
A Kulturális Intézmény a jeles nap alkalmából
egész napos megemlékezést szervezett április
11‐én, amely vers felolvasással kezdődött reg‐
gel a városházán.

A Himfy Irodalmi Kör „vers-kommandója” nagy
sikerrel teljesítette immár hagyományos külde-
tését, a hivatal után sorra következtek további
intézmények, magánházak, végül pedig a Mus-
kátli Családi Kisvendéglő. Tóth Mariannt, Szán-
tainé Ruzsa Mariannt, Farkas Évát, Vízkelety
Dórát és Krisztin N. Lászlót néhol meglepődve
ugyan, de nagy szeretettel fogadták.

Este a Városháza Rózsakő termében Podma-
niczky Szilárd József Attila díjas író, költő, újsá-
gíróval beszélgetett Szántainé Ruzsa Mariann. A
kérdésekre adott válaszokból megismerhettük a
vendég regénybe illő életútjának fontosabb moz-
zanatait, kezdve gyermekkortól egészen a saját
kiadó és honlap működtetéséig. Hogyan lett a
matematika-fizika szakos tanárból író, költő, for-
gatókönyvíró? Miért tartja fontosnak a digitális
könyvkiadást? Mennyire fontos számára felesé-
ge, aki most is elkísérte, segítette? A számtalan
kérdésre adott válaszaiból kirajzolódott pályafu-
tása, amelyet saját írásainak felolvasásával egé-
szített ki. Emellett megismerhettük olyan műve-
inek születéstörténetét, mint a Szép magyar szó-
tár – Történetek A-tól Z-ig, Döglött kutyával őrzött
terület - A férfi – A nő, Balatoni borozó, Balatoni
világok, Klímadogma. A beszélgetés után a Himfy
Irodalmi Kör tagjai saját költeményeiből olvastak
fel a vendégnek, aki köszönetként elmondta, úgy
érzi magát, mintha születésnapja lenne.

Könyvdedikálással és kötetlen beszélgetéssel
ért véget az este. Deákné-Ky

BADACSONYBADACSONY25 éves a Badacsony újság!

25 éves a Badacsony újság!

Badacsonytomaj Napja

Új helyszínen köszöntötték a nagykorúakat
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Havonta megjelenő
közéleti lap

A többéves hagyománytól eltérően az idei
Városnapot április 16‐án a művelődési házban
tartotta településünk. A művészeti csoportok
fellépése mellett a legnagyobb érdeklődés ezút‐
tal is a 18. évesek köszöntését kísérte.

A városnap saját helyi ünnepünk – mondta
bevezetőjében Berecz Nikolett igazgató –, amely jó
alkalom arra, hogy a generációk, vendégek, nya-
ralók együtt emlékezzenek meg arról, hogy a kis
bányásztelepülés várossá fejlődött. Ennek része

a helyi művészeti közösségek bemutatkozása,
műsoruk tisztelgés a közösség előtt. Sok híres
művész is meghívást kap, hogy produkciójával
felejthetetlen élményt nyújtson a megjelentek-
nek. Elmaradhatatlan a szórakoztató programok
sokasága kicsiknek és nagyoknak, a kirakodó-
vásár, a légvár.

Az óvodások az előadott Moldvai gyerekjáté-
kot és táncot Vácziné Zapletál Gyöngyitől tanul-
ták. Az általános iskola énekkara Vass Mária
vezénylésével felidézte a napsütést, a lágyan
hullámzó selymes vizű Balatont, az önfeledt
játékot a strandon. Fellépett az Acro Dance
óvodai és iskolai csoportja Cseh Dia koreográ-
fiáival, Szabó Csaba néptáncos tanítványai
pedig egy komplett műsorral méltán arattak
hatalmas sikert. A szólókat bemutatták: Hid-

végi Zoltán, Antal Vivien és Varga Anna, Nagy
Boróka és Farkas Dániel, valamint Farkas
Gergő. Az Ezüst Kükapu Táncegyüttes hegykö-
zi tánca zárta ezt a fejezetet.

A tizennyolc évesek köszöntésére a színpadon
felsorakozott a Képviselő-testület öt tagja Krisz-
tin N. László polgármester vezetésével. Nagy Lajos
képviselő betegség miatt nem tudott megjelenni,
de üdvözletét a polgármester tolmácsolta az
ünnepség résztvevőinek.

Sokat gondolkodtunk azon, hogy a városnapot
hogyan lehetne még örömtelibbé tenni – mond-
ta köszöntőjében – ugyanis a városnapnak nem
titkolt célja, hogy a soha nem erős, de az utóbbi
időkben meggyengült közösségünket erősítsük.
Gondolom, azért lett Badacsonytomaj Napja,
mert itt a turizmus első vonalában nehéz olyan
ünnepséget szervezni, amelyik csak a miénk.
Szeretném megköszönni a kedves szülőknek,
hogy elhozták a fellépő gyerekeket, vállalták, hogy
itt lesznek velünk. Köszönöm a felkészítőknek,
támogatóknak, szervezőknek, segítőknek a hoz-
zájárulását ahhoz, hogy ma itt mindannyian jól
érezhessük magunkat.

Ezután a nagykorú fiatalokat szólították egye-
sével a színpadra. A legszebb a fiatalkorban az,
hogy tele van reményekkel, tele van csodákkal,
amelyeket elérhettek, de ez elsősorban rajtatok
múlik – folytatta köszöntőjét a polgármester.
Olyan célokat tűzzetek ki magatok elé, mint a
barátság, a szeretet, a másik tisztelete, megbe-
csülése, mert ezek azok az értékek, amelyek
elérhetők akkor is, ha anyagiakban nem dúskál-
hattok. Mi azon dolgozunk, hogy itt maradhas-
satok, megtalálhassátok számításotokat. Ha
messze is szólít az út benneteket, gondoljatok
mindig szeretettel erre a településre és térjetek
vissza, hogy velünk együtt élhessetek ezen a
gyönyörű vidéken.

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák

Folytatás a 3. oldalon

A Magyar Költészet
Napja

„A költészet maga az élet, olvassuk, szeres-
sük az év minden egyes napján, mert azalatt,
míg verset olvasunk, hallgatunk, egy pillanat-
ra minden más megáll...”

József Attila Budapesten, 1905. április 11-
én látta meg a napvilágot. Huszadik századi
magyar költő, a magyar költészet egyik legkie-
melkedőbb alakja. Hazánkban 1964. óta
József Attila születésnapján, április 11-én ün-
nepeljük a Magyar Költészet Napját. Ebből az
alkalomból minden évben irodalmi előadóes-
tekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozók-
kal tisztelgünk a tragikus sorsú poéta emléke
és a magyar líra előtt.

Az idén 18 évesek: Babcsán Vanessza Vera, Cseh Krisztián, Dancsok Kristóf, Dér Eszter, Gijsbers Zsófia Juli‐
anna, Illés Bence, Libinyi Zoltán, Márkus Alexa, Márkus Gabriella, Pintér Márton, Sall Kata, Szekér Liza Sára,
Vodenyák Alexa
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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
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 2016. évi munkaterve sze‐
rinti soron következő ülését április 27. napján
8.00 órakor tartja a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatalban. 

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata kép-
viselő-testülete és szervei 2015. évi költségveté-
se végrehajtásának zárszámadása (Áht.91.§ (1)
bek.); 2. Badacsonytomaj Város Önkormányza-
ta 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányza-
ti rendelet módosítása (Áht.34.§ (4) bek.); 3.
Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormány-
zata és szervei 2015. évi belső ellenőrzéséről,
megtett intézkedésekről (370/2011.(XII.31.)

Korm.r.49.§ (3a) bek.); 4. Tájékoztató a közrend
és közbiztonság helyzetéről; 5. Beszámoló a Bada-
csonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről;
6. Beszámoló a közterület felügyelet tevékenysé-
géről; 7. Pályázatokról tájékoztató; 8. Beszámo-
ló a polgármester átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről; 9. Tájékoztató a két ülés között tör-
tént fontos eseményekről; 10. Beszámoló a lejárt
határidejű önkormányzati döntések (határoza-
tok, rendeletek) végrehajtásáról; 11. Vagyonkimu-
tatás a vagyonállapotról (Mötv.110.§ (2) bek.);
12. Egyéb aktuális ügyek.

Krisztin N. László polgármester

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hiva-
tal - Badacsonytomaj a „Közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.
§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Bada-
csonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal -
Badacsonytomaj közterületfelügyelő munka-
kör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határo-
zott idejű 6 hónapig tartó közszolgálati jogvi-
szony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8258

Badacsonytomaj, Fő utca 14.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi

körök: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvényben rögzített feladatok és az önkor-
mányzat rendeleteiben meghatározott közterület-
felügyelői feladatok ellátása. Közterület jogszerű
használatának, rendjének és tisztaságának ellen-
őrzése és a szükséges intézkedések megtétele,
közreműködés az épített környezet, az önkor-
mányzati vagyon, a közrend és a közbiztonság
védelmében.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra,
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság;
cselekvőképesség; büntetlen előélet; középisko-
la/gimnázium, rendészeti szakközépiskolai vég-
zettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi kép-
zési formában szerzett végzettség; rendőr szak-
középiskolai, határrendészképző szakiskolai vég-
zettség; középiskolai végzettség és rendőri szak-
képesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi
szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy
ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés;
középiskolai végzettség és közterület-felügyelői
vizsga; felhasználói szintű MS Office (irodai alkal-
mazások); B kategóriás jogosítvány; vagyonnyi-
latkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8.§
alapján készített fényképes, szakmai önéletraj-
zot; iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okira-

tok másolatát; 90 napnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítványt (vagy az arra vonatkozó
igazolást, hogy a pályázó a pályázata benyújtásá-
ig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte); hozzájá-
rulást a személyes adatoknak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben történő kezeléséhez; a pályá-
zó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy: a) nem áll
cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gond-
nokság alatt, b) kinevezése esetén munkaköri
összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, c)
nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya
alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem
alkalmazható, d) a 2007. évi CLII. törvény szerin-
ti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016.
április 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Wolf Viktória nyújt, a 87 571 270 -
os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatal - Badacsonytomaj címé-
re történő megküldésével (8258 Badacsonyto-
maj, Fő utca 14.). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 1/182/2016., valamint a munkakör
megnevezését: közterületfelügyelő; személyesen:
Tóthné Sáfár Zsuzsanna, Veszprém megye, 8258
Badacsonytomaj, Fő utca 14.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatot A/4-es méretű össze-
fűzött gépelt oldalak formátumban, zárt boríték-
ban kell benyújtani. A pályázat kiírója a közszol-
gálati jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidőt
köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. ápri-
lis 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye,
ideje: www.badacsonytomaj.hu - 2016. április 13.

Badacsonytomaji Közös 
Önkormányzati Hivatal 

Pályázati felhívás

Képviselő-testületi ülés



Folytatás az 1. oldalról

Ezt az alkalmat ragadjuk meg arra, hogy köszö-
netet mondunk a szülőknek, nagyszülőknek azért
a hihetetlen sok fáradozásért, törődésért, izgalo-
mért, amely lehetővé tette, hogy ezek a fiatalok
itt állhassanak. Amikor az újszülött köldökzsinór-
ját elvágják, külön életet kezd élni, de nemcsak
fizikai, hanem lelki köldökzsinór is van, amelyet
reményeim és hitem szerint soha nem lehet elvág-
ni. Ez az a köldökzsinór, amely összetart nagy-
mamát, nagypapát, unokát, szülőt, gyermeket, ez
az a lelki kötődés, amelyért alapvetően érdemes
élni. Legyünk büszkék ezekre a fiatalokra, segít-

sük őket útjukon a továbbiakban is!
A fiatalokat egy-egy Ajka kristállyal, virággal és

borral köszöntötte a polgármester, majd a kép-
viselőkkel történt koccintás után felhangzott a
Boldog születésnapot. Péntek Robiék előadásá-
ban pedig az Emberek: Tábortűz című dalát élvez-
hette a közönség, majd Pintér Zoltán, a sümegi
ICON Művészeti Társulat vezetője és leánya éne-
kelt. Az előtérben folytatódott a városnap, ahol
Danics Dóra és Kasza Tibi szórakoztatta a meg-
jelenteket, az estet bál zárta, amelyen a Koktél
Együttes zenélt. Ky
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Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép‐
viselő‐testülete (a továbbiakban BVÖKt.), a már‐
cius 30‐ai soros ülésén többek között a követ‐
kezőről határozott:

126/2016. (III. 30.) Kt. határozat Önkormány-
zatok a települések közlekedésbiztonságának
növeléséért című pályázatról
BVÖKt. elrendeli pályázat benyújtását a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium a 2014-2016. évi Köz-
úti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében
meghirdetett Önkormányzatok a települések köz-
lekedésbiztonságának növeléséért című pályá-
zati lehetőségre.

133/2016.(III. 30.) Kt. határozat Befektetői
füzetre beérkezett árajánlatok elbírálása
BVÖKt. Krisztin N. László polgármester módosí-
tó indítványára a Befektetői tájékoztató füzetre
beérkezett árajánlatokat nem fogadja el. Felkéri
a Hivatalt, hogy kérjen be újabb ajánlatokat. 

143/2016. (III. 30.) Kt. határozat Pénzügyi
támogatás a Menü Kft. részére
BVÖKt. a Menü Kft. részére 2.855.600,- forint
vissza nem térítendő támogatást biztosít a műkö-
dési kiadásokhoz, illetve a takarítás költségeire,
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének álta-
lános tartaléka terhére. A képviselő-testület fel-
hatalmazza a polgármestert a támogatási szer-
ződés aláírására.

147/2016. (III. 30.) Kt. határozat TOP 3.1.1.15
pályázat benyújtása
BVÖKt. a TOP 3.1.1.15 pályázat tekintetében az
együttműködési megállapodás és a konzorciumi
szerződés megkötéséről dönt.
Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző az ülésen
elmondta, hogy a pályázat összköltségvetése
96.900 eFt, ebből megvalósulhat a József Attila
utcán és az iskola melletti területen a kerékpá-
rút. A tervek tartalmaznak csomagmegőrzőt,
fedett kerékpártárolót a Felső bazársoron, kerék-
páros pihenőhelyeket, egységes kerékpár tároló-
kat, forgalomlassítást a Kert utcában és a köz-
bringa rendszer bevezetését mindhárom telepü-
lésrészen egy-egy egységponttal, ahol bicikliket
lehetne bérelni. 

148/2016. (III. 30.) Kt. határozat Bahart terü-
let bérbeadásáról 
BVÖKt. dönt arról, hogy az Önkormányzat 3 mil-
lió forint + ÁFA összegért bérbe veszi a Bahart
területét, a bérleti díjat az általános tartalék ter-
hére biztosítja, majd a BVKI-vel és a Turisztikai
Egyesülettel együttműködve, szakmai ajánlása-
ikat kikérve hasznosítsa azt.
Krisztin N. László polgármester a döntés hátteré-
ről az ülésen elmondta, hogy tavaly a mólófej
előtti parkban áldatlan állapotok voltak. A testü-
let úgy érezte, hogy ez nem méltó Badacsonyhoz.
A BAHART Zrt. új vezetőjével tárgyalt erről, aki
elmondta, hogy rendelkezik a tulajdonukat képe-
ző terület bérbevételére egy nettó 3 millió forin-
tos ajánlattal. Felajánlotta, hogy ezen az áron
Badacsonytomaj önkormányzata vagy egy bada-
csonyi szervezet is bérbe veheti a területüket,
majd olyanoknak adhatja tovább, akiket eltűr
Badacsony imázsának érdekében. Az érdeklő-
dőknek lesz a bérbevételre lehetősége, de a terü-
letet csak kulturált formában lehet hasznosítani. 

BVÖKt. határozataiban elutasította a Medi-
copter Alapítvány, a Balatoni Futár, az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány és a Rákóczi Szövet-
ség támogatási kérelmét tekintettel arra, hogy a
2016. évre az önkormányzat költségvetésében a
támogatásokra tervezett összeg kimerült.     Ky

Kt. határozatok

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kultu-
rális Intézménye állást hirdet „Múzeumi tere-
mőr” pályázat nélküli munkakör betöltésére.

A jogviszony típusa: munkaviszony (Munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.)

A jogviszony időtartama: határozott idejű, 2016.
április 25-2016. október 18-ig tartó munkaviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 órá-
ban. Munkarend: hétfőtől vasárnapig, beleértve a
munkaszüneti napokat is. A munkavégzés ideje
heti beosztás szerint történik, heti 40 órában, 10-
től 18 óráig. A munkavégzés helye: Egry József
Emlékmúzeum (Badacsony, Egry sétány).

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a
múzeum kiállításainak őrzése, a kiállítás anya-
gának és a múzeum biztonsági rendszerének
ismerete; a látogatókkal való kulturált kapcsolat-
tartás; a látogatóktól szerzett tapasztalatok köz-
vetítése az intézményvezető felé; a belépőjegyek
ellenőrzése; pénztárgépkezelés; az épület tisztán-
tartása; környezetének gondozása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megálla-

pítására és a juttatásokra a munka törvényköny-
véről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az
irányadók.

Az állás betöltésének feltétele: legalább közép-
iskolai végzettség; magyar állampolgárság; bün-
tetlen előélet.

Az elbírálásánál előnyt jelent: német vagy angol
nyelvtudás; kiváló kommunikációs képesség;
bolti pénztárgép kezelői végzettség.

A jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolá-
sok: fényképes önéletrajz; végzettséget és nyelv-
ismeretet igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör betöltésének ideje: a pályázat elbí-
rálását követően azonnal. Jelentkezési határidő:
2016. április 22. A  jelentkezés módja: postai
úton Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kul-
turális Intézménye (8258 Badacsonytomaj, Fő
u. 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munka-
kör megnevezését: Múzeumi teremőr. Az elbírá-
lásának határideje: 2016. április 23. Az álláshir-
detés további közzétételének helye: www.bada-
csonyiprogramok.hu

Múzeumi teremőri állás

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi
fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma
a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó
lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfe-
lelő tüzelőanyag használata és a kémények kar-
bantartásának hiánya. A fűtési költség csökken-
tése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben
égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban
nem csak jogszabályba ütközik, de környezet-
szennyező, egészségkárosító és a kéményekben
életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő
védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. ren-
delet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelő-
berendezésben kizárólag a papírhulladék és
veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz
fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel
szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást
indít és bírságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom,
hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan
mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan
kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mér-
gező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutá-
suk esetén beépülnek a környező talajba, növény-
zetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat
lélegzik be a környezetében élő emberek is. A
műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alap-
anyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal
kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor kelet-
kezett égéstermék emberi szervezetbe jutása lég-
zőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a
rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehéz-
fémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket,
elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást

okozhat.
Az utóbbi években mind többen állnak vissza

vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtés-
ként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok
használata során korom- és kátránylerakódás
képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüze-
lőanyag használata pedig megnöveli ezen lerakó-
dás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső
keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény
leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz
magában: a tüzelőberendezés nem kap elég leve-
gő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás
alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüze-
lőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakó-
térbe, füst, - illetve szén-monoxid mérgezést okoz-
va ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom
és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a
nagy külső- és belső hőmérséklet különbség
hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel.
A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán
kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a
lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a
környezetében lévő bútorzatra.

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a
megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal
nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt,
károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi
javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a
Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennye-
zés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek
elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőbe-
rendezésének megfelelő tüzelőanyagot használ-
jon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémé-
nyek rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

Katasztrófavédelem

Lakossági felhívás

Badacsonytomaj Napja



Elmúlik a tél, közeledik a tavasz, kibújnak a fák
rügyei, nyílik a barka, várjuk a húsvétot.

Nyuszi Hopp! Húsvéti kreatív kézműves ját-
szóházba várta településünk kulturális intézmé-
nye, az óvodai és iskolai Szülői Munkaközösség
az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat egyaránt
március 26-án az iskola aulájába. Március 27-
én este az Egry József Művelődési Házban a kitű-
nő zenészekből álló HelloKids zenekar szórakoz-
tatta a táncra vágyókat a locsolóbálban.

A zöldágjárás a tavaszt, a természet megújulá-
sát jelképező énekes játék. Az intézmény ezt a
szép népi hagyományt szeretné felidézni. Húsvét-
hétfőn a Városháza Rózsakő termében közös zöl-
dág, virágkoszorú készítéssel kezdődött a nap.
Földi István esperes, plébános az ünnepi szent-
misén megáldotta a zöldágat, majd folytatódott
az ünnep, a zöldágjárás. A lányok kézfogással
sorba álltak, a sor mindkét végén kaput tartot-
tak zöldággal a kezükben. A sor egyik vége átbújt
a sor másik végén lévő kapu alatt, így haladtak
énekszóval végig a településen, a templom, Fő
utca, tűzoltóság, Kert utca majd a Közös Önkor-
mányzati Hivatal udvara útvonalon. 

A húsvéti szokások közé tartozik a locsolás is, egy-
más vízzel, kölnivel való leöntése. A zöldágjáró lányo-
kat a hivatal udvarán vödörrel várták a fiúk, ahol
települési locsolás vette kezdetét.              Deákné
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Itt a tavasz, végre napsütés van, fény, rügyek, jó
levegő, jó kint lenni a szabadban. 

Mi badacsonyiak szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, hisz rengeteg szép természeti érték
található környezetünkben. Csodálatosképpen
itt minden együtt van: víz, hegy, szikla erdőség.
Varázsa van a hegynek, áhítatot ébreszt, tekin-

télyt teremt a maga 437-es magasságával.
Április 2-án szombaton Badacsonytomaj Város

Önkormányzat Kulturális Intézménye kirándu-
lással egybekötött fotótúrára hívta és várta az
érdeklődőket. A veszprémi Bakony Fotóklub lel-
kes tagjai örömmel jöttek idén is a túrára. Ebben
az évben a Kisfaludy-ház-Rózsakő-Hertelendy
Emlék-Kőkereszt-Bujdosók lépcsője-Kisfaludy-ház
volt a túra útvonala. A madárcsicsergős erdei
kirándulás és a gyönyörű panorámával bővelke-
dő helyszín mindenkit elvarázsolt. Tényleg nehéz
eldönteni, hogy melyik a szebb látvány: a Balaton
a Badacsonyról, vagy a Badacsony a Balatonról.

Ranolder püspök már az 1860-as években meg-
jósolta, hogy egykor az idegen nemzetek utazói
ezren és százezren fognak ide eljönni, mert a
Badacsony a világ leggyönyörűbb vidéke. 

Köszönjük Szedlák Bálintnak a túravezetést és
Nagy Miklósnak a Kisfaludy-háznál történt szíves
fogadtatást és fotózási lehetőséget.         Deákné

Ébred a természet – fotótúra

Napjaink csodái
Történnek csodák napjainkban is? Hihetnénk

azt is, hogy a csodák a technika világában már
nem működnek. Csoda csak régen fordult elő,
mikor az emberek még „az apostolok lován jártak”.
A fejlett világ, a technika, a civilizáció következmé-
nyeként a csodák megszűntek. Mert már nincs is
rájuk szükség, mondhatnánk. Hiszen minden
adott, mindenünk megvan. A tárgyak legalábbis.
A környezetünk gazdagsága, tárgyai nem tesznek
bennünket boldoggá, … ha a lelkünk üres. És az
emberi lélek ma is éppen olyan, mint évezredek-
kel ezelőtt. A lélek ma is áhítozza a szépet, a meg-
foghatatlant, az emelkedettséget, az örömet, enél-
kül nem lehetünk maradéktalanul boldogok. Az
anyagi világ ellenpólusaként a művészet a lehet-
séges eszköz az egyoldalúvá válás ellen. Rohanó
világunkban nagyon sok lényeges dolog mellett
elmegyünk, sajnos ma nincs szemünk, nincs érzé-
künk, nincs időnk, hogy észrevegyük a rendkívü-
lit. Ma is vannak köztünk – régen is éltek – cso-
dás emberek, csak ma nem vesszük észre őket. 

Virágvasárnap szombatján gyönyörű koncert
volt a templomban. Wolfgang Amadeus Mozart:
Requiem című művét adta elő a Hodász család,

Mária és Márta hegedűn, Andrea gordonkán,
Hodász István pedig brácsán. Csodálatos ember
a szerző, aki mintha megérezte volna, a saját
temetésére is írta ezt a művet, de befejezni már
nem tudta. Csodálatos emberek az előadók, akik
nem először örvendeztetnek meg bennünket hús-
vét előtt, bűnbánatra indító zeneművek előadá-
sával. Mindezt – honorárium nélkül. A koncert
moderátora Faragó György fotóművész volt, aki
a tételek között a témához illő idézetekkel segí-
tette a ráhangolódást.

I. Introitus és Kyrie (Kezdőének) 
Adj Uram, örök nyugodalmat nekik 
És az örök világosság fényeskedjék nekik.
Uram irgalmazz!
XII. Lux aeterna
Adj Uram örök nyugodalmat nekik,
És az örök világosság fényeskedjék nekik: 
szentjeid körében Uram, mindörökre,
Mert jóságos vagy.
Lélekben megtisztulva, megújulva álltunk fel a

hangverseny végén. Igen, minden baj, minden fáj-
dalom mellett és után, hisszük, és tudjuk, hogy
az élet szép, mert az Úr jó. Köszönet a Hodász
családnak. Szőke Margit

Rekviem húsvét előtt a templomban
Rekviem: halotti mise, gyászmise, gyászének

Molnárné Keller Csilla falikárpitjaiból nyílott kiál‐
lítás a Vulkán Képző Központban március 18‐án.

Csilla 15 éves kora óta készít gobelineket, szin-
te minden téma megjelenik a hímzett vásznakon
a tájképektől, a hajókon keresztül a portrékig.
Egy német ismerősétől kapta az első vásznat –
mondta Csilla asszony egy korábbi interjúban -

az elsőt elég hosszú ideig tartott elkészíteni, de
hamar beletanult. Nemcsak egyszerű, hanem tű-
és keresztszemes gobelineket is készít, de csak
hobbi szinten. Vagy festett kanavát sző, vagy a
keresztszemes natúr alapra dolgozik, amit viszont
állandóan számolni kell és ezért sokkal nehe-
zebb elkészíteni. A tűgobelin nagyon sűrű, egy
hónap alatt készül el napi munkával egy kép,
amihez vagy 40-50 színű cérna kell. A tájképe-
ket szereti a legjobban, de férje „megrendelésé-
re” elkészítette a kedvenc autómárkáinak emb-
lémáit, a lánchidat pedig saját rajz alapján. A kár-
pitba szőtt álmok között kastélyok, tájképek,
mesefigurák, hajók sorakoznak. Gyakran az ere-
detitől eltérő színekkel dolgozik, hogy szebb
legyen, s így van egy kis művészi szabadsága is.

Kitartó türelem, jó szem, érzék kell hozzá, ráa-
dásul a nagyobb méretű képeket fizikailag is
fárasztó elkészíteni, mert a sok cérnától nehéz
megtartani, átérni.

A kiállítást e hónap végéig lehet megtekinteni. Ky

A tárlatot Krisztin N. Lászlóné ügyvezető méltatta

Gobelin kiállítás

Fotó: Deák Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák

Trianoni megemlékezés
Tisztelettel meghívjuk Önt Badacsonytomaj

Város Kulturális Intézménye és a badacsonyto-
maji FIDESZ csoport által szervezett, koszorú-
zással egybekötött trianoni megemlékező ren-
dezvényre 2016. június 6-án hétfőn 16.00 órára
a Történelmi Emlékparkba. Megemlékező beszé-
det mond: Forintos Ervin Gyula.

Húsvét
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A Pipitér Óvoda óvodásainak a jeles napok,
ünnepek révén márciusban is sok élménnyel
teli programban volt része. Óvodánkban nagy
hangsúlyt fektetünk arra, hogy nemzeti ünne‐
peinket megismertessük és megszerettessük a
gyermekekkel.

A március 15-ét megelőző hét az érzelmi elő-
készítéssel indult, beszélgettünk a „huszárok
ünnepéről”, nemzeti jelképeink színeiről, kis
papírzászlókat, virágokat, kokárdákat készítet-
tünk, feldíszítettük csoportszobánkat – pl.: piros-
fehér-zöld tenyérnyomatokból nagy kokárdát
készítettünk az ablakokba. Közben gyakran
elhangzott a közkedvelt kis rigmus: „Piros, fehér,
zöld, ez a Magyar föld!”

Versekkel, dalokkal is készültünk első tavaszi,
nemzeti ünnepünkre, játékosan „meneteltünk”,
huszáros játékokkal (lovaglás, huszár-bábok tán-
coltatása énekléssel kísérve). A jeles szép napon
feltűztük mindenkinek saját kis kokárdáját és a
délelőtti órákban elsétáltunk az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére állított helyi
emlékműhöz. Ott énekelve, verselve letűztük kis
virágjainkat és zászlóinkat.

Az óvoda hagyományaihoz híven nem marad-
hatott el a szokásos zöldágjárás sem. Ez a hús-
vétvasárnaphoz és az egyéb tavaszi vasárnapok-
hoz kapcsolódó, a tavaszt, a természet megúju-
lását jelképező énekes játék, néphagyomány. A
környéken a lányok a temető bukszusaiból és

sárga nárciszaiból olyan nagyméretű zöld ágat
készítettek, hogy az úttest egyik részéről átért a
másikra, ez alatt bújtak át sorban, énekelve. 

A „bujbujócskázáshoz” szükséges előkészüle-
tek az óvodában komplex módón valósultak meg.
Az ehhez illő énekeket, körjátékokat minden gyer-
mek már előzőleg elsajátíthatta. Játszóház kere-
tein belül a gyerekek különböző hagyományos
tojásdíszítési technikákkal ismerkedhettek meg,
a nagyobbak például az ecetes maratással, ami
már komolyabb kézügyességet igényelt, előké-
szítve ezzel is az iskolához szükséges képessége-
ket.  Az elkészült hímes tojásokkal díszítettük
végül a kaput jelképező zöldágat, melyet két nép-
viseletbe öltözött anyuka tartott. A sok kisgyer-
mek boldogan énekelt és bújt át a kapu alatt a
gyönyörű, napsütéses időben az óvoda udvarán. 

Az élményekben gazdag délelőttöt délután a
„nyuszi érkezése” koronázta meg. Alvást követő-
en a gyerekek kíváncsian szaladtak az ablakhoz,
s az elrejtett ajándékokon kívül többen még a
húsvéti nyuszi fülét is meglátták. Az udvaron
aztán izgatottan kutatták fel a bokrok alján,
fűben rejtőző játékokat és finomságokat.

A Pipitér Óvoda dolgozói és az óvodás gyer-
mekek tisztelettel megköszönik Nagy Lajos kép-
viselő támogatását, hogy ismét 90 tojással járult
hozzá a húsvéti ünnepkör színesebb lebonyolí-
tásához, ill. az SZM ajándékokhoz való hozzájá-
rulását!

Március 30-án a Kabóca Bábszínház „Égig érő
paszuly” című előadását nézhették meg a gyere-
kek. A vidám hangulatú darab a gyerekek szá-
mára láthatóan nagy élményt nyújtott, kiegészít-
ve ezzel az irodalmi nevelés fontos feladatait.

Március 5-én Horváth Nikolett pszichológus
tartott előadást az óvodában „A testvéreim és én,
avagy a születési sorrend hatása a személyiség
alakulására” címmel. A résztvevők gyermekeink
nevelésével kapcsolatban sok gyakorlatban is
alkalmazható módszerrel ismerkedhettek meg. A
témához fűződően még több fontos téma is szóba
kerülhet, így az előadások ősszel folytatódnak
majd, ahová továbbra is szeretettel várjuk az
érdeklődőket! Pintér Ivett

Keczer Mária Magdolna és Németh Kálmán
március 31-én ünnepelte házasságkötésük 65.
évfordulóját. A jeles alkalomból az önkormány-
zat nevében Krisztin N. László polgármester és
Orbán Péter alpolgármester otthonában köszön-
tötte az idős házaspárt, jó egészséget és boldog-
ságot kívánva. Ky

Március az óvodában 65 éve együtt

Fotó: Kovács

Fotó: Deák

Fotó: Archív

Fotó: Kalmár

Fotó: Kovács

Köszönet
A Menü Kft. és a magam nevében ezúton sze-

retném megköszönni Krisztin N. Lászlóné-nak,
Nagy Gézánénak, Csabai Tamásnak és az iskola
Szülői Munkaközösségének a felajánlásokat,
amik hozzájárultak a Kft. gördülékenyebb mű-
ködéséhez.

Köszönettel: Molnárné Keller Csilla

Horgásztalálkozó
A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület tagjai

részére április 24-én
(vasárnap) a bada-
csonytomaji stran-
don 7-11.30-ig ren-
dezi meg a már ha-
gyományossá vált
baráti és családi
horgásztalálkozót,
melyre szeretettel
várunk mindenkit.

Meghívó
Bán Károly bűnügyi újsá-

gíró (Magyar Hírlap) május
13-án (pénteken) 18 órakor
előadást tart Badacsonytoma-
jon, az Egry József Művelő-

dési Házban A közelmúlt nevezetes büntető-
ügyei  címmel (Kulcsár /Bróker/ ügy, vörös
iszap katasztrófa per, Teréz Városi ingatlan pa-
nama per).

Várja Önöket szeretettel: prof. dr. Jobbágyi
Gábor egyetemi tanár és Nagy István. Az est mo-
derátora: dr. Heinrich István.

Eladó
a polgárőr gépkocsi 

A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB)
értékesíti a saját tulajdonát képező IKG 361
frsz.-ú, 2002-es évjáratú, 150. 000 km-t fu-
tott, összkerék hajtásra (terepjárásra) is alkal-
mas, Suzuki Vitara típusú személygépkocsi-
ját. Előzetes információ a PEB közérdekű tele-
fonszámán: 0630 271 7552 (Arany György
ügyvezető elnök)  Mórocz István elnök

Fotó: Kalmár

(x)
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Vajon miért olyan kedves számunkra
Jézusnak ez a mondata, hogy gyakran visszatér a
hónap életigéjeként? Talán azért, mert ez az
evangélium szíve. E szavakat intézi majd hozzánk
az Úr a végső napon, amikor ott állunk majd előt-
te. Ez lesz a tárgy életünk legfontosabb vizsgáján,
amelyre nap mint nap készülhetünk. Azt fogja
kérdezni, hogy adtunk-e enni és inni annak, aki
éhes volt és szomjas, hogy befogadtuk-e a ván-
dort, felruháztuk-e a mezítelent, meglátogattuk-e
a beteget és a rabot… Apró cselekedetek ezek, de
az öröklétben értékük van. Semmi sem kicsi,
amit szeretetből teszünk, amit neki teszünk.
Jézus ugyanis nemcsak pártját fogta a szegé-
nyeknek és kitaszítottaknak, nemcsak meggyó-
gyította a betegeket és vigasztalta a szenvedőket,
hanem kiváltságos szeretettel szerette őket, oly-
annyira, hogy testvéreinek nevezte őket, egészen
titokzatos szolidaritással azonosulva velük. 

Jézus ma is jelen van azokban, akik igazságta-
lanságot és erőszakot szenvednek, akik munkát
keresnek vagy hátrányos körülmények között él-
nek, akik különféle háborúk miatt kénytelenek
elhagyni hazájukat. Hányan és hányan szenved-
nek körülöttünk más okokból is, és talán kimon-
datlanul is a segítségünket kérik. Jézus az, aki
konkrét szeretetet kér, az új igényeknek megfele-
lő új „irgalmassági cselekedeteket”. Senkit nem
zár ki. S ha egy beteg idős asszony Jézus, akkor
hogy ne segítenénk mindazzal, ami enyhíti a kö-
rülményeit? Ha egy menekült gyereknek nyelvet
tanítok, Jézust tanítom. Ha segítek otthon anyu-
kámnak takarítani, akkor Jézusnak segítek. Ha
reményt viszünk egy rabnak, és vigaszt a szomor-
kodónak, vagy megbocsátunk annak, aki meg-

sértett, Jézussal lépünk kapcsolatba. Valahány-
szor megtesszük ezt, a gyümölcseként nemcsak
azt tapasztaljuk, hogy örömet szereztünk a má-
siknak, hanem bennünket is nagyobb öröm tölt
el. Ha ajándékozunk, kapunk, belső teljességet
tapasztalunk, boldogok leszünk, mert akkor is,
ha nem tudtuk, Jézussal találkoztunk: a másik
az a kapu, amelyen át Istenhez juthatunk. 

„A felebaráttal és a szeretettel kapcsolatos
egész korábbi felfogásunk összeomlott. Ha
Krisztus valamiképpen mindenkiben ott van, ak-
kor nem tehetünk különbséget, nem részesíthe-
tünk előnyben senkit. Szertefoszlottak azok az
emberi elképzelések, amelyek osztályozták az
embereket: honfitárs vagy külföldi, öreg vagy fia-
tal, szép vagy csúnya, antipatikus vagy szimpati-
kus, gazdag vagy szegény. Krisztus volt ott mind-
egyikük mögött, Krisztus volt ott mindegyikük-
ben. És valóságosan egy másik Krisztus volt
minden embertárs (…). Így élve felfedeztük, hogy
számunkra az embertárs az út, amelyen eljutha-
tunk Istenhez. Sőt, úgy tűnt számunkra, hogy a
testvér olyan, mint egy kapu, amelyen át kell ha-
ladnunk, hogy Istennel találkozhassunk. Ezt
megtapasztaltuk az első napoktól kezdve.
Micsoda egységre találtunk Istennel este az imá-
ban vagy az összeszedettségben, miután az egész
nap folyamán szerettük Őt a testvérekben! Ki
más adta volna nekünk a vigasztalást, ezt az oly-
annyira új, oly mennyei élményt, ha nem
Krisztus, aki élte evangéliumának szavait: »adja-
tok és adnak majd nektek is« (Lk 6,38). Mi sze-
rettük Őt egész nap a testvérekben, és íme, most
Ő szeretett bennünket.” CL

F C István atya

Katolikus üzenet: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25,40)

Ludvai Ferencné sz.: Károly Karolin
(született 1925-ben, elhunyt március 9-én)

–––––––––––
Vastag Istvánné sz.: Végh-Dudás Jolán

(született 1933-ban, elhunyt március 18-án)

Kovács Pálné sz.: Szabó Teréz
(született 1929-ben, elhunyt március 21-én)

–––––––––––
Nagy Eőrs Előd

(született 1944-ben, elhunyt április 1-jén)

A Badacsonytomaj VN Kft. az idei évben is egy-
nyári virágvásárt tart a telephelyén az április 25.
utáni időszaktól a készlet erejéig!

Árusítás hétköznap 7.00-15.00, és szombaton
8.00-12.00 óra között.

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

Mindenkit szeretettel várunk!

Egynyári virágvásár!

Tájékoztatjuk a lakosságot és kedves vendége‐
inket, hogy az általunk üzemeltetett strandok
(Badacsonytomaj, Badacsony) május 15‐én
nyitják meg hivatalosan kapuikat, mellyel kez‐
detét veszi a „strandszezon”. Áraink és szolgál‐
tatásaink a tavalyihoz képest változatlanok
maradtak. 

A badacsonytomaji strandon az idei évben is tör-
téntek változások. A büfék előtti terület és a járda
új térburkolatot kapott, új öltözőfülkék kerültek
kialakításra, valamint a röplabda pálya áthelye-
zésével megnőtt a funkcionális zöldterület. Továb-
bá 8 db előnevelt kőrisfát ültettünk, hogy a jövő-
ben minél több árnyékos felület legyen. Mindkét
strandunkon működnek a tavalyi évben telepített
térfigyelő kamerák, illetve a Badacsony strandon
lehetőség nyílik, egy mobil applikáció segítségé-
vel előre megváltani a belépőjegyet, így sorban
állás nélkül lehet a strandra belépni. Ez évben is
beneveztünk a „Mozdulj Balaton” programba,
továbbá animátort is alkalmazunk, aki a szerve-
zett programokról gondoskodik.

Felhívjuk a tisztelt helyi lakosok figyelmét arra,
hogy éljenek a kedvezményes strandkártya, illet-
ve parkoló kártya kiváltásának illetve érvényesí-
tésének lehetőségével, melyre 2016. április 25-től
van lehetőség irodánkban. Irodánk (Fő u.14. II.
emelet) készséggel áll az Önök rendelkezésére.

2016. évi jegyáraink (Ft):
Felnőtt napijegy 700
Felnőtt délutáni jegy (16 órától) 400
Felnőtt hetijegy 3.000
Gyermek napijegy (4-18 éves korig) 450
Gyermek délutáni jegy (16 órától) 250
Gyermek hetijegy (4-18 éves korig) 2.000
Nyugdíjas napijegy 450
Nyugdíjas délutáni jegy (16 órától) 250 
Családi belépő (2 felnőtt + 2 gyerek) 1.700 
Kedvezményes jegy felnőtt */** 490
Kedvezményes gyerek, nyugdíjas */** 310 
Idény felnőtt 20.000
Gyermek/nyugdíjas idényjegy 10.000
Napi kabinjegy 650 
Heti kabinjegy 4.000
Üdülős kártya használatával 
(csak 1 db napijegy) 490/310

* Kedvezményes jegyek: csoportos belépő,
Badacsony kártya, melyeknél 30% kedvezményt
biztosítunk.

** Halmozott kedvezmény nem vehető igénybe:
a Badacsony kártya használata csak 16 óráig ad
kedvezményt.

Mindenkinek jó szezont és jó nyarat kívánunk!
Badacsonytomaj VN KFT.

Kezdődik 
a strandszezonFelnőtt csapatunk a vártnál több pontot szerzett

a bajnokság elején, sajnos az idegenbeli pont‐
szerzések elmaradtak. 

A létszámproblémák megvoltak az első mérkő-
zéseken, ám ezt a nehéz időszakot jól vészelte át
a csapat, amely tetszetős játékot mutatva fektet-
te két vállra a listavezető Magyarpolányt is. Biza-
kodva várjuk a folytatást, reméljük feljebb
tudunk lépni a tabellán.

Ifjúsági csapatunk a tabella elején található
csapatokkal találkozott a bajnokság elején, saj-
nos nem tudta megnehezíteni a bajnoki címre
hajtó csapatok dolgát. A továbbiakban a hoz-

zánk hasonló játékerőt képviselő csapatok ellen
kell helytállni és pontokat gyűjteni a minél elő-
kelőbb helyezésért! Lukács László

U-19 Felnőtt
14. forduló: Márc. 12. (szombat): B.tomaj – Pápateszéri SE 4:0 2:1
15. forduló: Márc. 19. (szombat): Tihany FC – B.tomaj 5:0 4:1
16. forduló: Márc. 26. (szombat): B.tomaj – Nemesvámosi LSE 1:8 3:0
17. forduló: Ápr. 03. (vasárnap): Szentantalfa NV SE – B.tomaj 7:0 6:2
18. forduló: Ápr. 09. (szombat): B.tomaj – Magyarpolány SE 0:6 4:2
19. forduló: Ápr. 17. (vasárnap): Vaszar SE – B.tomaj 5:2 2:4
20. forduló: Ápr. 23. (szombat): B.tomaj – Csabrendek FC 14:00 16:00
21. forduló: Máj. 01. (vasárnap): Ősi PSK – B.tomaj 14:30 16:30
22. forduló: Máj. 07. (szombat): B.tomaj – Csopak SC 14:30 16:30
23. forduló: Máj. 15. (vasárnap): Tótvázsony SE – B.tomaj 14:30 16:30
24. forduló: Máj. 21. (szombat): B.tomaj – Balatonkenese SC 15:00 17:00 
25. forduló: Máj. 28. (szombat): B.tomaj – Nemesszalók ESE 15:00 17:00
26. forduló: Jún. 05. (vasárnap): Dörögd-Halimba SE – B.tomaj 15:00 17:00

A Badacsonytomaji SE BonVino tavaszi szezonja

Gyászhírek:

Nyugodjanak békében!



Megérkezett a jó idő, a hosszú tél után szívesen
tárjuk ki az ajtókat, ablakokat, vagy éppen a
kerti munkákat végezzük a jó levegőn.

Sajnos ez az időszak kedvezhet a „besurra-
nó” tolvajoknak! Hogy jogsértés ne árnyékolja
be napjainkat, érdemes megfogadni az alábbi
tanácsokat: 

Ha otthon vagyunk is zárjuk be a kaput és a
bejárati ajtót, különösen, ha az udvarban vagy a
kertben tevékenykedünk. Nem biztos ugyanis,
hogy észrevesszük a betolakodót!

A kulcsot ne hagyjuk a zárban, ne rejtsük el a
ház körül, ne akasszuk a kapura!

A bejárati ajtó közelében (pl. előtérben) ne hagy-
junk táskát, pénzt, iratokat, kulcsokat, egyéb
értékeket! 

Ha csak rövid időre lépünk ki a házból, pl. a
vendégeinket kísérjük ki, akkor is zárjuk be a
bejárati ajtót, a kulcsot tartsuk magunknál!

Szellőztetés alkalmával földszinti lakásunk,
kertes házunk helyiségeit ne hagyjuk felügyelet
nélkül!

Ne feledje: a tolvajt az alkalom szüli! Ne Ön adja
az alkalmat!      Tapolcai Rendőrkapitányság

A badacsonyi Bacchus Apartman – Borbarlang
Vinotéka 2 kategóriában is bekerült a Booking.com
vendégértékelések alapján összeállított Top 10‐
es listájába, így kétszeresen is elnyerte „A Világ
Egyik Legjobb Szálláshelye” címet.

A legismertebb nemzetközi online szállásfogla-
lási oldal „Booking’s Best 2015” néven egy rang-
listát tett közzé, mely a világ legkimagaslóbb szál-
láshelyeit tünteti ki 3 fő kategóriába sorolva.
Szállástípusok: szállodák, apartmanok, villák,
panziók, üdülők, hostelek, motelek, farmházak,
luxussátrak, kempingek; Régiók: Észak-Ameri-
ka, Ázsia és Óceánia, Európa, Dél-Amerika,
Közel-Kelet és Afrika, „Global”; Utazói kategóri-
ák: Egyéni utazók, Párok, Családok, Csoportok.

Kategóriánként 10 szálláshelyet díjaztak. A való-
di és hiteles vendégvélemények alapján összeál-
lított világranglistán a Bacchus Apartman a szál-
lástípusok „Apartmanok” kategóriájában a 3.
helyen végzett, míg a Booking.com összes értéke-
sítési régióját magában foglaló „Global” elnevezé-
sű csúcskategóriában a 10. helyezést érte el.

A Top 10-es listák összeállítása során a Boo-
king.com által szerte a világon kínált 880 000
szálláshely közül csak azokat vették figyelembe,
amelyek a verseny megkezdése előtti 14 hónap-
ban legalább 50, kiemelkedő vendégelégedett-
ségről tanúskodó értékelést kaptak. Így is több
mint 540 000 szálláshely, több mint 40 000 000
vendégértékelése képezte a további válogatás
alapját. Ez olyan kulcskategóriák mentén tör-
tént, mint személyzet, kényelem, szolgáltatások,
tisztaság, elhelyezkedés és ár-érték arány. Végül
összesen 224 szálláshely kerülhetett fel a meg-
tisztelő listára, köztük a Tompos Zsolt és Tom-
posné Fabó Anikó által üzemeltetett badacsonyi
Bacchus Apartman – Borbarlang Vinotékával.

Szerepelni a „Booking’s Best” válogatásban
egyet jelent a szálláshely megbízható minőségé-
vel, hiszen ez az elismerés közvetlenül a vendé-
gektől származik. Ky
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Badacsonyi szálláshely
a világ élvonalában

Olvasói levél*

Az első világháborúra való kiképzése során
Egry Józsefet baleset érte. „Keserves laktanyai
élet. Téli gyakorlatok, kivonulások. Beszakadtam
egy befagyott árokba.” – írja önéletrajzi vonatko-
zású Breviáriumba. Emiatt kórházba vezényelték.
Így érkezett 1916-ban egy panzióban működő
hadi kórházba gyógyulni.

Itt történt a sorsfordító találkozás Juliskával.
„Háború után megházasodtam és Keszthelyre
kerültem, telepedtem. Itt azután és Badacsony-
ban évekig ültem a Balaton partján és csodáltam.
Tanulmányoztam, új studiumokat készítettem az
új meglátások, párák, fények, a fény által adódott
eltolódások - a Balaton sajátos opál színei, az
anyag reális valója átváltozásai. Ritka rajzú
hegyei, hegy vonalai”

1932-ben Ártinger Imre művészettörténész és
műgyűjtő részletesen ír arról, hogy milyen nagy
hatással volt Egryre 1912-ben Colmarban tett
látogatása során Mathias Grünewald, a XVI. szá-
zadi német mesternek, Szent Antal kolostor Isen-
heimi hármas oltár meglátása, tanulmányozása.
Ez az élmény segítette őt korábbi festői stílusá-
ból tovább. Az észak-német mester különös fény
hatásainak megismerésével, főként az oltárkép
Krisztus feltámadását megjelenítő, a középkor

szín és fény ismeretének kialakulását megmuta-
tó képe segítségével. A Nagy Péntek sötétsége és
a Feltámadás világossága, fénye, glóriája. Nagy-
szerű kolorisztikus remekművek ezek a képek.
Páratlan abban a korban és Németországban a
szín - és fényértékeknek oly merész kombinálá-
sa. Ezekben a teli, harsogó színekben is a szen-
vedély lüktetése érzik, mint ahogy minden mozog,
minden lobog és repdes a képeken. Még a szelíd-
ség, még az angyali báj is csupa szenvedély raj-
tok. – írja a Hármas oltár képeiről Elek Arthur
már 1910-ben.

A fénytől átjárt atmoszféra maradt a témája
mindvégig. 1924 és 1928 között megtalálta a
rendet. „Ünnepi ruhát veszek a lelkemre, mikor
festek.” „Aki belép a természetbe, elveszti reális
valóját.” szintén a Breviáriumban vall erről.

„A balatoni tájat nem a természet hűségében
festi, hanem a párát, a mindent magába szívó, a
csodálatos reflexektől remegő atmoszférát, a fényö-
zönt jelenti valamiféle barbár napimádatban,
amely elbontja és az ősi természet elemévé olvaszt-
ja a tihanyi halászt, a festőt, a házakat, a fákat.
Egry a kor magyar festői közül a legeurópaibb, s
egyben a legnemzetibb egyéniség. A forma nyel-
ve teljesen európai, modern, s mégis senkinek sem

a követője: nem ’franciás’, nem ’németes’, nem
nagybányai, hanem ízig-vérig magyar,” írja vele
kapcsolatban Lyka Károly a kor nagynevű, Egryt
segítő, támogató művészettörténésze.

Egry balatoni fénylátomásaiból, tudatosan szer-
kesztett atmoszférájából egy különös, konok kép-
építés szuggesztivitása árad. A föld, az ég, a víz,
a napfény egyetemes emberi hatalmakká és ható-
erőkké lesznek. Egry, a világban zajló művésze-
ti kísérletektől és összecsapásoktól elvonultan,
ráérzett a korabeli művészettel összehangzó alap-
forma-kutatásra, mint a kolostorba vonult egy-
kori középkori szerzetesek.

Egry művészetének mindvégig meghatározó
élménye az Isenheimi oltárkép, a fény sajátos
hatása, s témaválasztásának vallásos jellege,
„Szent Kristóf a Balatonnál” című képétől az utol-
só nagy alkotásáig, az „Aranykapu”-ig, sőt még
1951 júniusában „Egry egy félbeszakított irkala-
pon megrajzol egy búcsúzó férfialakot egy meghaj-
lottan botra támaszkodót. Az alak – a már annyi-
szor önarcképként szerepeltetett Krisztus – áldást
oszt az előtte térdeplő fiatalnak, mögötte mintha
márvány lenne, a síremlék.” A közeli halál.

Annak is idén június 19-én lesz már hatvanö-
tödik évfordulója. Káloczi Kálmán

Száz éve érkezett a Badacsony hegy lábához Egry József

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

változtatott a parkolási díjakon és a parkolási
üzemidőkön sem.

A díjak az alábbiak a 2016-os évben is: A díj-
osztály: óradíj 280 Ft, napidíj 1.400 Ft, pótdíj 15
napon belül 3.640 Ft, pótdíj 15 napon túl 11.200
Ft. B díjosztály: óradíj 700 Ft, pótdíj 15 napon
belül 9.100 Ft, pótdíj 15 napon túl 28.000 Ft.

Továbbra is lehetőség van a Badacsonytomaj
VN Kft. irodájában – a Városháza második eme-
letén ügyfélfogadási időben – bérlet vásárlására
2016. április 18-tól. A bérletek díjai nem változ-
tak, azok a 2016-os évben is az alábbiak:

Helyi lakos: idény bérlet 3.500 Ft. B.tomaji
munkahellyel rendelkezők: havi bérlet 3.500 Ft,
idény bérlet 11.000 Ft. Helyi közület: havi bér-
let 11.000 Ft, idény bérlet 33.000 Ft.

Nem helyi lakos, közület: heti bérlet 4.000 Ft,
havi bérlet 12.000 Ft, idény bérlet 36.000 Ft.

A rendelet szerint a díjköteles idő minden nap
április 25-től június 30-ig és szeptember 01-től
szeptember 30-ig, 8-18 óra között tart. A fősze-
zonban (július 01-től augusztus 31-ig) a Halász-
kert, az ABC és a Móló parkolóban 8-21 óra
között tart a díjköteles  idő.

A badacsonyi strandparkolóban a bérlettel nem
rendelkező gépjármű tulajdonosok 1.400 Ft-os
napijeggyel tudnak csak parkolni 8 és 16 óra
között. Ezen összeg erejéig azonban díjmentesen
léphetnek a strandra, amennyiben a parkolójegy
alsó szelvényét bemutatják a strandpénztárban.

Ügyfeleinknek lehetőségük van a parkoló díjat
mobiltelefonnal megváltani. Ennek lehetőségeiről
bővebben a www.nemzetimobilfizetes.hu oldalon,
vagy a parkolóautomatán található információs
felületen tájékozódhatnak.

Kérjük, ha a parkolással kapcsolatosan bármi-
féle kérdése, észrevétele van, jelezze a Badacsony-
tomaj VN Kft. felé személyesen, telefonon (0687-
571-048; 0620-294-0782), e-mailben (parko-
las@bvu.hu), vagy látogasson el a www.bvu.hu
honlapunkra. Badacsonytomaj VN Kft.

Bolla József ügyvezető

Parkolási díjak
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarorszá-

gért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes moz-
galma. Idén immár hatodik alkalommal valósul
meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az
országban „tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd!
önkéntesei. Azért szervezzük meg ezt a mozgal-
mat minden évben, hogy közösen megtisztítsuk
szűkebb-tágabb környezetünket. Az idei évben
Badacsonytomaj is csatlakozott az akcióhoz.
Találkozási pontok: április 28. 14.00 óra Bada-
csonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal udva-
ra, április 30. 9.00 óra Badacsonyörs, játszótér.
Önkéntesként nincs más dolgod, mint csatlakoz-
ni egy már meglévő találkozási ponthoz és részt
venni az akcióban. Ha tetszik a kezdeményezés,
gyere!           Kulturális Intézmény

TeSzedd!

Védekezzünk a „besurranó”
tolvajok ellen!
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TTáncház
az Egry József
Művelődési Házban
az Egry József
Művelődési Házban

Szervező: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye
8258. Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Tel.: 06-87/571-115
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu

Web: www.badacsonyiprogramok.hu

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

19.00 órától 21.00 óráig

a Táncházat vezeti Vastag Richárd,

a „Népművészet Ifjú Mestere”.

19.00 órától 21.00 óráig

a Táncházat vezeti Vastag Richárd,

a „Népművészet Ifjú Mestere”.

Zenél:

Boldizsár József és barátai.

Zenél:

Boldizsár József és barátai.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt

a Nemzetközi Táncnap alkalmából szervezett

2016. április 29-én (pénteken),

Táncházba.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt

a Nemzetközi Táncnap alkalmából szervezett

2016. április 29-én (pénteken),

Táncházba.

Majális 2016. május 1.
A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület és Badacsonytomaj Város

Önkormányzat Kulturális Intézménye Majálist szervez, melyre nagy szeretettel
várunk kicsiket és nagyokat egyaránt! Várjuk baráti társaságok,

civil szervezetek jelentkezését kispályás labdarúgó tornára, és főzésre.

Helyszín: Badacsonyörs, Játszótér (Csigáskúti út)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Program:
10.00 Kispályás foci
11.00 Családi ügyességi játékok, versenyek
14.30 Amatőr művészeti csoportok fellépése
15.30 Eredményhirdetés
10.00-16.00 óra között ingyenes légvár a gyermekeknek
A vetélkedő után, a felfokozott hangulatot „egy kis batyus” vendéglátás vezeti le.

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
Bővebb információ: 06-30/334-5852, vmk@badacsonyiprogramok.hu

A Nők a Balatonért Egyesület 20
településen szervezte meg a Víz
világnapjáról való megemlékezést.

Badacsonyban is három órakor
koszorúztuk meg a Balatont márci-
us 20-án, miközben a jelenlevők
„vizes" programokkal várhatták a

finom pincepörkölt elkészültét. Az
előzetesen meghirdetett „Kedvenc
vizijárművem" pályázat elkészítésé-
nek résztvevői halas pólókat kap-
tak ajándékba, a győztes Vízkelety
Virág pedig, egy 8 személyes elekt-
romos hajókázáson vehet részt. A
2. és 3. helyezett badacsonytördemi-
ci Répási és Tamás családok jutal-
mul ellátogathatnak a keszthelyi
Balatoni Múzeumba. Köszönjük
Badacsonytomaj Város Képviselő-
testületének, Lakat Lászlónak,
Szabó Péternek, a Balatoni Múze-
umnak, Wercz Attilának, Mékli
Károlynak támogatását, mellyel
nagyban hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez. Farkas Éva 

csoportvezető

Víznapi Balcsiparti

Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzata és Kulturális Intézmé-
nye tisztelettel meghívja Önt az
alábbi rendezvényekre április
30-án szombaton az Egry József
Emlékmúzeumba (Badacsony,
Egry sétány 21.):
18.00
Egry József Emlékmúzeum megnyitása. 
A kiállítást megnyitja: Dohnál Szonja művészettörténész, muzeo-
lógus. 
18.15
Udvardi Erzsébet festőművész kiállításának megnyitása. 
A kiállítást Földi István kerületi esperes, plébános nyitja meg.

Emlékmúzeum
megnyitó

Kedves meglévő és leendő Véradóink!
Mint tudjátok, a véradás amellett, hogy életeket menthet, egyben szű-

rővizsgálat is. Minden egység vér 3 életet menthet meg. Megkérek minden-
kit, aki teheti segítsen nekünk, adjon, vért és ezzel esélyt arra, hogy élet-
eket menthessünk!

Ki lehet véradó? Aki: egészséges,  18-65 év közötti, legalább 50 kg.
Fontos: A véradásra hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyá-

ját, valamint TAJ kártyáját! Segítségüket előre is köszönjük!
Tóth Enikő területi vezető

Tel.: +36 70/933-80-60

Véradás!!!
Badacsonytomaj, Orvosi Rendelő

2016. április 28. (csütörtök) 14:00-16:00

Fotó: Kalmár


