
Lapunk a rendszerváltás után, 1991 márciusá‐
ban jelent meg először, és néhány hónaptól
eltekintve folyamatosan olvashatják nyomta‐
tott, illetve elektronikus változatát.

Településünk első újságja Badacsony és Vidéke
címmel 1907-ben és 1908-ban jelent meg Szépla-
ki Nagy Zoltán szerkesztésében – írta Kalmár Lász-
ló Badacsonytomaj története című könyvében. A lap
szerkesztősége „kiadóhivatala” helyben volt és egy
keszthelyi nyomdában állították elő. A Badacsony
és Vidékének a 9. számtól már társszerkesztője is
volt Grubanovics Ákos személyében. A napvilágot
látott két évfolyam példányai az Országos Széché-
nyi Könyvtárban találhatók, a 100. évforduló kap-
csán 2008. májusi számunkban négyoldalas mel-
léklettel emlékeztünk lapunk elődjére.

A Badacsony és Vidéke című lap megszűnése
után településünknek csak 83 év elteltével, 1991
márciusában lett ismét újsága. A kezdetben Bada-
csony címet viselő lap impresszumából a követ-
kezőket tudjuk meg: „Badacsonytomaj Önkor-
mányzat lapja, megjelenik havonta 1500 példány-
ban. Felelős kiadó: Kálóczi Kálmán polgármester.
Felelős szerkesztő: Dr. Herth Viktória.”

A lap a 2. számtól 800 példányban és változat-
lanul 12 oldal terjedelemben jelent meg. A 2. évfo-
lyam 1. számától (1992. január) megváltozott az
újság neve: Badacsony helyett A Mi Falunk Lapja
főcím és Badacsony alcím került a fejlécre.

1993 márciusától 12-ről 8 oldalra csökkent a
lap terjedelme. 1995 áprilisában Győrrfy Árpád
lett a szerkesztő, aki egyebek mellett megváltoz-
tatta az újság nevét is: visszakerült a címlapra a
Badacsony mint főcím, a Mi falunk lapja pedig
alcím lett. 1995 szeptemberétől 800-ról 500-ra
csökkent a lap példányszáma. 1996 tavaszán
Győrrfy Árpád távozott a laptól, ami miatt annak
megjelenése márciustó augusztusig szünetelt.
1996 augusztusától az újság felelős szerkesztő-
je Németh Józsefné volt 2007 áprilisáig.

2007 májusától pedig Kalmár György szerkesz-
ti a Badacsonyt.

Tisztelt olvasók! A jeles évfordulóról az idei esz-
tendő folyamán különböző formában többször is
megemlékezünk, ezen alkalmakról tájékoztatni
fogjuk Önöket. Ky
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A doni áttörés emlékére

Aludjatok, Ti áldott hőseink!

XXVI. évfolyam 2. szám

2016. február
Havonta megjelenő
közéleti lap

Szentmisével és koszorúzással emlékezett tele‐
pülésünk a doni áttörés évfordulóján a II. Világ‐
háború áldozataira. A hetvenhárom éve, janu‐
ár 12‐én megkezdődött nagy erejű szovjet táma‐
dás után következett be a Magyar Királyság
katonai összeomlása.

A mai napon emlékezünk arra a szomorú ese-
ményre, amelyik a Don-kanyarban történt –
mondta Földi István esperes, plébános – amikor
is honfitársaink, katonáink az életüket áldozták
egy értelmetlen háborúban. Hősként haltak meg
– ezekre a tízezrekre emlékezünk ebben a szent-
misében és kérjük a Jóistentől számukra az örök
élet ajándékát. A mai napon emlékezünk és fel-
idézzük katona elődeinket, akiknek helytállása és
szenvedése fejhajtásra késztet. Akik a Don mel-
letti csatákban haltak meg, akik a harcok után
veszítették el életüket, akik katonaként, munka-
szolgálatosként, hadifogolyként hunytak el.

Az emlékezés az emberiség kötelessége, ugyan-
akkor évről-évre - amióta csak emlékezhetünk -
láthatjuk - milyen nehéz feladat ez, hiszen ilyen-
kor kevésnek bizonyul az értelmi megfontolás, az
okos gondolkodás is megbicsaklik a számok, az
adatok, a történelmi tények, megannyi szóbeli és
írásos visszaemlékezés szorító bilincsében. Ilyen-
kor empátia is kell és emóciók, hogy az emléke-
zés óráiban megpróbáljuk felidézni azok helyze-
tét, akiket magukra hagytak, akik sokszoros túl-
erővel találták szembe magukat és elképesztő
hidegben, hiányos ellátással harcoltak.

Tudjuk, hogy a fájdalmakat nem lehet valósá-
gosan átélni és átérezni, de talán valamennyire
el lehet képzelni a tehetetlenséget, a félelmet, a
csalódást, és az erőfeszítést. Mindezt természe-
tesen nem a merő búsongás miatt tesszük,
hanem annak végiggondolása végett, hogy mek-
kora súlya van az emberi gondolatnak, a kimon-
dott szónak, de még annak is, hogy milyen tör-
téneteken nevetünk.

A világ ugyanis – a kinyilatkoztató Isten szent
hitünkben megmutatkozó tanítása szerint – az
Inkarnáció, a Megtestesülés mintájára teremte-
tett. Ahogyan a keresztény hitvallás alapmonda-
tában valljuk: „az Ige testé lett”, úgy a teremtett
világban is így van: amit gondolunk, amit kimon-
dunk, az testet ölt. Be kell látnunk, hogy a hábo-
rú nem tőlünk független, szerencsétlen körül-
mények összjátéka, nem sötét erők összeesküvé-

se ellenünk, hanem az ember belső világának
kivetülése, az emberi gondolatok és szavak meg-
testesülése. A gonoszság a gondolatok szintjén
kezdődik, ott érlelődik, aztán egyszer csak
kimondjuk, aztán meg is cselekedjük, és sajnos,
ahogy Radnóti Miklós írta: „kéjjel, nem csak
parancsra”.

Amikor most emlékezésünkben a II. Magyar
Hadsereg katonáira tekintünk, fontos lehet a fel-
ismerés: okulni kell történelmünk gyászos ese-
ményéből, okulnunk kell katonabajtársaink sor-
sából. Annak idején a pántlikás gondolatok jeges
és keserű véget értek.

Az antik bölcsesség szerint, a kezdetben elkö-
vetett kis hiba a végkifejletben nagy torzulást
okoz. Éppen ezért kell a rosszat és a gonoszságot
csírájában elfojtanunk, mégpedig elsősorban saját
magunkban. Kereszténységünk tagadja a fataliz-
must – pedig az roppant kényelmes dolog –, az
ember szabadságában és abban az Istenben
hiszünk, aki megadta nekünk ezt a szabadságot.
Nem mindegy tehát, mit teszünk, mit mondunk
és mit gondolunk. Mert mindennek súlya van.

A kereszténység nem mennyei fenyegetéssel
lép elénk, hanem a hétköznapi realitásokra figyel-
meztet minket, melyeket a megszokás miatt sok-
szor már észre sem veszünk. Amikor Urunk
Jézus azt mondta, hogy „minden feleslegesen
kimondott szóról számot fogtok adni”, nem fenye-
getőzött, hanem a realitásokhoz utalt bennünket.
Nem mindegy, hogy mit beszélünk, mit gondo-
lunk, minek örülünk. Ma egy olyan hadsereg
katonáira emlékezünk, akiket olyan eszme vitt a
vágóhídra, amelyet emberi indulatok hoztak létre.

Hívő emberként nézzünk mindent a hit szemé-
vel. Ebben a szentmisében azokért imádkozunk,
akik szörnyű körülmények között, magányosan
haltak meg, menekültek és vívódtak a termé-
szettel és az emberi erőkkel. És mégis, ilyen
körülmények között is számtalan példája akadt
a hősiességnek, a katonai példamutatásnak, az
erőn felüli teljesítménynek.

Rájuk emlékezünk most ebben a szentmisében,
és azt értük és üdvösségükért felajánlva mi mást
tehetnénk, mint a kereszten haldokló Megvál-
tónk zsoltárt idéző szavát idézzük: „Atyám, a Te
kezedbe ajánlom lelkemet.”

Mi is tegyük őket, életüket és emléküket az
Örökkévaló Isten, az élet Ura kezébe. Ámen.

A megemlékezés a Hősök
Kertjénél folytatódott, ahol a
Himnusz hangjai után Földi
István esperes, plébános
mondott fohászt, majd Krisz-
tin N. László polgármesterrel
együtt megkoszorúzták a
Kettétört Életek Emlékosz-
lopát. A szózat közös ének-
lésével ért véget az ünnep-
ség, amelyen közreműköd-
tek a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület kato-
nái, Horváth Gábor vezetésével.

Ky
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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: 13.00-16.00-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, +36-30-693-4420
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: 08-14; K: 14-19; Sz: 08-14; 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, rendelési időn kívül 16.00-ig 06-30/234-
9572. Rendel: H., Sz., P: 8-12-ig, K., Cs.: 13-16-ig, kör-
zeti ügyelet Tapolca Kórház 88/412-104
Badacsonytomaj Város Önkormányzat 
Védőnői Szolgálata Védőnő: Poszlovszky Krisztina
Elérhetőségei: 06-30/511-9521, 87/471-698 (munkaidőben)

E-mail: badacsonyivedono@gmail.com
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
E-mail: horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu
Fogadó órája: minden hónap első hétfő, 14-16-ig, a
Polgármesteri Hivatalban.
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, 
december 14-től január 3-ig zárva.
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
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A Veszprém Megyei Kormányhivatal, mint első-
fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (további-
akban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), tájé-
koztatja a földhasználókat, hogy a szőlő arany-
színű sárgaság fitoplazma (Grapevine flaves-
cence dorée phytoplasma) zárlati károsító okoz-
ta fertőzés ügyében a VEF/00139-1/2016.
számú határozatában növény-egészségügyi zár-
latot rendelt el, és körülhatárolt területet jelölt
ki az alábbiak szerint:

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, a szőlő
aranyszínű sárgaság fitoplazma zárlati károsító
fertőzés felszámolásának, valamint megtelepe-
désének és továbbterjedésének megakadályozá-
sa érdekében a Badacsonytomaj 063/20 hrsz.
alatti ingatlanon található 532487; 163114 (EOV)
töréspont, valamint a Badacsonytördemic és
035/52 hrsz. alatti ingatlanon található 530140;
164602 (EOV) töréspont koordinátáktól számított
1 km sugarú területeket fertőzött területeknek,
illetve a fertőzött területek határától számított 3
km sugarú területet pufferzónának jelölte ki.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a fertőzött
területeken fekvő fertőzés veszélynek kitett szőlő
növényt termő ingatlanokra és az azon lévő szőlő
növényekre (továbbiakban: szőlőt termő ingatla-
nok) vonatkozóan azonnali növény-egészségügyi
zárlatot rendelt el.

A növény-egészségügyi zárlat ideje alatt a sző-
lőt termő ingatlanok földhasználói kötelesek a
szőlőt termő ingatlanokon az alábbi növény-
egészségügyi intézkedéseket és növényvédelmi
technológiát betartani:

A szőlőt termő ingatlanokról, a szőlő aranyszí-
nű sárgaság fitoplazma (továbbiakban: FD zár-
lati károsító) fertőzés továbbterjesztésére alkal-
mas szőlő növényt, növényi részt (a termés és a
vetőmag kivételével) kivinni tilos.

A szőlőt termő ingatlanokra szőlő szaporító- és
ültetvényanyagot telepítési célból, csak igazolá-
si rendszerben termesztett (certifikált), hatósági
növény-egészségügyi ellenőrzésben részesített
szőlőiskolából, forgalmazó helyről származó tételt
szabad ültetni.

Rendszeres ellenőrzést kell végezni a szőlőt
termő ingatlanokon júniustól a tenyészidő végé-
ig a szőlő sárgaság tünetek jelenlétének megál-
lapítására, a tünetek észlelése esetén értesíteni
kell élelmiszerlánc-felügyeleti szervet.

A szőlőt termő ingatlanokon az FD zárlati káro-
sítót terjesztő kabóca rovarvektorok elleni véde-
kezésről folyamatosan gondoskodni kell, a követ-
kező növényvédelmi technológia szerint:

a nyugalmi időszakban a szőlő növényeket – a
művelési módnak megfelelően – metszésben kell
részesíteni, majd a rovarvektorok szőlővesszők-
re esetlegesen lerakott tojásainak elpusztítása
érdekében a metszés során képződött nyesedé-
ket elásni, talajba forgatni - biztosítva a teljes
talajtakarást -, vagy elégetni (az egyéb jogszabá-
lyok figyelembevételével) szükséges;

tavasszal, a rügyfakadáshoz közeli időszakban
olajos lemosó növényvédő szerekkel történő per-
metezéssel kell gyéríteni a szőlőtőkén (törzs, kar,
vesszők) esetlegesen előforduló és áttelelő tojások
számát;

a vegetáció során kötelező a rovarvektorok ellen
2-3 alkalommal növényvédő szeres védekezés
elvégzése az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által
a védekezésre, védekezés optimális idejére vonat-
kozó hirdetményi úton közzétett védekezési fel-
hívások figyelembe vételével.

A rovarvektorok ellen végrehajtott növényvédő
szeres kezelést dokumentálni szükséges az érté-
kesítési célra szánt növény, növényi termék elő-
állítása esetén permetezési naplóval, saját célú
felhasználás esetén egyéb igazoló dokumentum-
mal (növényorvosi vény, számla, szállítólevél). A
kezelések adatainak nyilvántartását legalább 3
évig meg kell őrizni.

Meg kell semmisíteni az élelmiszerlánc-felügye-
leti szerv által kijelölt szőlőnövényeket külön
határozatban előírtak alapján.

A pufferzónában az összes szőlőtermelőre az
alábbi kötelezettségek vonatkoznak:

Rendszeres ellenőrzést kell végezni júniustól a
tenyészidő végéig a szőlőterületén a szőlő sárga-
ság tünetek jelenlétének felderítésére, a tünetek
észlelése esetén értesítenie kell élelmiszerlánc-fel-
ügyeleti szervet.

Vegetáció során a rovarvektorok ellen 2-3 alka-
lommal növényvédő szeres védekezést kell elvé-
gezni az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által a
védekezésre, védekezés optimális idejére vonat-
kozó hirdetményi úton közzétett védekezési fel-
hívások figyelembe vételével.

Meg kell semmisíteni az élelmiszerlánc-felügye-
leti szerv által kijelölt szőlőnövényeket külön
határozatban előírtak alapján.

Nem létesíthető szőlőiskola és szőlő törzsültet-
vény a kórokozóval fertőzöttnek minősített terü-
let határától számított 100 méter távolságon
belül.

Az élelmiszerlánc-felügyelet tájékoztatja továb-
bá a földhasználókat arról, hogy a zárlati káro-
sító előfordulásának felszámolását, terjedésének
megakadályozását szolgáló intézkedés során a
földhasználók a növényállományában végrehaj-
tott részleges vagy teljes megsemmisítés esetén
az adott dologban keletkezett károk enyhítésére
kártalanításra jogosultak, amennyiben egyéb
kizáró körülmény – mint a zárlati előírások be
nem tartása - nem áll fenn. 

További információval az élelmiszerlánc-fel-
ügyeleti szerv szívesen áll a földhasználók ren-
delkezésére az alábbi elérhetőségeken: 

Telefon: 06 88/590-472, Fax: 06 88/590-478,
e-mail: vemkh.noveny.talajved@veszprem.gov.hu

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és

Talajvédelmi Főosztály
Növény-és Talajvédelmi Osztály

Zárlati felhívás
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Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép‐
viselő‐testülete (a továbbiakban BVÖKt.), a
január 27‐ei soros ülésén többek között a követ‐
kezőről határozott:

6/2016. (I. 27.) határozat Útalap összegének
megemelése
BVÖKt Nagy Miklós képviselői indítványát jóvá-
hagyólag támogatja, az önkormányzat 2016. évi
költségvetésében az Útalap 2 millió forint összeg-
gel (10 millió forint összegre) történő emelését
elfogadja.
15/2016. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati
felhívásáról
BVÖKt 1. elrendeli Badacsonytomaj Város
Önkormányzat Kulturális Intézményének a Nem-
zeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollé-
giuma Nyílt Pályázati felhívására pályázat benyúj-
tását Badacsonyi Tavasz címmel.
2. az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsoló-
dóan a pályázat költségvetését az alábbiak sze-
rint határozza meg:
3. pályázat költsége összesen: 7.620.000 Ft
4. önerő mértéke (20%): 1.524.000 Ft
5. igényelt támogatás (80%): 6.096.000 Ft.
6. a pályázathoz szükséges forrást az intézmény
2016. évi költségvetésében biztosítja.
7. elrendeli az 1. pontban körülírt pályázathoz
kapcsolódóan a nevezési díj (1% + Áfa összegben)
megfizetését, melyet az intézmény 2016. évi költ-
ségvetésének kerete terhére biztosítja.
16/2016. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati
felhívásáról
BVÖKt 1. elrendeli Badacsonytomaj Város
Önkormányzat Kulturális Intézményének a Nem-
zeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollé-
giuma Nyílt Pályázati felhívására pályázat benyúj-
tását „Folyékony szerelem- Badacsonyi Szüret”
2016. címmel.
2. az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsoló-
dóan a pályázat költségvetését az alábbiak sze-
rint határozza meg:
3. pályázat költsége összesen: 9.144.000 Ft
4. önerő mértéke (20%): 1.828.800 Ft
5. igényelt támogatás (80%): 7.315.200 Ft.
6. a pályázathoz szükséges forrást az intézmény
2016. évi költségvetésében biztosítja.
7. elrendeli az 1. pontban körülírt pályázathoz
kapcsolódóan a nevezési díj (1% + Áfa összegben)
megfizetését, melyet az intézmény 2016. évi költ-
ségvetésének kerete terhére biztosítja.
8. felhatalmazza Berecz Nikolett Erika intézmény-
vezetőt a pályázat benyújtására és a szükséges
nyilatkozatok megtételére.
17/2016. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat
A MENÜ Kft. ügyvezetője munkaviszonyának,
vezető tisztségviselői megbízatásának megszű-
nésről
BVÖKt a MENÜ Vendéglátóipari Korlátolt Fele-
lősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Kert
utca 8.) ügyvezetőjének, Lukács Antalnénak veze-
tő tisztségviselői megbízatásáról történő lemon-
dását és munkaviszonyának ezzel egyidejűleg
történő megszüntetését 2016. április 4. napjával
tudomásul veszi.
19/2016. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat
Rott Ildikó kérelméről 
BVÖKt Rott Ildikó kérelmét támogatja, kérelme-
ző által 2015. május 27-én befizetett 180.000,-
Ft szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás össze-
géből 50% (azaz 90.000 Ft) visszafizetését elren-
deli, tekintettel arra, hogy a Hamvas Béla u. 2/a.
szám alatti ingatlanra a szennyvízberuházás
korábbi ütemeinek kivitelezése során szennyvíz-
bekötést nem építettek ki, és azt kérelmező saját
erőből kiépíttette.

20/2016. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat
Uhl Péter kérelméről
BVÖKt Uhl Péter kérelmét részben támogatja és
szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás 50%-
ban történő megfizetését támogatja, amennyi-
ben kérelmező saját erőből kívánja a 2264. hrsz-
ú ingatlan szennyvízbekötését megvalósítani.
Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a
döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.
21/2016. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat
Klastrom út javíttatásáról
BVÖKt A BEWITAL Bt. képviseletében, Molnár
Zsolt kérelmét részben támogatja. Hozzájáru-
lást biztosít a Klastrom út emelkedő szakaszá-
nak javíttatásához abban az esetben, ha kérel-
mező a beruházáshoz 1.650 ezer Ft összeggel
hozzájárul. A beruházási kiadásra tervezett
3.255.396 Ft-ból fennmaradó összeget az
önkormányzat 2016. évi költségvetése tartalé-
ka terhére biztosítja.
22/2016. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat
Arculati kézikönyv és szabályrendszer
BVÖKt felkéri a Jegyzőt, hogy a Városarculati
kézikönyv elkészítéséhez kérjen be ajánlatokat,
és a szabályrendszert dolgozza ki a gyakorlati vég-
rehajtás érdekében.
A dokumentációt terjessze be a Képviselő-testü-
let februári ülésére. 
23/2016. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat
Végrehajtási utasítás a közterület használattal
kapcsolatos feladatok hatékonyabb ellenőrzésé-
re
BVÖKt felkéri a Jegyzőt, hogy a közterület hasz-
nálattal kapcsolatos feladatok hatékonyabb ellen-
őrzésének megvalósítására dolgozzon ki végrehaj-
tási utasítást. 
24/2016. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat
2016. évi szúnyoggyérítésről
BVÖKt 
1. a Balatoni Szövetséggel (8230 Balatonfüred,
Kossuth utca 3.) 2016. évre a csípőszúnyog
elleni védekezés finanszírozása tárgyában meg-
állapodás megkötését rendeli el, melynek alá-
írására felhatalmazza Krisztin N. László pol-
gármestert.
2. a 2016. évi szúnyoggyérítés költségeit az
önkormányzat 2016. évi költségvetésében a
működési kiadások terhére 946.000 Ft összeg-
ben biztosítja.
3. felkéri Krisztin N. Lászlót, hogy jelezze a Bala-
toni Szövetség felé, hogy a védekezés hatékony-
ságával a Képviselő-testület elégedetlen és haj-
landó a különbözetet megfizetni - a gyakoriság
igazolása mellett - a megfelelő (hatékony) szú-
nyoggyérítés esetén. 
4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy
a Balatoni Szövetségtől kérjen helyzetértékelést
(beszámolót) a 2015. évről.
5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy
a Balatoni Szövetségtől kérjen 2016. évre vonat-
kozó akciótervet térképpel együtt az irtással érin-
tett területekről.
6. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy
a Balatoni Szövetségtől kérjen a szezon közbeni
lekövetésről tájékoztatást az irtást követően azon-
nal.
27/2016. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat
Pályázatokról
BVÖKt a 2016. évi pályázatokhoz kapcsolódóan 
1. a „Zöld város kialakítása” (TOP-2.1.2-15)
pályázati felhívásban meghatározott Szakmai
megalapozó tanulmány (igényfelmérés és kihasz-
náltsági terv) elkészítésére és az árajánlatban
szereplő kapcsolódó feladatokra az ALD Consul-
ting Kft-t bízza meg 400.000 Ft + Áfa összegben
(azaz bruttó 508.000 Ft), mely összeget a 2016.
évi költségvetés működési kiadásainak terhére
biztosít. Ky

A Képviselő‐testület 2016. évi munkaterve sze‐
rinti soron következő ülését február 24. napján
8.00 órakor tartja a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatalban. 

1. Saját bevételek, valamint az adósságot kelet-
keztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
megállapítása (Áht.29/A.§); 2. Badacsonytomaj
város önkormányzata és szervei 2015. évi költ-
ségvetéséről szóló önkormányzati rendelet meg-
alkotása II. forduló; 3. Badacsonytomaj Város
2014. évi közbeszerzési terve (2011. évi CVIII.
törvény 33.§ (1) bekezdés); 4. Közterület-haszná-
latra beérkező pályázatok tárgyalása; 5. 2016. évi
Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzata; 6.
Tájékoztató a peres ügyek állásáról; 7. BVKI
2016. évi továbbképzési tervének elfogadása; 8.
Pályázatokról tájékoztató; 9. Badacsonytomaj
Város Önkormányzata Gazdasági Programja; 10.
Beszámoló a polgármester átruházott hatáskör-
ben hozott döntéseiről; 11. Tájékoztató a két ülés
között történt fontos eseményekről; 12. Beszámo-
ló a lejárt határidejű önkormányzati döntések
(határozatok, rendeletek) végrehajtásáról; 13.
Egyéb aktuális ügyek.

Krisztin N. László polgármester

Képviselő-testületi ülés

Képviselő-testületi határozatok

Ezúton értesítjük, hogy Badacsonytomaj Város
területén az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2016.
március 1-től az állandó lakosok részére beveze-
ti a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A
gyűjtéshez 3 db zsákot biztosítanak, melyet min-
den hónap első csütörtöki napján szállítanak el.

A szelektív gyűjtéssel kapcsolatos tájékoztató
illetve a zsákok a Közös Önkormányzati Hivatal
recepcióján (Badacsonytomaj, Fő u. 14. fsz.)
ügyfélfogadási időben átvehetők.

hétfő: 12.30–16.00, szerda: 13.00–16.00, pén-
tek: 8.00–12.00 óráig.  Badacsonytomaji Közös 

Önkormányzati Hivatal

Tájékoztató
(Szelektív hulladékgyűjtés)

Kérjük, hogy a zsákba csak a szelektíven gyűj-
tött hulladékot tegyék! Kérjük, a zsákot elszál-
lítás előtt lezárni szíveskedjenek!
Kérjük, kevés vízzel öblítsék le az esetleges
élelmiszer, ital, vegyszer maradványokat!
Tegyék bele az alábbi műanyaghulladéko-
kat: ásványvizes, üdítőitalos PET palackok,
kupakkal, címkével, összelapítva; flakonok,
kozmetikai és tisztítószerek flakonjai, kiöblít-
ve; tiszta fólia (szatyor, zacskó, zsugorfólia);
tejfölös, joghurtos poharak, margarinos dobo-
zok, kiöblítve;
Fémhulladékokat: alumínium italdobozok,
összelapítva; fém konzervdobozok és egyéb
fém élelmiszercsomagolások, összelapítva;
alufóliák, alumíniumtálcák;
Italoskarton-dobozokat: tejes, gyümölcsleves
többrétegű italoskarton-dobozok tisztán és
összelapítva.
Ne tegyék bele az alábbiakat:
Papírhulladékok: újságpapír, kisebb papírdo-
boz összehajtva (kérjük, hogy a papírhulla-
dékot a gyűjtési napon a zsák mellé helyez-
zék el);
Tilos beletenni a fel nem sorolt hulladéko-
kat! (Pl. pelenkák, tűz- és robbanásveszélyes
hulladékok, élelmiszer-maradványt tartalma-
zó hulladékok, üveghulladék!!!)
Együttműködésüket köszönjük!                

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.
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A Badacsonyi „Farsang Farka” Kolbásztöltő ver‐
seny Második alkalommal került megrendezés‐
re az Egry József Művelődési Házban.

Idén a versenyen 6 csapat indult. A kolbász
alapanyagának kiosztásával kezdődött a verseny.
A csapatok rögtön neki is láttak a hús fűszere-
zéséhez. Szinte minden csapat a hagyományos
fűszerezést választotta. A legtöbben először a
pirospaprikát szórták bele a húsba. A receptek
nem nagyon tértek el egymástól, mindenki a
hagyományokat követte. Miközben a csapatok
lázasan dolgoztak, a zsűri árgus szemmel figyel-
te a munkát, hisz több szempont figyelembevé-
telével értékelte az elkészült kolbászokat. Az elbí-
rálás során figyelembe vették a csapatok megje-
lenését, és a töltőstandok dekorációját, a kol-
bász tálalását, díszítését, a kolbász illatát, színét

nyersen és sütve, valamint az összbenyomást! A
versenyen arany, ezüst és bronz minősítés került
kiosztásra, valamint egy különdíj! 

A Badacsonyi „Farsang Farka" Kolbásztöltő
verseny eredménye: Arany minősítés: Buda-
csony, Ezüst minősítés: Ezüst Kükapu Tánc-
együttes, Bronz minősítés: Húsimádók, akik a
különdíjat is megkapták. Az eredményhirdetés
után máglyagyújtás és kiszebáb égetés követke-
zett, majd retró slágerekre táncolhattak a részt-
vevők. Deákné

Szomorú vasárnap címmel zenés játék kereté‐
ben idézték fel Seress Rezső életét január 22‐én,
az Egry József Művelődési Ház színpadán.

Seress Rezső Spitzer Rudiként látta meg a nap-
világot 1889-ben. Máig Ő az egyetlen magyar
világsláger, a „Szomorú vasárnap” szerzője. Hihe-
tetlen, de a dalt több mint 100 nyelven adták elő
a világ különböző tájain. Nem csoda hát, hogy a
szerzőről színdarab született, amit a badacsony-
tomaji közönség is megismerhetett. 

Müller Péter tollából, Seress Rezső dalaira írt
zenés játékot Tompagábor Kornél rendezte. A
darab egyszerre volt kacagtató és megható.
Seress Rezső életét sikeren és kudarcokon, hábo-
rún és munkatáboron, mellőzöttségen át kísér-
hette végig a közönség egészen élete tragikus
végéig. A darabban feltűnt a Kispipa vendéglő,
ami szinte második otthona volt, és a nézők meg-
ismerhették feleségét, Helént is. 

Seress Rezső egy kegyetlen korszak elbűvölő
személyisége volt, zenéje pedig önmagáért beszél.
Az est folyamán számos ismert dal hangzott el,
mint például Fizetek, főúr!, Csak átutazó vagyok,
Szeressük egymást gyerekek, és a híres melódia,
a Szomorú vasárnap!

A zalaegerszegi Kvártélyház előadásában Her-
telendy Attila keltette életre a zeneszerzőt, fele-
ségét Helént Foki Veronika alakította, Jani pin-
cért Szakály Aurél. Zongorán kísért Máriás Zsolt.
A színészek mély érzelmekkel átélve adták elő a
darabot, játékukat vastapssal jutalmazta a
közönség!  

A színházi előadás sorozatot a nagy érdeklődés-
re való tekintettel szeretnénk folytatni.  Deákné

A Magyar Kultúra Napja

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Kolbásztöltő verseny

Sportolási és kikapcsolódási lehetőségek 
a Hotel Bonvino Wine & Spa-ban:

• Hétfő: Férfi jóga 18.30-tól • Szerda:  Latin zenés fitness 17.00-tól •
• Csütörtök: Női jóga 18.00-tól • Szombat: Aquafitness 10.30-tól •

• Jóga és Aquafitness: 1.000 Ft/alkalom • Latin zenés fitness 600 Ft/alkalom •

Egész napos wellness belépő (szombat kivételével): 2.500 Ft, bérletek kedvezményes áron
Wellness és korlátlan büféebéd (szombat kivételével): 4.500 Ft

További információ: Hotel Bonvino Wine&Spa 532-210 és www.hotelbonvino.hu

Ha tél, akkor forralt bor. A tél magával hozza a
meleg iránti vágyunkat, amit nem csak ruhák‐
kal, fűtött lakással próbálunk elérni, hanem
néha belülről is szeretnénk megmelengetni
magunkat. Erre a legalkalmasabb egy bögrényi
fűszeres forralt bor.

Ezért Forralt Bor Party rendezvény megtartá-
sát kezdeményeztük január 30-án, a badacsony-
tomaji strandon civil szervezetek, baráti társasá-
gok részvételével. Ezen a szombat délutánon
hamar benépesült a strand. Miután a résztvevők
elfoglalták asztalaikat, saját ízlésük szerint készí-
tették el boraikat a fűszerek adta lehetőségekkel
variálva. A szép napsütéses időben hamar bejár-
ta a levegőt a jól ismert forralt bor fűszeres illa-
ta. A megannyi ital kóstolgatása mellett zsíros
kenyeret lehetett falatozni. Míg a felnőttek boroz-
gattak, addig a gyermekek a Fanyűvő Játékpark-
kal ismerkedhettek, kipróbálhatták a gazdag
hagyományú régi magyar népi játékokat.

A jelenlévők izgatottan várták a tombolasorso-
lást, hisz a fődíj egy harkányi hétvége volt. A
nyeremények átvétele után már alkonyodott,
ekkor került sor a máglyagyújtásra! Szikrázó
fénye és melege mellett tovább folytatódott a

baráti beszélgetés, hisz nincs is jobb érzés, mint
összeülni a barátokkal és legurítani pár pohár
gőzölgő bort, ami akár egy lazább estéhez, egy
egész napos program tökéletes lezáráshoz, vagy
egy buli előtti kis alapozáshoz is tökéletesen pasz-
szol.

Ezúton is köszönjük a tombolanyeremények
felajánlását a Folly Arborétum és Borászatnak,
Borbély Családi Pincészetnek, Hegedüs-Zsem-
beri Zsuzsának, Pál-Kiss Nikolettnek, Wellerné
Tündinek, Szabó Családi Pincészetnek, Bubics
Mariannak, Lacus Pelso Pizzériának és a Hotel
Bonvino Wine & Spanak. Deákné

Forralt Bor Party

Fotó: Deák



Búcsúztató

Ismét búcsúztatót ültünk az óvodában. A kony-
hai dolgozónk, Németh Józsefné vonult ezúttal
nyugdíjba. Fájó szívvel köszöntünk el tőle, hiszen
több éven keresztül szorgalmasan dolgozott gyer-
mekeinkért.

Köszönjük az együtt töltött éveket, hogy min-
dig számíthattunk Rád, Zsuzsa Mama!

Vince nap
Már hagyománynak tekinthetjük, hogy Vince

nap előtt, ellátogatunk a nagycsoportos óvodá-
sokkal Forintos Gyula bácsihoz, városunk kádár-
mesteréhez.

A szíves fogadtatás mellett bepillantást nyerhet-
tünk a már ritka mesterség rejtelmeibe. Gyula
bácsi alig győzött a kérdésekre válaszolni, de ter-
mészetesen a gyermeki kíváncsiságnak eleget
téve meg is foghatták, ki is próbálhatták a mun-
kafolyamatokhoz szükséges eszközöket. Pincéjé-
ben megcsodálhattuk a végeredményt, a külön-
böző méretű, gyönyörű hordókat.

A télre eltett must kóstolása koronázta meg
ezt a tartalmas, szép délelőttöt. Köszönjük a
lehetőséget: a badacsonytomaji nagycsopor-
tos óvodások.

A komplexitásnak eleget téve ezt a napot egé-
szítette ki január 22-én az óvoda aulájában tar-
tott Vince napi játszóház, melyen a kisebbek is
megismerkedhettek a Vince naphoz fűződő idő-
jóslással. Kiállítással, versekkel, mesével, éne-
kekkel, saját készítésű tárgyakkal sikerült szá-
mukra is kézzelfoghatóvá tenni a szőlőhöz, bor-
hoz kapcsolódó hagyományokat. 

Maci-nap
Az óvodában nagy hangsúlyt fektetünk arra,

hogy a gyerekek a jeles napokon kívül az időjós
napok hagyományaival is megismerkedhessenek.
Ilyen volt február 2-án gyertyaszentelő napja is. A
néphiedelem szerint a medve ezen a napon kibú-
jik barlangjából. Ha süt a nap, meglátja árnyékát,
visszabújik, és hosszú télre számíthatunk. Ha
viszont nincs árnyéka, hamar kitavaszodik. 

Ez alkalmából a gyerekeket egész héten szeret-
ni való mackók köszöntötték az aulába lépve, kíván-
csian várták, hogy vajon aznap lesz e napsütés. Még
a mézkészítés rejtelmeibe is betekintést nyerhettek
a kicsik Czigler Sándor és felesége segítségével.
Sanyi bácsi sok érdekességet mesélt a méhekről és
a mézről, türelmesen válaszolt minden érdeklődő
kérdésére. Saját készítésű minőségi mézet, mézes
süteményeket is hoztak a gyerekek számára, amit
nagy örömmel, jóízűen kóstolgattak a délelőtt folya-
mán. Ezt követően Vácziné Zapletál Gyöngyi tar-
tott gyermektáncházat, fergeteges hangulatot vará-
zsolva az óvoda falai közé. Hazafelé a gyerekek még
mackós zsákbamacskát is húzhattak, ezzel az apró
meglepetéssel örömmel zárult ez az élményekben
gazdag nap.

Pszichológiai előadás
Január 25-én Horváth Nikolett pszichológus

ismét előadást tartott az óvodában. Ezúttal a
szorongó gyermekekkel, és a velük való bánás-
móddal kapcsolatban hallgathattak meg a részt-
vevők fontos tudnivalókat.  

A következő előadásra márciusban kerül sor „A
testvéreim és én, avagy a születési sorrend hatá-
sa a személyiség alakulására” címmel, amire
szintén szeretettel várunk minden kedves érdek-
lődőt. Pintér Ivett
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Óvodai hírek
A Fonyódi Kolbászfesztivált hetedik alkalommal
rendezték meg február 7‐én, melynek egyik ese‐
ményére, a Balatoni Települések Kolbásztöltő
Bajnokságára Badacsonytomaj is meghívást
kapott.

A téli Balaton legnagyobb gasztronómiai ren-
dezvényévé vált az elmúlt években a fesztivál.
Minden résztvevő település a tavalyi évhez hason-
lóan idén is vitt magával egy az adott település-
re jellemző kulturális produkciót, műsort, így
emelve a rendezvény színvonalát, a résztvevő csa-
patok hangulatát. Településünket az Ezüst Küka-
pu Táncegyüttes képviselte a színpadon, pro-
dukciójuk hatalmas sikert aratott a közönség
körében. 15.00 órakor "szállt fel a fehér füst" a
kolbásztöltő versenyen, a zsűri véleménye alap-
ján a nap legjobb mintáját a badacsonytomaji kol-
lektíva adta le. Településünk abszolút első helye-
zést ért el a versenyen. A csapattagjai: Krisztin
N. László, Forintos Ervin Gyula, Nagy Lajos,
Lakat László, Berecz István, Rádai Attila, Fridrich
György. Berecz Nikolett

Fotó: Berecz

Győztes kolbásztöltők

Az egyes jogsértések megelőzésében nagy
szerepe van annak, ha a települések lakos‐
sága nem marad közömbös mások biztonsá‐
gát tekintve.

Legnagyobb jelentősége
ennek főleg az idősek
védelmében van! Az egy-
más szomszédságában
élők sokat tehetnek azért,
hogy a trükkös csalók,
házaló árusok, ál-szak-
emberek, besurranó tol-
vajok ne kaphassanak
alkalmat arra, hogy a gya-
nútlan áldozatokat meg-
károsítsák. 

Ezért kérjük Önöket, éljenek egészséges bizal-
matlansággal akkor, ha településükön, az utcá-
jukban, vagy szomszédjaiknál gyanús idegeneket,
autót látnak. Ha ugyanis ilyenkor bűnelkövetők-
kel állunk szemben, már az is visszatartó erővel
bír, ha látják, hogy figyeljük őket, esetleg rákér-
dezünk, hogy milyen szándékból keresik szom-
szédjainkat. Fontos azonban tudni, hogy nem
elég megzavarni őket, ha mód van rá jegyezzük
meg a személyleírásukat, az autó típusát, színét,
rendszámát, vagy csak annak töredékét, és hala-
déktalanul értesítsük a rendőrséget a 107
vagy 112 ingyenesen hívható telefonszámo-
kon! 

Óvjuk együtt a biztonságot!
Tapolcai Rendőrkapitányság

Figyeljünk Egymásra!
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Könyvajánló

Ki ne látott volna még síró kisgyermeket, aki
az anyja ölelő karjába veti magát? Bármi történt
is, kicsi vagy nagy dolog, az anyja letörli könnye-
it, gyöngédséggel veszi körül, a gyermek pedig
hamarosan újra mosolyog. Elég, ha érzi édes-
anyjának jelenlétét és szeretetét. Isten is így tesz
velünk, olyannak mondja magát, mint egy édes-
anya. Ezekkel a szavakkal Isten a babiloni fog-
ságból visszatért népéhez szól, miután látták,
hogy rombolják le házaikat és a templomot,
majd idegen földre száműzték őket, ahol kiáb-
rándulásban és csüggedésben volt részük.
Onnan tértek vissza saját hazájukba, és a pusz-
títás romjai fölött kellett mindent újrakezdeni-
ük. Izrael tragédiája ismétlődik meg sok hábo-
rútól szenvedő nép életében, akik a terrorcse-
lekmények vagy az embertelen kizsákmányolás
áldozatai. Körülöttük kifosztott házak és utcák,
nemzeti emlékhelyeiket pedig földig rombolták.
Vagyonukat elrabolták, szentélyeiket megsem-
misítették. Rengeteg embert elraboltak, milliók
kényszerültek menekülésre, sokan a sivatagban
vagy a tengerben lelték halálukat. Apokalipti-
kus események szemtanúi vagyunk.

Az élet igéje arra hív, hogy higgyünk Isten sze-
retettel teljes munkálkodásában ott is, ahol
nem érzékeljük a jelenlétét. Reményre szólít ez
az ige. Ő ott van azokkal, akik üldöztetést szen-
vednek, akiket igazságtalanság ér, és száműze-
tésbe kényszerülnek. Itt van velünk, a csalá-
dunkkal, a népünkkel. Ismeri személyes fájdal-

mainkat és az emberiség fájdalmait is. Egy lett
közülünk, egészen a kereszthalálig. Ezért meg-
ért és meg tud vigasztalni minket. Éppen úgy,
mint az édesanya, aki ölébe veszi gyermekét és
megvigasztalja. Ki kell nyitnunk a szemünket és
a szívünket, hogy „meglássuk” őt. Minél inkább
megtapasztaljuk gyengéd szeretetét irányunk-
ban, annál inkább képesek leszünk ezt tovább-
adni azoknak, akik fájdalmak és megpróbálta-
tások közt élnek, és vigasztalásuk eszköze le-
szünk. A korintusi híveknek is ezt ajánlja Pál
apostol: „mi is megvigasztaljuk azokat, akik szo-
morúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, ame-
lyet Ő nyújt nekünk” (2Kor 1,4). Chiara Lubich
is mélyen és konkrétan megtapasztalva ezt, így
ír: „Uram, add nekem az összes magányost…
Megéreztem szívemben, micsoda szenvedés szo-
rongatja a tiedet mindazért az elhagyatottsá-
gért, amelybe az egész világ elmerül. Szeretek
mindenkit, aki beteg és magányos. Ki vigasztal-
ja őket könnyeikben? Ki siratja el lassú halálu-
kat? Ki szorítja szívére a kétségbeesett szívet?
Add meg nekem, Istenem, hogy szereteted fog-
ható szentsége legyek a világban: legyek a Te ka-
rod, amely magához öleli és szeretetével föloldja
a világ minden magányát.” Különböző egyhá-
zakhoz tartozó testvéreinkkel együtt éljük ezt az
igét, amelyet egy német ökumenikus csoport vá-
lasztott, hogy ez az ígéret egész év folyamán kí-
sérjen bennünket.

F C István atya

Katolikus üzenet: „Mint akit az anyja vigasztal, úgy vigasztallak meg én titeket” (Iz 66, 13)

Gyászhírek:

Dr. Hantos László Ádámné
sz.: Márton Rózsa

(született 1930-ban, elhunyt január 15-én)
–––––––––––

Kocsis Antal Endre
(született 1941-ben, elhunyt január 24-én)

Nyugodjanak békében!

A Badacsonytomaji SE BonVino téli felkészü-
lés eredményei és a hátralévő felkészülési
mérkőzések időpontjai. 

Téli-kupa Balatonfüred: Badacsonytomaj –
Tihany 2:3; Badacsonytomaj – Felsőörs 0:4; Bada-
csonytomaj – Tótvázsony 1:4; Badacsonytomaj –
Sümeg 0:3; Badacsonytomaj – Balatonalmádi 0:2

További felkészülési mérkőzések:
02. 20. 11:00 B.tomaj – TIAC U19
02. 27. 14:00 Szigliget – B.tomaj U19
02. 28. 14:00 B.tomaj – Tapolcai ÖFC
03. 05. 14:00 Révfülöp – B.tomaj
03. 06. 14:00 B.tomaj U19 - Szigliget

U-19 Felnőtt
14. forduló
Március 12. (szombat): Badacsonytomaj – Pápateszéri SE 11:30 13:30
15. forduló
Március 19. (szombat): Tihany FC - Badacsonytomaj 12:00 14:00
16. forduló
Március 26. (szombat): Badacsonytomaj – Nemesvámosi LSE 12:00 14:00
17. forduló 
Április 03. (vasárnap): Szentantalfa NV SE - Badacsonytomaj 14:00 16:00
18. forduló 
Április 09. (szombat): Badacsonytomaj – Magyarpolány SE 14:00 16:00
19. forduló 
Április 17. (vasárnap): Vaszar SE - Badacsonytomaj 14:00 16:00
20. forduló 
Április 23. (szombat): Badacsonytomaj – Csabrendek FC 14:00 16:00
21. forduló 
Május 01. (vasárnap): Ősi PSK – Badacsonytomaj 14:30 16:30
22. forduló 
Május 07. (szombat): Badacsonytomaj – Csopak SC 14:30 16:30
23. forduló 
Május 15. (vasárnap): Tótvázsony SE - Badacsonytomaj 14:30 16:30
24. forduló 
Május 21. (szombat): Badacsonytomaj – Balatonkenese SC 15:00 17:00 
25. forduló 
Május 28. (szombat): Badacsonytomaj – Nemesszalók ESE 15:00 17:00
26. forduló 
Június 05. (vasárnap): Dörögd-Halimba SE – Badacsonytomaj 15:00 17:00

A Badacsonytomaji SE BonVino tavaszi szezonja

„A szervezett bűnözés jelen van egész világunk-
ban gyakran anélkül, hogy tudnánk róla. Az
oknyomozó újságíró Misha Glenny McMaffia című
könyve az új, globalizált földtekét a McDonalds
módjára átszövő nemzetközi szervezett bűnözés-
ről tudósít az ukrán illegális tokhalhalászattól a
dubai pénzmosáson, a kanadai drogcsempésze-
ten át egészen a brazil számítógépes bűnözésig.
"A Balkánról, amelyet jól ismertem, világ körüli
útra indultam, hogy nyomon kövessem, milyen
döbbenetesen elhatalmasodott a szervezett bűnö-
zés és a feketegazdaság az utóbbi húsz eszten-
dőben. Utam során lebilincselően intelligens,
energikus, bátor,szellemes és eszes emberekkel
találkoztam. Egyesek bűnözők, mások áldoza-
tok, megint mások politikusok, rendőrök vagy
ügyvédek voltak. Szinte kivétel nélkül szívesen
mesélték el különös, riasztó, sőt néha mulatsá-
gos történeteiket""- írja Glenny. Bulgáriában,
Szerbiában, Oroszországban, Izraelben, Dél-Afri-
kában, az Egyesült Arab Emírségekben, Kanadá-
ban és Dél-Amerikában, Kínában és Japánban
tett utazásai során Glenny komoly következteté-
sekre jut az ezerarcú szervezett bűnözés drog-,
ember és fegyvercsempészet, prostitúció, már-
kahamisítás, áfacsalás stb. stb. - öt kontinensen
átívelő véres ténykedésének okairól: a harmadik
világbeli szegénységről, a gazdag Nyugat fogyasz-
tói felelőtlenségéről és a politika szerepéről, köz-
vetlen vagy közvetett felelősségéről az alvilág meg-
erősödésében, túlélésében.” – írja a szerző köny-
véről.             Kovács L. Krisztián könyvtáros

Misha Glenny: McMaffia. 
Szervezett bűnözés határok nélkül

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: 18938223-1-19
Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesületet 
Adószáma: 18938058-1-19 
Nők a Balatonért Egyesület
Adószáma: 18918548-1-19

1+1%

Fotó: Kalmár
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A Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete
értesít minden érdeklődőt, hogy az éves Beszá-
moló Közgyűlését február 26-án, az önkormány-
zat Rózsakő Termében tartja 14 órai kezdettel.

A közgyűlés napirendjei: Szöveges beszámoló
2015. évről, Pénzügyi beszámoló 2015.-évről,
Egyéb, az egyesület életével kapcsolatos dolgok
megbeszélése. Kós Péter elnök

Értesítés

A Balatoni Hajózás Zrt. elbúcsúzhatott az Akali
nevű, 90 személyes vízibuszától, melyet a barcsi
önkormányzat vásárolt meg turisztikai célokra. 

Az elmúlt hetek intézkedései és időjárási körül-
ményei alapján hajózhatóvá vált a Sió csatorna,
így február 15-én útjára indították az 57 éves
Akali vízibuszt, amely már az idei szezonban a
Duna-Dráva Nemzeti Park területén szolgálhat-
ja az utazóközönséget. A vízibusz útnak indítá-
sával jelképesen kezdetét vette a Balatoni Hajó-
zási Zrt. 170. hajózási szezonja, melynek hivata-
los indulása március 26-án lesz, az újjáépített
Siófok katamarán első útjával. Ky

Búcsú az Akalitól

Strand pénztáros 

Badacsonytomaj VN Kft. pályázatot hirdet sze-
zonális munkára, pénztáros munkakörben, az
általa üzemeltetett Badacsony-, és Badacsonyto-
maj Városi Strandokra. 

A pénztárosi munkakör betöltésénél:
Feltétel: - minimum szakmunkás végzettség
• hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat
• pénztárgép kezelői gyakorlat
• alapfokú számítógépes ismeret
• jó kommunikációs készség
• feddhetetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem

régebbi erkölcsi bizonyítvány 
Előnyt jelent: - angol vagy német nyelvtudás
-  badacsonytomaji lakhely
Információt kérni személyesen vagy az alábbi

elérhetőségek egyikén van lehetőség:
Tel: 06 87/571-048  vagy e-mail: info@bvu.hu
A pályázatokat 2016. április 10.-ig, személye-

sen vagy postai úton várjuk az alábbi címre:
Badacsonytomaj VN KFT, Badacsonytomaj

8258 Fő u. 14.

Strand takarító

Badacsonytomaj VN Kft. pályázatot hirdet sze-
zonális munkára, takarítói munkakörben, az álta-
la üzemeltetett Badacsony-, és Badacsonytomaj
Városi Strandokra. 

A takarítói munkakör betöltésénél:
Feltétel: - 8 általános iskolai végzettség
• intelligens megjelenés
• udvarias viselkedés
• feddhetetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem

régebbi erkölcsi bizonyítvány 
Előnyt jelent: - badacsonytomaji lakhely
Információt kérni személyesen vagy az alábbi

elérhetőségek egyikén van lehetőség:
Tel: 06 87/571-048  vagy e-mail: info@bvu.hu
A pályázatokat 2016. április 10.-ig, személye-

sen vagy postai úton várjuk az alábbi címre:
Badacsonytomaj VN KFT, Badacsonytomaj

8258 Fő u. 14.

Parkolási ellenőr

Főbb feladatok, munkák: 
• Badacsonyba, változó munkahelyre, teljes

munkaidőben, változó munkarendben, szabad-
ban végzendő munkára keresünk parkolási ellen-
őröket

Az álláshoz tartozó elvárások: 
• Megbízhatóság, jó kommunikációs képesség,

rugalmasság, higgadt konfliktuskezelés
Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 
• Hasonló területen szerzett szakmai tapaszta-

lat, nyelvtudás
Állás, munka területe(i):
• Fizikai, Segéd, Betanított munka
• Betanított munka
• Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:
Rugalmas munkavégzési hely - Badacsony 
Jelentkezési határidő:
2016. 04.10.
Információt kérni személyesen vagy az alábbi

elérhetőségek egyikén van lehetőség:
Tel: 06 87/571-048  vagy e-mail: info@bvu.hu
A pályázatokat 2016. április 10.-ig, személye-

sen vagy postai úton várjuk az alábbi címre:
Badacsonytomaj VN KFT, Badacsonytomaj

8258 Fő u. 14.

A VN Kft. pályázatai

Tisztelt Polgárok!
Társaságunk, az NHSZ Tapolca Kft. ez évben

is térítésmentesen gondoskodik a nagydarabos
hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról.
Ettől az évtől lehetőség van az elektronikai hul-
ladékok gyűjtésére is a Fe-Group Invest Zrt.-vel
együttműködve.

Badacsonytomaj április 20. (szerda): Edzőpá-
lya (József A. u.), Régi önkormányzat udvara,
Sportpálya (Petőfi u.), Egry József Művelődési
Ház parkolója (Római u.) 

Badacsonyörs április 21. (csütörtök): Csi-
gáskúti úti eleje, Kemping út 

Badacsony április 22. (péntek): Halászkert
parkoló, MOL kút alatti parkoló

A lomtalanításkor lerakható hulladékok:
bútorok (asztalok, székek, szekrények, matra-
cok), fából készült használati tárgyak, szőnyegek,
textil, ruhanemű, műanyag padlók, kerti búto-
rok, elhasznált kerti medencék, nagydarabos
műanyag játékok, kizárólag személygépkocsi,
kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok.

TILOS elhelyezni a lomtalanító konténerbe:
vegyes települési hulladék, tehergépjármű és
munkagép gumiabroncsok, zöldhulladék, ház-
tartási elektronikai hulladékok, veszélyes hulla-
dékok (festékek, higítók, vegyszerek, fénycsövek,
elemek, akkumulátorok), inert hulladékok (épí-
tési törmelék, bontásból származó anyagok,
csempe), szelektíven gyűjthető üveg, műanyag,
papír hulladékok.

A gyűjtőpontokon leadható hulladékok: ház-
tartási kis-és nagygépek, távközlési berendezések,
számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cik-
kek, elektromos barkácsgépek, sportfelszerelé-
sek, világítótestek, akkumulátorok, elemek.

A gyűjtés napján mindenki elviheti a hozzá leg-
közelebb eső gyűjtőhelyre a háztartásában feles-
legessé vált eszközöket, bútorokat, a működés-
képtelenné vált, vagy használaton kívüli ép, sérü-
lésmentes, árammal, elemmel vagy akkumulátor-
ral működő eszközeit. A gyűjtőponton a megje-
lölt napokon reggel 6 órától délután 18 óráig van
lehetőség a lom elhelyezésére. Abban az esetben,
ha ezen időpontokon kívül kerül hulladék a gyűj-
tőpontokra, az illegálisan elhelyezett hulladéknak
minősül, melyet a törvény büntet.

Kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel és vegyék
igénybe a szolgáltatást, mert az elektronikai hul-
ladékokat a későbbi lomtalanítás alkalmával már
nem áll módunkban átvenni és elszállítani.

Tegyünk közösen környezetünk tisztaságá-
ért, fontosnak tartva, hogy ezek a hulladékok
ne erdőbe, árokpartra, hanem megfelelően
ártalmatlanításra kerüljenek.

Ficsor Elza NHSZ ügyvezető

Tájékoztató 
a lomtalanításról

A jégről mentést 
gyakorolták

A Balatonon nem volt kijelölve sportolásra alkal‐
mas jégfelület január 22‐én, de arra azonban
éppen megfelelő, hogy a tűzoltók a jégről men‐
tést gyakorolhassák.

A badacsonytomaji, az ajkai hivatásos, a tapol-
cai önkormányzati, valamint az ábrahámhegyi és
kővágóörsi önkéntes tűzoltók bevonásával tartot-
tak jégről mentési gyakorlatot a Badacsonyi Kikö-
tőben. A tűzoltók léket vágtak a több mint tíz cen-
timéter vastag jégbe, majd Karácsony Ákos, a
Vulkán Járási Mentőcsoport vezetője (aki egy-
ben az alakulófélben lévő Zánkai Speciális Kuta-
tó-Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület egyik
alapító tagja), búvárruhában ugrott a fagypont
közeli vízbe. A tűzoltók először - a Vízimentők
Magyaroszági Szakszolgálata jóvoltából - egy pne-
umatikus felfújható mentőstéggel, majd jégről
mentő deszka alkalmazásával emelték ki a bajba
jutott férfit.

Ez a gyakorlat jó alkalom volt arra, hogy mind
a hivatásos és önkormányzati egységek, mind
pedig az önkéntes tűzoltók gyakorolhassák azo-
kat a fogásokat és technikákat, melyekkel a jeges
vízbe esett embert a lehető leggyorsabban és leg-
hatékonyabban ki tudják menteni.

Ahhoz, hogy biztonságosan lehessen a jégre
lépni, a jég vastagságának el kell érnie a mini-
mum tizenkét centiméter vastagságot. A recsegő
vagy ropogó hang előre jelezheti az esetleges
beszakadást, mely megelőzhető, ha azonnal
elhagyjuk a helyszínt. Ha szükséges, azonnal
hasaljanak le, hogy minél nagyobb felülettel érint-
kezzenek a jéggel, és kússzanak ki a partra. Ha
a jég beszakad alattunk, karjainkat azonnal tár-
juk ki és dőljünk előre, hogy megakadályozzuk,
hogy elmerüljünk a vízben, vagy a jégfelület alá
csússzunk.

Minden esetben kérjünk segítséget a 105-ös
vagy 112-es segélyhívó telefonszámon! Ky

Fotó: Kalmár
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Meghívó
Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Kulturális Intézménye

tisztelettel meghívja a település polgárait

évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre.

az 1848/1849-es Forradalom és Szabadságharc

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Kulturális Intézménye

tisztelettel meghívja a település polgárait

évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre.

az 1848/1849-es Forradalom és Szabadságharc

Az ünnepség időpontja: 2016. március 15. (kedd)
Az ünnepség programja:

Gyülekező a Történelmi Emlékparkban.

Fohászt mond Földi István esperes, plébános. Koszorúzás, mécsesgyújtás.

17.30
Az ünnepség programja:

Gyülekező a Történelmi Emlékparkban.

Fohászt mond Földi István esperes, plébános. Koszorúzás, mécsesgyújtás.

17.30

A koszorúzást követően 18.00 órától ünnepi műsor

a Tatay Sándor Általános Iskolában.

A koszorúzást követően 18.00 órától ünnepi műsor

a Tatay Sándor Általános Iskolában.

Közreműködnek a Tatay Sándor Általános Iskola diákjai.

Ünnepi köszöntőt mond Fenyvesi Zoltán,

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke.

Ünnepi köszöntőt mond Fenyvesi Zoltán,

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke.

Szervező: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye, 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.
Tel.: 06-87-571-115 • E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu • Web: www.badacsonyiprogramok.hu

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Meghívó Nőnapra
Badacsonytomaj Város Önkormányzata

és Kulturális Intézménye sok szeretettel meghívja
Önt, kedves családját, baráti társaságát

2016. március 8-án 18.00 órára

az Egry József Művelődési Házba.

Nőnapi Köszöntőre

˝ Ma önről álmodtam megint...˝
örökzöld könnyűzenei és operettsláger csokor

Fellép:

a sümegi ICON Művészeti Társulat
művészeti vezetője

Pintér Zoltán

A belépés díjtalan!

Szervező: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye
8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. • Tel.: 06-87/571-114

E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu • Web: www.badacsonyiprogramok.hu

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Második alkalommal rendezett
„Házibulit” tagjainak a Badacsonyi
Céh Turisztikai Egyesület január
24‐én, a Hotel Halászkertben.

Egymás szolgáltatásainak megis-
merése volt a tavalyi találkozó alap-
vető célja a Bonvino Hotelben, ami
idén kibővült a környező települések
idegenforgalomban érdekelt szerep-
lőinek bemutatkozásával. Emellett
minden érdeklődőt szeretettel vártak,
hogy megismerhessék a kínálatot.

Szeretnénk, ha tagjaink éreznék,
hogy egyesületünk nem egy zárt,
elvont világ – tudtuk meg Békássy

János BCTE elnöktől -, hanem min-
den egyes tagunk érdekeit képvise-
li és segíti termékének a piacra jutá-
sát. Lehet ez szoba, szolgáltatás,
vagy éppen kézműves élelmiszer, a
mi dolgunk a közvetítés, hogy a
„vevő” és az „eladó” egymásra talál-
hasson.

Minden szándékunk, hogy legyen
Házibuli III, hiszen az általános gaz-
dasági törvény szerint a harmadik
év mutatja meg egy vállalkozás,
program sikerét, vagy kudarcát. A
visszajelzések pozitívak mind a kiál-
lítóktól, mind a látogatók részéről,
de más TDM szervezetek is jelezték,
hogy jó ötletnek tartják, mert átmoz-
gatja a tagságot. A személyes talál-
kozást, beszélgetést ilyen kötetlen
formában nehezen lehet megvalósí-
tani, ezért érdemes kihasználni a
lehetőséget. Meg vagyunk róla győ-
ződve, - emelte ki Békássy János -,
hogy a házibuli életképes, és jövőre
is szeretnénk megtartani.          Ky

A Diák Önkormányzat által meg‐
szervezett hagyományos farsangi
mulatságot február 12‐én tartot‐
ták a Tatay Általános Iskola aulá‐
jában.

Zapletál József köszöntötte a szü-
lőket, vendégeket és az óvodások
nagycsoportosait. A jelmezes felvo-
nulást az elsősök kezdték, jelene-
tükben felidézték a nagyon várt nyár
örömeit. A második osztályosok
interaktív produkciójának közép-
pontjában az iskola és azon belül
kihegyezve a ceruzák álltak, míg a
harmadikosok jelenetében a horosz-
kópok játszották a főszerepet. A
negyedik osztályosok önfeledt szóra-
kozással készültek a karneválra,

míg az ötödikesek a „Tatay Megasz-
tár” műsorát közvetítették az iskola
aulájából. A hatodikosok időseknek
öltöztek be, míg a 7. osztályosok
zenés-táncos produkcióval készül-
tek, a „Seven up makes me Buli”

jegyében. A legnagyobbak pedig igazi
bajor hangulatot hoztak sörtáncuk-
kal, amit Antal Vivien, Rákos Róza
és Ritecz Lilla tánca még tovább
fokozott, mintegy előzetes kedvcsi-
nálóként a délutáni diszkóra. A gye-
rekek után az iskola nevelőtestüle-
tének tagjai is zenés táncos előadás-
sal rukkoltak elő, az „asszonykórus”
fellépése hatalmas sikert aratott.

A bemutatók után minden osz-
tály átvehette jól megérdemelt tortá-
ját és oklevelét, a tombolasorsolást
követően pedig diszkó zárta a vidám
délutánt. Ky

Vendéglátók házibulija Diákfarsang
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