
ség jele, nem nyugodt, békés együttélésre törek-
vés, hanem egy szabad és szolgálatkész ember
megnyilvánulása, amihez bátorságra és határo-
zottságra van szükség. Fontos, hogy szem előtt
tartsuk az eggyé válás célját is. Pál az üdvösség-
re szeretné vezetni az embereket, ezzel igazolja,
hogy mindenkinek mindene lett. Ez az út, hogy
beléphessünk a másikba, és felragyogtassuk a
benne élő jót és igazat, felégessük az esetleges
hibákat és elültessük benne az evangélium mag-
ját. Ez a szándék „eggyé válásunk” végső oka. A
politikának és a kereskedelemnek is érdekében
áll közel kerülni az emberekhez, behatolni a gon-
dolataikba és megérteni igényeiket, szükséglete-
iket, de itt mindig jelen van a törekvés, hogy ez
megtérüljön. Az „isteni diplomáciában éppen az
a nagy, a sajátos és talán páratlan is, hogy a
másik java mozgatja, és az önzésnek még az
árnyékától is mentes.” „Váljunk eggyé” tehát,
hogy mindenkit segítsünk növekedni a szeretet-
ben, és így hozzájáruljunk az egyetemes testvé-
riség megvalósulásához, ami Isten álma az embe-
riségről, Jézus az életét adta ezért.

F C István atya

Katolikus üzenet: „Mindenkinek mindene lettem” (1Kor 9,22)

A Pipitér óvoda Szülői Munkaközössége min-
denkit sok szeretettel vár „Anyák napi retro party-
jára”, május 9-én 21 órától az Egry József Műve-
lődési házban. 

Jó hangulat, éjfél után tombola. A büfét az
Aranykagyló vendéglő biztosítja, zenél Dj Rádai.

A bevétellel az óvodát és a gyermekeket támo-
gatjuk!            Óvodai Szülői Munkaközösség

Báli meghívó
Tisztelt Szobakiadók!

Még mindig vannak kint lévő Badacsony Kár-
tyák. Ismételten kérnék minden szobakiadót,
hogy a kártyákat legyen kedves visszahozni az
irodába legkésőbb április  30., csütörtök 12.00
óráig. Nagyon fontos, hogy minden kint lévő kár-
tya visszajusson hozzánk, mert újból kell regiszt-
rálni a rendszerben!

Kérjük, hogy segítsék munkánkat!
Figyelem! Ha valaki nem hozza vissza a kártyát,

nyáron nem fogja tudni használni a vendége!
Az iroda nyitva tart: hétfő-péntek: 9.00-15.00

óra között
Ha nyitva tartási időn kívül érkezik valaki,

dobja be a postaládánkba. Kérem, hogy ez eset-
ben tegyék be egy névvel ellátott borítékba a kár-
tyákat.

Köszönettel és üdvözlettel:      Vizkelety Dóra
Tourinform Badacsony, +36-87/531-013

Badacsony Kártya

A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB)
április 20-án (hétfőn) 18.00-kor tartja soros elnök-
ségi ülését az Egry József Művelődési Házban.

Megtárgyalásra kerül: A hozott határozatok
időarányos teljesítése, a polgárőr szolgálat ellá-
tás tapasztalatainak feldolgozása, aktuális kér-
dések feldolgozása (OPSZ és VeMPSZ Elnökségé-
nek intézkedései, tájékoztató, helyi történések és
tennivalók), a PEB 2014. évi közhasznúsági jelen-
tése, a közrend, közbiztonság helyzete, tájékoz-
tató a PEB tevékenységéről, a nyári vendégforga-
lom polgárőr feladatainak előkészítése, tagfelvé-
tel (jelentkezés esetén). Az ülés nyilvános, mely-
re tisztelettel hívunk és várunk minden érdeklő-
dőt.         Mórocz István PEB elnök

PEB elnökségi ülés

A BSE mérkőzései

Köszöni a NABE
A Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportja

február 21-én rendezett jelmezes-zenés estet, mely-
nek sikeres szervezését nagyban elősegítették a
rendezvényt támogatók, melyet ezúton is tisztelet-
tel köszönünk: Ábrahámhegy Önkormányzat;
Anna Kert–Bögötei Pékség; Bacchus Étterem;
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális
Intézménye; Balázs Divatáru és Ajándéküzlet;
Baumann Szabolcs; Bazalt Vendégház; Berecz
Nikolett; Bocika Bolt; Bodó Andrea; Bodza Virág-
üzlet–Tapolca; Borbarátok Vendéglő és Panzió;
Borbély Családi Pincészet; Deákné Andrea; Fodor
József és Salamon Ferenc; Gas-Oil Bt.–Fazekas
Károly–Tapolca; Griff Gyógyszertár; Gyógyító Kezek
Szalon; Háriné Márkus Hajnalka–Hajnal Bijoux,

Hajnal Home Decor; K&H Bank–Tapolca; Kalmár
István; Káptalantóti Mangalica–Istvándi és Társa
Kft.–Magyaródi Tibor; Kissné Takács Krisztina;
Kóczián Beton; Kocsis Endréné; Lacus Pelso Piz-
zéria; Lipóti Pékség, Tapolca; Margittai Elemér;
Meilinger István; Mékli Bernadett; Mezőssy Zol-
tán–Tapolca; Miditourist; Mosoda; Move Moz-
gásstúdió; Muskátli Étterem; Nagy Anita Fodrá-
szat; Nagy Gézáné, Hús-Hentesáru; Nagy Lajos
képviselő; Nagy László; Nagy Miklós; NAIK Szőlé-
szeti és Borászati Kutatóintézet; Óbester Panzió;
Pál-Kiss Nikolett; Papír-Írószerbolt–Tapolca; Rene-
szánsz Pálinkaház; Sabar Pincészet; Sári László
vállalkozó; Szabó Pincészet; Szabó-Fekete Mónika;
Szántai Ferenc; Vella Zsolt–TV Szerviz; Vén Kocsis
Vendéglő; Vendégváró Büfé; Weller Andrásné;
Zsemberi Zsuzsanna–Tapolca.

Fotó: Kalmár

A Badacsonytomaj VN Kft. telephelyén egy-
nyári virágpalánták és muskátlik értékesítésé-
re kerül sor. 

Április 21-től hétköznapokon 7:00-15.00-ig,
szombaton 8.00-12.00-ig árusítunk.

Cím: Badacsonytomaj Fő u. 27. 8258
Érdeklődni a 87/571-048 telefonszámon lehet!

Mindenkit szeretettel várunk!

Egynyári virágok vására Tart. I. cs.
03. 14. B.tomaj – Gulács 2-0 4-0
03. 22. Nyirád – B.tomaj 0-5 1-3
03. 29. B.tomaj – Révfülöp 1-2 0-1
04. 05. Balatonszepezd – B.tomaj1-5 1-1
04. 08. B.tomaj – Fűzfő AK (Magyar Kupa)3-1
04. 26. Balatonederics - B.tomaj 14:00 16:00
05. 03. B.tomaj – Taliándörögd 14:30 16:30
05. 10. Káptalantóti – B.tomaj 14:30 16:30
05. 17. B.tomaj - L.I.- Uzsa 14:30 16:30
05. 24. Monostorapáti - B.tomaj 15:00 17:00



A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj március
7‐én délután tartotta éves közgyűlését az Egry
József Művelődési Házban. Mórocz István elnök
üdvözölte a meghívott vendégeket, polgárőrö‐
ket és családtagjaikat.

A jelenlévők néma felállással emlékeztek a
2014-ben elhunyt Bán József és Bolf Károly egye-
sületalapító társaikra.

Az elnökség beszámolójában Arany György,
ügyvezető elnök elmondta: 2014-ben is részt vet-
tek a bűnmegelőzésben, a közbiztonság fenntar-
tásában, munkájukat az OPSZ elnökségének cél-
kitűzései szerint végezték. Lehetőségeik szerint
vállalták a folyamatos, közös szolgálatot a rend-
őrséggel, továbbá a bűnügyileg fertőzött helyeken,
utcákon, tereken a „posztos” polgárőr szolgálat
felállítását és működtetését. Részt vettek az „Egy
iskola, egy polgárőr mozgalomban”, ellátták az
önkormányzati rendezvények, sport, turisztikai,
civil szervezetek, különböző egyházi és magánjel-
legű rendezvények biztosítását.

Az egyesületnek tavaly 23 rendes és 13 párto-
ló tagja volt, 289 tervezett szolgálatot adtak 4.319
órában, melyből a rendőrséggel együtt 1.530 órát
teljesítettek. Az egyénileg vállalt órákkal együtt
(783) összesen 5.102 órát szolgáltak.

Karitatív tevékenységük során odafigyeltek az
idősekre, egyedül élőkre, kiemelten a téli idő-
szakban és a nyári hőségriadó idején, utazási
lehetőséget is biztosított a járőrözéseikkel össz-
hangban.

Tevékenységüket az OPSZ, a VeMPSZ, a
Város Önkormányzata, vállalkozók, civil szer-
vezetek, a lakosság anyagilag is támogatja,
melyet a PEB minden tagja köszönettel fogadott

és fogad a jövőben is.
Az egyesület gazdálkodásáról Bolf Károlyné

gazdasági felelős elmondta, hogy pénzügyi hely-
zetük stabil, 2014-ben 1.894.020. Ft bevételük
volt, a kiadásuk 1.429.980 Ft. 2015-ben kétmil-
lió forintnyi bevétellel és kiadással számolnak.
Pintér Imre, a Felügyelő Bizottság tagja elisme-
réssel szólt a PEB törvényes működéséről.

Kovács Imre VeMPSZ elnök hozzászólásában a
mintegy 120 megyei polgárőr egyesületből az
egyik „tartó-pillérnek” nevezve köszönte meg a
PEB munkáját, példa értékűnek tartva megala-
kulása óta az önállóan és a rendőrséggel együtt
folyó tevékenységét. További támogatásról és új
gépkocsi pályázati lehetőségről is szólt.

Horváth József r. százados a Tapolcai Rendőr-
kapitányág nevében a közterületi biztonság és
más területeken is kiemelte a polgárőrök tevé-
kenységének jelentőségét, kiválónak jellemezte
együttműködésüket. Tóth Ferenc a Nemesgulá-
csi Polgárőr Egyesület elnöke a bűnmegelőzés
jelentőségét és annak eredményességét emelte ki.

Az aktuális kérdéseknél Mórocz István elmond-
ta, hogy munkájuk folyamatos, együttműköd-
nek tavalyi partnereikkel, a rendezvényekre terv-
szerűen felkészülnek, kiemelten kezelik a tagság
fiatalítását, tevékenységükről a sajtó útján is
rendszeresen tájékoztatást adnak a lakosság-
nak.

A továbbiakban közös vacsora mellett baráti
beszélgetéssel zárult a rendezvény. Ky

Kimagasló, áldozatkész polgárőr tevékenysé-
gük elismeréseként Radulyné Halász Ibolya
OPSZ elnöki dicséretben és jutalomban, Arany
György az önkormányzattól, Matócsi Jánosné a
VMPSZ elnökségétől elismerő oklevélben része-
sült. Csizmazia Pál VMRFK-tól Szent György,
Arany György pedig a VMPSZ elnökétől I. Szent
László emlékplakettet kapott.

Az OPSZ elnöke a egyesület alapító tagjainak
(Arany György, Csik Roland, Márkus Ferenc,
Mórocz István, Pintér Imre, Rajzó József, Sipos
Ferenc) és a 15 éves tagsági viszonnyal rendel-
kezőknek (Berkes Zoltán, Cseh Ervin, Csizma-
zia Pál, Kovács András, Pál Attila) emléklapot
adományozott, amelyeket Kovács Imre a
VeMPSZ elnöke adott át.

Badacsonytomaji templom patrocíniuma. Szent
Imre oltalmának folytonossága – I. rész

Eddigi ismereteink szerint - írtuk egy korábbi
tanulmányban - Badacsonnyal kapcsolatban
Szent Imre titulus írásos emlékeinkben először
1263-ban, II. Pál veszprémi egyházmegyei püs-
pök  vizitációs oklevelében olvasható. Hasonló-
képpen állíthatjuk ezt a mai badacsonytomaji
római katolikus templom oltalmazójáról, Szent
Imréről, hogy neve ezen oklevél megszületése óta,
háromnegyed évezrede biztosan és folyamatosan
jelen van, így elválaszthatatlan településünktől.

Az természetesen kérdés marad továbbra is,
mikor telepedtek meg az első szerzetesek a hegyen,
mikor épült meg a klastrom, s mikortól és miért
élvezi e szakrális hely Szent Imre oltalmát.

A XIII. század elején vette kezdetét a magyar
királyság társadalmának számottevő átalakulá-
sa. A korábbi hadjáratok során a királyt illető fog-
lyok Badacsony környékére lettek letelepítve, vál-
tak az uralkodó udvarnok népeivé. A nemzetsé-
gi birtokoknak és a királynék kíséretében érke-
ző lovagoknak jutott adomány földeknek ez idő
tájt megkezdődött felosztása miatt viszont kisebb
birtokok szolganépéivé is válhattak az itt élő szol-
ganépek. Hogy ez a vidék nem vesztette el lakó-
it sem a tatárdúlás, sem a főúri hatalmaskodás
következtében, bizonyosan köszönhetjük az itt élő
szerzeteseknek is. A remeteközösségek tagjai a
városok zajától elvonulva élték. A túlvilági létre,
Istennek tetszeni vágyó, életüket kitöltötte a min-
dennapi ima, szükségleteik érdekében végzett
példamutató munka. A barátok befogadták a
kolostorba a környék arra alkalmas fiataljait
részint laikus testvérnek, részint novíciusnak,
akiknek a képzését is biztosították. Dr. Bertényi
professzor úr felhívta figyelmemet arra - ezúton
is köszönet érte -, hogy magánosok adományai-
ként is kerülhettek szolganépek egyházi függés-
be. Sőt esetenként olyanok is lehettek köztük,
akik elszegényedve szabad ("liber") állapotukat fel-
adva önmaguk kértek egy földdarabot, és álltak
az egyház szolgálatába.

A Gyöngyösi Gergely írta Pálos rendtörténet
szerint a Pécs melletti Patacs volt az első, 1325-
től egyértelműen pálosként működő kolostor, ezt
a Gyöngyösi számára elérhető források íratták
vele. Solymosi László 2005-ben kimutatta, hogy
a Gyöngyösi Inventáriumában szereplő „Insula
Pilup”, azaz Pilupsziget Szent Ilona kolostorként
már 1221-ben létezett, és a mai Révfülöp tópar-
ti részén lehetett. Ez egyben annak is bizonyíté-
ka, hogy az első XIII. századi remeteközösség,
amelyről okleveles ismeretünk van és a Pálos
rend alapításában szerepet játszott Pál püspök
oklevele révén, szomszédságunkban, Révfülöpön
jött létre. Az oklevélben olvasható remeteközössé-
gek döntő hányada a Bakony illetve a Balaton-fel-
vidék nyugati részén működött. Mályusz Elemér
Egyházi társadalom a középkori Magyarországon
című monográfiájában olvasható a 240.oldalon,
hogy feltehetően már a XI-XII. században a hegyes
völgyes vidékeken egymástól elhúzódva s egy-
másról mit sem tudva éltek remeték.  

Oklevelek és a remeték megtelepedésének
helyei bizonyítják, hogy előszeretettel választot-
ták klastromaik felépítéséhez a szőlős vidékeket.
Insula Filupon (a mai Révfülöp) a Szent Ilona
kolostor remetéi egy 1221-ből fennmaradt okle-
vél szerint két szőlőt is kaptak a II. András vezet-
te Szent Földi keresztes hadjáratból szerencsé-
sen éppen ekkor visszaérkező Sol ispántól.

Folyt. köv. Káloczi Kálmán
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Gyászhírek:

Németh Elemérné sz. Pete Irma
(született 1942-ben, elhunyt január 29-én)

–––––––––––
Vella Lajosné sz. Németh Rozália

(született 1928-ban, elhunyt február 7-én)
–––––––––––

Kovács Mária sz. Kovács Mária
(született 1923-ban, elhunyt február 19-én)

–––––––––––
Csillag Istvánné sz. Pál Erzsébet

(született 1933-ban, elhunyt február 20-án)
–––––––––––

Rimay Zsuzsanna
(született 1945-ben, elhunyt március 20-án)

–––––––––––
Szalay Ilona

(született 1926-ban, elhunyt március 27-én)
–––––––––––

Márkus József
(született 1964-ben, elhunyt március 28-án)

–––––––––––
Nyugodjanak békében!

Olvasói levél*

A Badacsonytomaj Sportegyesület számára
2014. évben biztosított 1.050.000 forint támoga-
tás összegéről az alábbiakban kívánok elszámol-
ni: sportszolgáltatás 678 eFt, nevezési- és ver-
senydíjak 352.514; sportruha 25.980; egyéb
355.558; útiköltség 211.017; Ifjúságért Alapít-
vány támogatása 12.500; összesen: 1.635.569 Ft.

A Labdarúgó Szakosztály 2015. évi költségve-
tése: személyi kiadások: edző 510 eFt. Működé-
si kiadások, nevezési díjak 504 eFt, játékengedély
240 eFt, tagdíj 40 eFt. Sportszervezési díj 120 eFt;
utazási költség 300 eFt, felszerelés pótlás, javí-
tás, felújítás 40 eFt; sportzászló 37.500; étkezés
110 eFt; utánpótlás felszerelés, mez, nadrág,
sportszár, bója, háló, technikai eszközök: 800
eFt. Kiadások mindösszesen 2.701.500 Ft.

Bevételek: önkormányzat 1 mFt, TAO 800 eFt,
Bozsik program 200 eFt, mérkőzés 300 eFt, tag-
díj 150 eFt, szponzori díj 251.500 Ft. Bevételek
mindösszesen 2.701.500 Ft.

Lesz Ferenc, a Badacsonytomaj Sport-
egyesület elnökségének képviseletében

BSE beszámoló

PEB közgyűlés

Fotó: Kalmár



A NABE helyi csoportja idén is megemlékezett a „Víz Világnapjáról” március
22‐én. A badacsonyi strandon az érdekes „vizes” játékok közül a horgászás
volt a legnépszerűbb a gyermekek körében, de a felnőtteknek is volt lehető‐
sége a kikapcsolódásra, baráti beszélgetésre. Az alkalmi énekkar dalai után
nem maradt el a Balaton ünnepélyes megkoszorúzása sem
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A Tapolcai Rendőrkapitányság az év első felében esedékes konzultá-
ciós fórumát a köz-, közlekedésbiztonsággal, bűnügyi helyzettel kap-
csolatos problémák megbeszélése érdekében május 4-én 16.00 órakor
tartja a Városházán. 

A fórumon a lakosság is közvetlenül kaphat tájékoztatást valamennyi
rendőrséget, közbiztonságot, közlekedésbiztonságot, bűnmegelőzést és
egyéb hatósági kérdéseket érintő témáról, amely közérdeklődésre tart-
hat számot. Krisztin N. László polgármester

Rendőrségi fórumRendezvények
~ Borbarangolás Badacsonyban -
egy jóízű kaland a Vulkánok völ-
gyében... 
Badacsonyi Borvidék pincéi.
Badacsonyi borászok szombaton-
ként mutatják be a pincék rejteké-
ben őrzött legzamatosabb boraikat,
melyeket ínycsiklandó falatokkal és
kellemes dallamokkal tesznek még
felejthetetlenebbé. 
Borvacsora helyszínek a Nyitott
Balaton ideje alatt: május 2. Szabó
Családi Pince; május 9. Válibor.
~ Szürkebarát túra – május 9-10. 
– A Bortriatlon első állomása!
Badacsonyi Borvidék pincéi.
A Bortriatlon első állomása! Szürke-
barát kóstoló minden résztvevő pin-
cében, sok-sok különleges borral,
nyereményjátékkal és egyéb megle-
petésekkel. Vegyél részt a Bortriat-
lon felfedezőúton és gyűjts össze
minél több boros címkét az értékes
nyereményekért!
~ Halászléfőző és horgász ver-
seny – május 1.
Ábrahámhegy, Községi Strand.
A találkozón egyéni és különböző
tájegységekre jellemző receptek
alapján készült halászlevek kóstolá-
sára várják a kedves vendégeket! A
halászlé kóstolás megnyitása: 13
órakor. A gyerekeket légvár és kéz-
műves foglalkozás várja. 14 órától:
labdarúgó mérkőzések, sportverse-
nyek. 21 órától: szezonnyitó bál.

Ingyenes, vezetett túrák
A „hagyományos” gyalogos, nordic
walking és kerékpáros túrák mellett
idén tavasszal tematikus túrákkal is
várjuk a Vendégeket: bortúrák, val-
lási témaút bejárása, vízi túra.

Akciók
Badacsonylábdihegyi Ökoturisz-
tikai Látogatóközpont
Az újonnan átadott komplexumba a

Nyitott Balaton ideje alatt minden
látogató kedvezményes áron léphet
be!
Szegedy Róza Ház Irodalmi és
Bormúzeum, Badacsony
A Nyitott Balaton ideje alatt az egyé-
ni látogatók számára ingyenesen
látogatható!
Egry József Emlékmúzeum
A Nyitott Balaton ideje alatt az egyé-
ni látogatók 50 %-os kedvezménnyel
válthatnak belépőjegyet a badacso-
nyi Egry József Emlékmúzeumban.

Pecsételős nyereményjáték
A Nyitott Balaton idejére szállást fog-
laló vendégek vehetnek részt az ún.
pecsételős nyereményjátékban,
melynek során 3 pecsétet kell össze-
gyűjteni (szállás, étterem, pince).
Ha megvan a 3 pecsét, a Tourin-
form irodában 1 palack badacsonyi
borra váltható be!

Látnivalók
Szigligeti vár, a Balaton vára meg-
újult és még több látnivalóval várja
az érdeklődőket.

Folly Arborétum
Az arborétum területén felújításra
kerültek a sétaútvonalak és a támf-
alak, magasles, madárvárta épült. Az
idelátogató gyermekek számára kor-
szerű játszótér létesült, pergolás pihe-
nők, parkberendezési tárgyak, kerék-
pártárolók kerültek elhelyezésre.

Szálláshelyek
Szálláshelyeink a 3+1 akció mellett
minden vendégnek egy, az őszi Nyi-
tott Balaton ideje alatt beváltható
ajándékutalványt adnak ajándék-
ba, mely a szállásfoglalásnál plusz
1 éjszaka ingyenes eltöltésére jogo-
sítja tulajdonosát.
Folyamatosan frissülő információk:
www.badacsony.com, www.nyitott-
balaton.hu

Tavaszi Nyitott Balaton Badacsonyban 
~ Balatoni tavasz újratöltve! ~ május 1-11. ~

Rendezvények, események
Szeretettel várjuk az érdeklődő-
ket programjainkra:
április 19. 14.00 óra 

Társasjáték délután a Civil Ház-
ban. Téged is várunk, ha: sze-
retsz játszani, ha szeretnél játsza-
ni, de nincs kivel, ismered a menő
társasokat, nem ismered, de sze-
retnéd kipróbálni! A belépés díj-
talan! 

április 26. 16.00 óra 
Előadás A kávézás kultúrájáról a
polgármesteri hivatalban. Kávé-
ról, kávézási szokásokról kávékós-
tolóval egybekötött előadás.

május 1. 
Retro Majális – Idézzük fel együtt
a régi majálisok hangulatát: sör
és virsli vásárolható a kitelepült
büfében. Paprikáskrumpli főző

verseny, kispályás foci, ping-
pong, ügyességi versenyek az
iskola udvarán. 21.00 órától
utcabál a Tájház udvarban.

május 2. 18.00 óra 
Az Egry József Emlékmúzeum
ünnepélyes megnyitása.

május 3. 14.00-16.00 óráig 
Váraljai Szandra fotóriporter
anyák napi fotózást tart az Egry
József Emlékmúzeumban.

május 8. 17.00 óra 
Prof. Papp Lajos előadása Test-
lélek-szellem egysége az egész-
ség megőrzésében az Egry
József Művelődési Házban.

május 22-30. 
Badacsonyi Tavasz

május 25. 
Kisfaludy Emléktúra

Víznapi Balcsi Party

Fotó: Kalmár

A szervezők a változtatás jogát fenntartják! Bővebb információ: vmk@badacsonyiprogramok.hu


