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Elűzték a telet a badacsonytomaji Pipitér Óvoda és Bölcsőde növendékei és óvodapedagógusai. A gyerekek
által készített kiszebábbal körbejárták az intézmény épületét énekszóval, csörgő-zörgő hangszerekkel, majd a
menyecskének öltöztetett szalmabábot – mely a telet, a hideget, a rontást, a betegséget, a félelmet, tehát úgy
általában a rossz dolgokat jelképezi – el is égették az óvoda udvarán.

BADACSONY
Havonta megjelenő közéleti lap
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Az oltási tervnek megfelelő ütemben kezdődött meg a
Badacsonytomajon élők koronavírus elleni oltása. A
város vezetése és a képviselő-testület tagjai továbbra
is arra bíztatnak mindenkit, hogy aki még nem tette
meg, regisztráljon (www.vakcinainfo.gov.hu ) és kérje
a koronavírus elleni védőoltást, hiszen ez az egyetlen
módja, hogy visszakapjuk a régi életünket. A települé-
sen a 65 év felettieknek COVID antigén gyorstesztet is
biztosított az önkormányzat térítésmentesen.

GYORSTESZT 
A 65 ÉV FELETTIEKNEK
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JÖJJÖN A TAVASZ, VESSZEN A TÉL!

20 millió forintos pályázati támogatással újította meg
irodája belső tereit a Tourinform Badacsony, amely
március 1-től új kiadványokkal, programokkal és szol-
gáltatásokkal várja ismét a vendégeket. Az iroda a jár-
ványhelyzet ellenére közel 50 ezer belföldi és külföldi
turistát fogadott 2020-ban. A Balaton térségében a
Tourinform irodák között a badacsonyi rendelkezik a
legnagyobb látogatószámmal, országos szinten pedig
az 5. helyen áll a vendégforgalom tekintetében.

MEGÚJULT A BADACSONYI
TOURINFORM IRODA
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Badacsonytomaj Város Önkormányzata a járvány-
ügyi védekezés következő lépcsőjében koronavírus
gyorstesztet biztosított a Badacsonytomajért Alapít-
ványnál létrehozott veszélyhelyzeti alap terhére. A
COVID teszteket a 65 év feletti badacsonytomaji
állandó lakosok kaphatták meg térítésmentesen. Az
érintettek a Tájház udvari üzlethelyiségben vehették
át a teszteket február 9-én és 11-én.

Mékli Bernadett önkormányzati képviselő tájékoz-
tatása szerint sokan éltek a lehetőséggel és jelent-
keztek a tesztért, amely 90%-ban ad biztos ered-
ményt. Elmondása szerint használata egyszerű, az

antigén gyorstesztet bárki el tudja végezni az ujjbegy-
ből vett egy csepp vér segítségével. A teszt kimutatja,
ha valaki épp fertőzött a COVID-dal (három piros csík),
de két piros csíkkal jelzi azt is, ha valaki a mintavétel
előtt 7-10 napon túl kapta el a betegséget.

Mékli Bernadett felhívta a figyelmet arra: Bada-
csonytomajon is elkezdődött a 65 év felettiek oltása
és mindenkit arra bíztatnak, hogy aki még nem tette
meg, regisztráljon (www.vakcinainfo.gov.hu ) és kérje
a koronavírus elleni védőoltást, hiszen ez az egyetlen
módja, hogy visszakapjuk a régi életünket.

Kálóczi Beáta

GYORSTESZTET KAPTAK A 65 ÉV FELETTIEK

2021-ben a veszélyhelyzet miatti személyes kap-
csolattartás szabályait betartva továbbra is korlátozzuk
a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási rendjét. Sajnos ez ügyfeleink jelentős
részének megterhelő, hiszen az elektronikus ügyinté-
zés sokaknak okozhat nehézségeket. Munkatársaink
e nehéz időszakban is készséggel állnak a lakosság
rendelkezésére és ha szükséges – a higiénés előírások
betartásával – a személyes egyeztetésben is partnerek. 

Kérjük keressék hivatalunk ügyintézőit bizalom-
mal a következő elérhetőségeink bármelyikén.

Telefon: (hétfőtől-csütörtökig 8-16 óráig, pénteken
8-13 óráig)
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal: 
06 (87) 571-270 vagy 06 (30) 866-0607
Ábrahámhegyi Kirendeltség: 
06 (87) 571-109 

Hivatali Kapu: 
Badacsonytomaj Város Önkormányzata BTOMAJ
Ábrahámhegy Község Önkormányzata AHEGY8256
Balatonrendes Község Önkormányzata BRENDES

Email: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu 

Készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére,
ahol tudunk, segítünk!

AZ ÁLLAMPOLGÁROK SZOLGÁLATÁBAN

Mórocz István, Sabjanics Miklós és Faragó György.
Valamennyien Badacsonytomaj város közéleté-

nek meghatározó szereplői voltak, ki hosszabb, ki
rövidebb időn át. Sajnos, már csak múlt időben. Gyors
egymásutánban veszítettük el őket. Badacsonytomaj
ismét gyászol.

Mórocz Istvánt utoljára múlt év decemberében
köszöntötte a település vezetése abból az alkalom-
ból, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2020-ban Pro Urbe elismerést ado-
mányozott részére.

Mórocz István feladatát minden területen, -egye-
sületi elnökként, képviselőként, alpolgármesterként-
maximális odafigyeléssel, lelkiismeretesen, hozzá-
értéssel, példa értékűen végezte. Mindig kiemelt
figyelmet fordított az idősekre, magányosokra, a
nehéz szociális körülmények közt élőkre. Aktív tevé-
kenysége ismert és elismert volt a szakmai szerve-
zetek, a rendőrség és a lakosság részéről egyaránt.

Mórocz István képviselőként, alpolgármesterként,
a Polgárőr Egyesület vezetőjeként is mindig a tele-

pülés érdekeit tartotta szem előtt, ezért dolgozott
nyugdíjas évei alatt is fáradhatatlanul. Tenni akarása
a közösségért, a településért példaértékű lehet min-
denki számára.

Elment közülünk Sabjanics Miklós is. 
Miklós atya múlt év augusztusában került Bada-

csonytomajra, amikor a veszprémi érsek városunk
esperes-plébánosának nevezte ki. 

Bár nem ismerte ezt a térséget, a helyiek hamar
elfogadták és segítették, így könnyebb volt számára
a beilleszkedés. Bár tele volt tervekkel, ötletekkel,
ezek megvalósítására már nem kapott időt. Bár soha
nem adta fel a küzdelmet, az alattomos betegség
legyőzte őt és életének 52., áldozópapságának 29.
évében szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét
Teremtőjének.

Sabjanics Miklós esperes-plébánost 1992-ben
szentelték pappá Veszprémben, előbb Keszthelyen,
majd a megyeszékhelyen volt káplán, 1997-ben lett
Herenden plébános, Hárskút és Városlőd oldallagos
ellátásával. 2020. január elsejétől az állandó diakó-

nusok főegyházmegyei referensi feladatait is ellátta.
Elvesztettük Faragó Gyuri bácsit is.
A Magyar Távirati Iroda egykori fotóriporterét még

múlt év májusában köszöntötte Krisztin N. László pol-
gármester a többi között a miniszterelnök oklevelével
90. születésnapja alkalmából. A Faragó házaspár szin-
tén tavaly ünnepelte 60. házassági évfordulóját szent-
mise keretében a badacsonytomaji templomban. 

Gyuri bácsi analóg fényképezőgépével bejárta
egész Európát. Azt vallotta: tökéletes pillanat csak
egyszer fordul elő, a fotósnak ezt kell megörökítenie.
Évtizedeken át bújtak meg a fiókjában olyan kincsek,
mint azok a fotók, amelyeket az 1956-os forradalom
napjaiban készített a fővárosban. Csodás fotóit tárla-
tok keretében mutatta meg szerte az országban. Imá-
dott Badacsonyörsön élni, a helyi programokból
ötletgazdaként vagy szervezőként is kivette a részét.

Kedves Halottainktól fájó szívvel búcsúzunk,
emléküket megőrizzük! Nyugodjanak békében!

Kálóczi Beáta

BÚCSÚZUNK…

Fotó: Farkas JuditFotó: Farkas Judit

Folytatás az 1. oldalról.
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Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft külön
díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását a nagyda-
rabos hulladékok elhelyezésére az alábbiakban meg-
adott időben házhoz menő gyűjtés keretén belül,
koncentráltan, megfelelő kapacitás biztosításával a
kikészített lomokat átveszi, elszállítja, csökkentve
ezzel a lakosságnak okozott kellemetlenséget. Ennek
keretében lehetőség van megválni a háztartásokban
keletkezett nagydarabos hulladékoktól. 

Kihelyezés szabályai:
Lomhulladéknak kizárólag a lakosságnál, a ház-

tartásokban képződött, de a rendszeres hulladék-
szállításra használatos gyűjtőedényekben el nem
helyezhető nagydarabos hulladék minősül.

A gyűjtőpontokon leadható hulladékok:
 elhasznált, megunt bútorok
 edények
 szőnyegek
 játékok
 ruhanemű

TILOS a gyűjtőpontokon elhelyezni:
 építési és bontási törmelék (ajtók, ablakok, szani-
terek)
 háztartási kis- és nagygépek;
 távközlési berendezések;
 számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek;
 elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések;
 csomagoló anyagok (hungarocell, nylon zsákok,
fóliák, papír, karton)
 tehergépjármű gumiabroncs
 veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, fény-
cső, elem, akkumulátor)
 háztartásokban keletkező települési hulladék,
 szelektív hulladék,
 zöldhulladék.

Az átvett nagydarabos hulladék mennyisége az
egy háztarásban egy év alatt keletkezett mennyi-
ség, maximum 2 m3 lehet. 

A lomhulladék átvétele, elszállítása az alábbi kité-
telek szerint történik:

• egyedi, ingatlanonként történő bejelentés alap-
ján (családi házak és Társasházak esetében egyaránt
szükséges)

• a regisztráció a lomhulladék elszállításához Tár-
saságunk ügyfélszolgálatán személyesen, levélben,
e-mailben vagy telefonon történt bejelentés alapján
legkésőbb a lomtalanítási napot megelőző 7. napon
12 óráig kell, hogy megtörténjen (logisztikai előké-
születek és a megfelelő kapacitás megteremtése
miatt a megadott időponton túl nem áll módunkban
regisztrációt fogadni)

• családi házak esetében, illetve nem 1100 literes
BOBR-t használó Társasházak esetében az átvétel
nem közterületről, hanem közvetlenül az ingatlanok-
ról (kerítésen belül, illetve a magánterület a közúthoz
legközelebb eső részén történő elhelyezéssel) 

• gyűjtőpontra kihelyezett konténerek esetében,
Társasházaknál a lomtalanítási hulladékot közte-
rületre kihelyezni tilos.

• az átadás az ingatlan tulajdonos vagy megbízott
által személyesen 

• lomok átvételének és elszállításának pontos
időpontja: lomtalanítási napokon március 31-ig reg-
gel 7-től délután 15 óráig, április 1-től pedig reggel
6-tól délután 14 óráig

Aki a lomtalanítási hulladékát a közterületen
helyezi el, vagy nem a Közszolgáltató NHSZ Tapol-
ca Nonprofit Kft dolgozóinak adja át a kihelyezett
gyűjtőpontokon, az szabálysértést követ el.

A Lomtalanítás időpontja:
április 12. - Badacsony, Badacsonyörs, Badacsony-

tördemic, Szigliget
április 15. - Ábrahámhegy, Balatonrendes
április 16. - Badacsonytomaj

Bővebb tájékoztatást Társaságunk ügyfélszolgálatán,
illetve honlapján talál:

Ügyfélszolgálat helye: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.,
8300 Tapolca, Halápi u. 33.

Személyesen és telefonon (87/321-567):
Hétfő: 8-12; Kedd: Nincs; Szerda: 7-19; Csütörtök: Nincs;
Péntek: 8-12.
Telefax (87/321-567): hétfőtől vasárnapig 0-24

Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300
Tapolca, Halápi u. 33.
E-mail cím: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu

Továbbá egyes hulladék fajták elhelyezéséhez igény-
be veheti Társaságunk által üzemeltetett Hulladék-
gyűjtő udvarunkat.

Hulladékgyűjtő udvar helye: 8308 Zalahaláp, 010/42
hrsz.

Hétfő: 7:00 – 15:00; Kedd: 7:00 – 15:00; Szerda: 7:00 –
18:00; Csütörtök: 7:00 – 15:00; Péntek: 7:00 – 15:00

Telefonszám: 06-87/709-831
E-mail cím: lerako.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu

Kérjük együttműködésüket a környezetünk tisz-
taságának megóvása érdekében!

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

LOMTALANÍTÁS

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
pályázatot ír ki, a 100%-os önkormányzati tulajdonban
lévő MENÜ Kft. ügyvezetői tisztség betöltésére
munkaviszony keretében.

Az ügyvezető feladata: A kft. ügyvezetői feladatok
ellátása.

Feladatai különösen: 
- a társaság hatályos jogszabályoknak, az SZMSZ-
nek és a belső szabályzatoknak megfelelő gazdasá-
gos és hatékony működtetése,
- a társaság képviselete harmadik személlyel szem-
ben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt,
- a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói
jogok gyakorlása.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- B kategóriás jogosítvány,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- középfokú végzettség és 37/2014.(IV.30.) EMMI ren-
delet 16.§ (3) bekezdése szerinti végzettség, élelme-
zésvezető szakképesítés.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- önkormányzati vagy közétkeztetési területen meg-

szerzett legalább 2 éves vezetői gyakorlat,
- vendéglátóipari szakképzettség (szakács, üzletve-
zető)
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- szakmai vezetői program,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban
a képviselő-testületi ülés keretében kéri-e zárt ülés
tartását,
- hozzájáruló nyilatkozatot a személyes adatok bírá-
lók általi megismeréséhez,
- nyilatkozat a 2013. évi V. törvényben előírt kizáró
feltételekre (összeférhetetlenségre) vonatkozóan,
- bérigényre vonatkozó nyilatkozat.

A vezetői megbízás időtartama: határozatlan idejű
próbaidő kikötésével.

Bérezés: pályázó bérigénye alapján, megegyezés
szerint.

A pályázat közzétételének helye: www.badacsony-
tomaj.hu és Badacsonytomaj Város Önkormányzatá-
nak közösségi felülete, www.kozigallas.gov.hu 

Pályázat beérkezésének ideje és helye:
A pályázatoknak legkésőbb 2021. március 5. napján
12,00 óráig zárt borítékban Badacsonytomaj Város
Polgármesteréhez (8258 Badacsonytomaj, Fő utca
14.) címezve „MENÜ Kft. ügyvezetői pályázat” jeligével
ellátva kell beérkezniük. 
Benyújtani személyesen vagy ajánlott postai külde-
ményként lehet.

Érdeklődni Krisztin N. László polgármesternél lehet
(87/571-270).

A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület
a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő
első ülésén bírálja el a pályázatokat.

A munkakör 2021. április 5. napjától betölthető.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró
érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá.
Minden pályázó saját kockázatára pályázik, a kiíró
semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat elkészíté-
sével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költséget
nem térít meg. A pályázat beadásával a pályázó
egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott fel-
tételt magára nézve kötelezőnek elfogad.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÜGYVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA



Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Kulturális Intézménye megemlékezést tar-
tott Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas festő-
művésznő tiszteletére 2021. február 6-án,
szombaton 18 órakor. A megemlékező
szentmise a Szent Imre Római Katolikus
Templomban zajlott le, azt követően
mécsesgyújtásra került sor a művésznő
műterménél. A Kossuth- és Munkácsy
Mihály-díjas festőművész 8 évvel ezelőtt,
2013. február 4-én hunyt el 83 éves korá-
ban, Udvardi Erzsébet idén lenne 92 esz-
tendős.

Farkas Judit
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VINCE NAP, BOCSODA, FARSANG ÉS TÉLKERGETÉS 
A PIPITÉRBEN

SÍELÉS 
EPLÉNYBEN 

A SKI43 PROGRAM
KERETÉBEN

Január 22., Vince napja a bortermelő vidékek éle-
tében fontos dátum, mert „Ha csorog Vince, tele a
pince”.  Idén napsütés volt ezen a napon, kíváncsian
várjuk a szőlőtermést… A jeles naphoz  kapcsolódó
népszokásokkal játszóház keretében ismertettük
meg a gyerekeket. Szőlővesszőt vágtunk, hajtattunk,
Miska kancsót, tálkát agyagoztunk, népi motívumok-
kal gazdagított színezőt festettünk. Kis kiállításunk az
aulában egész héten megcsodálható volt. 

A kiállítást február másodikán barlangokra cse-
réltük, megnyílott a Bocsoda és Mini Bocsoda, ahová
medvelábnyomokon keresztül vezetett az út. A bar-
langok körül plüss medvecsaládok sorakoztak, bel-
sejükben pedig a medvefajok képviselőinek fotói vár-
ták a gyerekeket. Az egész hét medvézéssel telt. A
lesötétített aulában hagyományos diavetítőn medvés
meséket néztünk, mézet kóstoltunk, tappancsokat
festettünk, táncházat tartottunk.

Hagyományos farsangunkat zárt körben, február
5-én rendeztük meg. Az intézmény dolgozói a „ Med-
vehét” végén a farsangi forgatagba a  Bocsoda képé-
hez alkalmazkodva medvejelmezbe bújtak. A szebb-
nél-szebb maskarákat felvonultató bemutatkozó
részt nagy, zenés, táncos vigadalom követte, délben
a Szülői Munkaközösség meglepetéstortájával zártuk
a programot.

A kiszézés talán a legnépszerűbb télűző népszo-
kás, melynek keretén belül egy menyecskét formázó
szalmabábot körbehordanak a településen, majd
kivonulnak vele a lányok a falu végére énekszóval,
és ott a folyóba vetik, vagy elégetik. Mi az elmúlt
évekhez hasonlóan idén is a kiszebáb elégetését
választottuk. Az intézmény Széchenyi utca felőli tűz-
rakó helyéhez énekszóval, dobokkal, csörgőkkel
vonultunk, és a nagy kiszebáb tűzbe hajítása után a
gyermekek a saját félelmeikkel, aggodalmaikkal
megrakott bábuikat is a lángok közé vethették, míg
azt skandáltuk: „Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”

Nagy Péterné Hegyi Eszter
Hagyományőrző mk.vez.

Az Eplényi Síaréna ad otthont ennek a nagyszerű
kezdeményezésnek, melynek keretein belül az isko-
lások szakavatott oktató mellett elsajátíthatják a síe-
lés alapjait. A program értelmében a regisztrációs
felületen leadott méretek alapján a diákok ingyen
kapnak a helyszínen felszerelést – bakancs, léc, bukó.
Izgatottan vártuk a kijelölt napot, bíztunk a kedvező
időjárásban. Bakancsfelvétel, lécpróba és irány a 2%-
os havas lejtő. A havon léccel közlekedni nem egy-
szerű, ezt többen megtapasztalták. A 70 percbe sok
minden belefér, de kevésnek bizonyult. Szívesen
maradtak volna a pályán fiúk, lányok, mert akkor jöt-
tek bele, kezdték megérezni az ízét. A hóeke is kez-
dett belemászni a lábukba, lassan jöhetett volna a
fordulás, de erre már nem maradt idő. Jutott viszont
idő a fenéken való csúszkálásra a domboldalban,
nézni a hegyről lejövő síelőket, megfigyelni a felvonót.
Sok látnivaló és élmény maradt a gyerekekben, vala-
mint fáradtság a testekben.  Szeretnénk jövőre is visz-
szatérni erre a remek programra! 

Köszönjük a SKI43 csapatának!!!
Farkas Csilla

alsós munkaközösség-vezető
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Még fel sem ocsúdunk a karácsonyi és a szil-
veszteri lakomák után, máris kezdetét veszi a báli
szezon, ami újabb mulatságokra és ünneplésre ad
okot. Ez az időszak Vízkeresztkor kezdődik, ilyenkor
még a tél temetéséért és elűzéséért szerveződnek
az összejövetelek. 

A hagyomány szerint a pap megszenteli a vizet
és a tömjént, melyet aztán kereszteléshez használnak
fel, innen ered a Vízkereszt kifejezés.  A Hamvazó-
szerda a húsvétot megelőző 40. nap. A Húshagyó
Kedd a Hamvazószerdát megelőző napot jelöli, mely
a farsangi időszak utolsó napja is egyben, ilyenkor
még lehet lakomázni, ünnepelni, hisz ezután elkez-
dődik a húsvétig tartó böjti időszak. A farsang zárását
nevezik farsang farkának. 

Az asszonyfarsang egy régi hagyomány, melynek
lényege, hogy a lányok, asszonyok férfiruhába bújtak
és férfiak módjára viselkedtek. Az urak menekültek
előlük, bezárkóztak, elrejtőztek a házban, a pincében,
vagy a padláson. Ha sikerült a menekülőket elfogni,
a nők megborotválták az elfogottakat és liszttel szór-
ták be az arcukat. Az asszonyfarsang esti mulatsággal
zárult, ahová csak nők mehettek. Forralt bort főztek,
énekeltek, táncoltak. 

A népi hiedelem szerint a böjtöt egyetlen nap
erejéig felfüggesztették, hogy a megmaradt farsangi

ételeket elfogyaszthassák. Ez általában a Hamvazó-
szerdát követő csütörtökön történt és zabáló-, tob-
zódó-, vagy torkoscsütörtöknek nevezték ezt a napot.
Manapság is számos étterem tart Torkos Csütörtököt,
ahol kedvezménnyel és sok finomsággal várják a
vendégeket.

A farsanghoz számos más népi hiedelem köthető.
Ilyen például a Vince-naphoz kapcsolódó. „Ha meg-
csordul Vince, teli lesz a pince”, mely azt jelenti a
borászok számára, hogy ha szép idő van aznap, akkor
szép termés ígérkezik, ha viszont hideg és borús az
időjárás, akkor rossz bortermés várható szüretkor. 

Gyertyaszentelő Borbála napján, azaz február 2-
án a néphagyomány szerint, ha a medve kijön a bar-

langjából és meglátja a saját árnyékát, akkor még
visszabújik és alszik még egy kicsit, mert úgy érzi,
messze még a tél vége. Ha azonban aznap borús az
idő és nem süt a nap, akkor nem tudja meglátni az
árnyékát, ami azt jelenti, hogy közel a tavasz! Balu, a
Fővárosi Állat- és Növénykert medvéje idén február
2-án előjött, de mivel borús volt az idő, nem láthatott
árnyékot, így ha hihetünk ennek a jóslásnak, akkor
már nem tart soká a tél!

A farsang jelzi a böjti időszak végét is. Utal a tél
végére és már a tavaszt várja. A Virágvasárnap a hús-
vét előtti 7. nap, melyet egy ősi hiedelem hívott életre.
Őseink ugyanis azt hitték, hogy a tél utolsó napjaira
a Nap ereje is legyengül és a gonosz szellemek életre
kelnek, ezért zajos mulatsággal, bábuk égetésével,
hangoskodással próbálták meg elűzni őket. 

Virágvasárnaphoz kapcsolódik a barkaszentelés,
a „Bújj-bújj, zöld ág” játék, a kiszehajtás, valamint a
kiszebáb égetés is. 

Hazánkban az egyik legismertebb farsangi mulat-
ság a mohácsi busójárás. A busók maskarába öltözve
járják a várost, riogatják az embereket, húzgálják a
fiatal lányok, asszonyok haját és bekenik az arcukat
liszttel, hamuval. 

Farkas Judit

Kedves Olvasóink! A kormány a veszélyhelyzet ide-
jén alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló
484/2020. (XI. 10.) kormányrendelete értelmében a
nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmények

november 11-től zárva tartanak, a Városi Könyvtár nem
látogatható! 

Továbbá mindennemű rendezvény megtartása is
tilos, ideértve a kulturális eseményeket. Azonban nagyon
sok, leselejtezett, de még használható, szép állapotú
könyvet gyűjtöttünk össze Önöknek! Az alábbi kiadvá-
nyokat szívesen eljuttatjuk az olvasók otthonába! Kérjük
jelezze, ha valamelyik kötetre igényt tartana az alábbi
elérhetőségen: badacsonytomajkonyvtar@gmail.com

Sobor Antal: Nyulak délutánja; Dr. Buga László:
Orvosnaplóm; E. R. Burroughs: Tarzan a föld mélyén; E.
R. Burroughs: Tarzan a vadember; E. R. Burroughs: Tar-
zan és a hangyaemberek; E. R. Burroughs: Tarzan és a
párducemberek; E. R. Burroughs: Tarzan és a tiltott
város; E. R. Burroughs: Tarzan és az aranyváros; E. R.
Burroughs: Tarzan és az elveszett birodalom; E. R. Bur-

roughs: Tarzan és az oroszlánember; E. R. Burroughs:
Tarzan és az őrült; Schifferné Szakasits Klára: Holtvá-
gányon 1950-1956; Schifferné Szakasits Klára: Remény-
kedők; A. Den Doolaard: Akik a tengerrel csatáznak;
Simon Mitton,  Jacqueline Mitton: Bevezetés a csilla-
gászatba; Manga János: Palócföld; Bognár Vidné, Dr.
Deák Tibor: Savanyúságok; Hegedüs Géza: Az erdőntúli
veszedelem; Georgij Martinov: Az időspirál; Kertész
Erzsébet: A tábornok lánya; Kertész Erzsébet: Szonya
professzor; Lev Kasszil: Majakovszkij; Lev Kasszil: Őfen-
sége nyaral; L. Kasszil, M. Poljanovszkij: Vologya utcája;
Manuel Vázquez Montalbán: A menedzser magányos-
sága; Hérodotosz: A görög-perzsa háború; Georgij Mar-
tinov: Az időspirál; Thurzó Gábor: József és Putifárné;
Agnes Smedley: Magányosan; Sipos Gyula: A senki
földjén; Sólem Áléchem: Tóbiás, a tejesember; Mihail
Solohov: Emberi sors; Sinka István: Szigetek könyve.
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KÖNYVEK AJÁNDÉKBA!

FARSANG MAGYARORSZÁGON

Hozzávalók: - 500 g liszt
- 50 g zsír
- 50 g cukor
- 30 g élesztő
- 5 tojás sárgája
- 2,5 dl tej
- csipet só
- 1 citrom reszelt héja
- olaj a sütéshez
- baracklekvár
- porcukor

Elkészítése: A szobahőmérsékletű tejbe elkeverjük a cukrot és az élesztőt, majd felfuttatjuk.
Egyesével hozzáadjuk a tojások sárgáját, a felolvasztott zsírt, egy citrom reszelt héját, végül a
lisztet. A masszát kézzel alaposan átgyúrjuk, homogén, kissé ragadós tésztát kell kapnunk.
Lefedve, meleg helyen pihentetjük 30-45 percet. Ezt követően lisztezett felületen 2 cm vastagra
nyújtjuk. Pihentetjük a tésztánkat további 15 percig. Ha letelt az idő, kiszaggatjuk. A leeső
darabokat addig nyújtjuk és szaggatjuk, míg az összes tészta el nem fogy! Nagy serpenyőben,
vagy lábasban olajat forrósítunk. Fedő alatt 1-2 percig sütjük a fánkok mindkét oldalát, míg
aranybarnák nem lesznek! Papírtörlőn lecsepegtetjük róluk a felesleges olajat, majd barack-
lekvárral kenjük meg és porcukorral szórjuk meg a tetejüket! Jó étvágyat kívánunk!

SZALAGOS FÁNK RECEPT
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2020 novembere óta ismét zárva vannak a hazai
szállodák, nem fogadhatnak még vendéget a
magánszállások, az éttermek sem. A turisztikai szek-
tor talán az egyik olyan ágazat, amely mindennél és
mindenkinél jobban várja az újranyitást.

A járványhelyzetben közben mindenki a vendé-
gek fogadására készül. A Tourinform Badacsony pél-
dául pályázati forrásból újította fel az iroda belső tere-
it, és március 1-től új szolgáltatásokkal várják újra a
vendégeket.

A helyi idegenforgalom elmúlt évi eredményeiről
és az idei tervekről Tasner Mónikával, a Badacsonyi
Céh Turisztikai Egyesület TDM-munkaszervezetének
vezetőjével beszélgettünk.

Hogyan vészelte át 2020-ban a turisztikai ága-
zat, a helyi turizmus a járványhelyzetet?

Különlegesnek és emlékezetesnek számított az
elmúlt esztendő minden tekintetben. Nagyon jól kez-
dődött az év, már az első két hónapban megindultak
a nyári foglalások. A Badacsony New Yorkban ren-
dezvényt nagy sikerrel és rekordnak mondható láto-
gatószámmal tudtuk még megrendezni a fővárosban,
rögtön ezt követően hidegzuhanyként érte a szakmát
a világjárvány begyűrűzése, az azt követő korlátozá-
sok és a karantén időszaka. Ez a helyzet komoly kihí-
vás elé állította a szakmát, a mi szervezetünket, a
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületet és annak tag-
ságát is. Összességében azonban a teljes badacsonyi
desztináció sikeresen vészelte át ezt az időszakot.
Évek óta növekszik az érdeklődés a térség iránt, az
elmúlt 10 év közös munkája most hozza az első
komoly eredményeket- gondolok itt az önkormány-
zati fejlesztésekre, a strandfejlesztésekre, a Kisfaludy
út felújítására, a Felső-bazársor teljes megújítására-
emellett Badacsony olyan komplex, unikális  kínálatot
tud nyújtani egész évben, amely a Balaton térségé-
ben is egyedülálló, de mondhatom nyugodtan, hogy
országos szinten is.

Milyen eredményeket hozott mindezek után a

nyári főszezon?
A tavaszi ijedtség után a nyár végére már azt

mondhattuk el, hogy hoztuk a 2019.évi számokat, sőt
meg is haladtuk azokat. Rögtön a korlátozások felol-
dása után megindult a vendégforgalom. Májusban
és június első felében még az volt a jellemző, hogy
a vendégek a kisebb kapacitású szálláshelyeket
keresték, aztán a tanév befejezését követően ez a
tendencia már megváltozott és a hotelek irányába is
megerősödött az érdeklődés. Június közepétől
augusztus végéig rekordszámú látogató, vendég
jelent meg a településen, a desztinációban. Irodánk-
ban is azt tapasztaltuk, hogy a 2019-es évhez képest
is 5%-kal több vendég keresett fel minket (július-
augusztus hónapokban 36. 323 fő), 2020-ban október
végéig 47. 753 vendéget fogadtunk az irodában.
Ehhez még hozzá kell tennem nagyon büszkén azt
is, hogy a Balaton térségében a Tourinform irodák
között mi rendelkezünk a legnagyobb látogatószám-
mal, országos szinten pedig az 5. helyen állunk a
vendégforgalom tekintetében.

Ezek a számok mennyire köszönhetőek a „Maradj
itthon” kampánynak, amelyet az MTÜ indított el a
kormánnyal közösen?

A Magyar Turisztikai Ügynökség belföldi forgalom-
élénkítő kampányainak nagy szerepe volt ezekben a
számokban. Mi is csatlakoztunk valamennyi ilyen
programhoz. Már tavasszal, a járvány időszak elején
elkezdtük a „Készülj Badacsonyra!” facebook kam-
pányunkat, ahol a vendégek felé azt kommunikáltuk,
hogy ebben a nehéz helyzetben szolgáltatóink arra
készülnek, hogy újra fogadhassák a vendégeket, és
csupa pozitív üzenettel bombáztuk őket. A nyitást
követően pedig a „Badacsony visszavár” kampányunk
zajlott, ami azt jelentette, hogy már az aktuális prog-
ramokat, rendezvényeket, aktív turisztikai lehetősé-
geket mutattuk be a vendégeknek.

A szakvezetéses élménytúráink is azonnal elin-
dultak a nyitás után, óriási érdeklődés és részvétel

mellett zajlottak egészen november közepéig. Eze-
ken a sikereken felbuzdulva megterveztük a 2021.évi
túráinkat is, ezen a téren is igyekszünk mindig újdon-
ságokat is kínálni a vendégeknek, így új helyszínekkel,
megújult tematikával tartjuk majd az idei túrákat.  

2020-ban teljes egészében megújult a badacso-
nyi Tourinform iroda is, egy kis ékszerdoboz került a
régi épület helyére.

Nagy köszönet illeti ezért Badacsonytomaj Város
Önkormányzatának Képviselő-testületét, akik sike-
resen pályáztak a Zöld Város II. programmal a Felső-
bazársor teljes megújítására, ugye ennek egy része
a Tourinform iroda épülete. Valóban egy nagyon szép,
igényes, vonzó környezetben folytathattuk a munkát,
június 27-én nyitottuk meg a kapunkat a vendégek
előtt. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk és
mindenki dicsérte az igényes környezetet.

Emellett a Kisfaludy 2030 és a Magyar Turisztikai
Ügynökség közös pályázatot írt ki még júniusban,
amelyen szintén sikeresen szerepeltünk, így a Tou-
rinform irodák egységes arculatú belső építészeti fel-
újítása projekt keretében 20 millió forintot fordíthat-
tunk az iroda megújítására. Az MTÜ arculati kéziköny-
ve alapján rendeztük be a létesítményt: új bútorokat
vásároltunk, megújult a világítás, a padlóburkolat, a
dekorációs elemek, új három munkaállomásos pultot
szereztünk be, kiadványtárolót, de lesz két borhűtőnk
is. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően tudjuk bőví-
teni a termékkínálatunkat és szolgáltatásaink körét
is, hiszen kerékpárkölcsönzésre is lehetőség nyílik
mostantól a vendégek számára, de szeretnénk minél
szélesebb választékot bemutatni itt a borvidék bor-
kínálatából is, az egyesület tagjainak borait szeret-
nénk az irodában értékesíteni.

De 2021-ben azon is dolgozunk, hogy az iroda
után az általunk szervezett programokat, rendezvé-
nyeket, illetve kiadványcsaládunkat is meg tudjuk
újítani. Kálóczi Beáta

MEGÚJULT KÜLSŐVEL, ÚJ SZOLGÁLTATÁSOKKAL VÁRJA 
A VENDÉGEKET A TOURINFORM BADACSONY

Folytatás az 1. oldalról.
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TÁJÉKOZTATATÁS ÉS KÖSZÖNET A HELYI POLGÁRŐRSÉG
2020. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁÉRT

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2020. évi költségvetéséből 350.000
(háromszázötvenezer) Ft működési célú támogatás-
ban részesítette a Polgárőr Egyesület Badacsonyto-
majt. (PEB-t.).

Az Egyesület, mint támogatott teljesítette szer-
ződésbeli kötelezettségét, a támogatással elszámolt,
melyet az önkormányzat hivatalos lapjában a „Bada-
csony” újságban ezúton tesz közzé. 

A támogatási összeg felhasználása a Képviselő-

testület 69/2020.(II.26.) sz. határozata alapján a 2020.
03. 02-én kelt Támogatási szerződés alapján történt,
melyet tételes elszámolással igazol.

A Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a
Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj által a már
korábban is vállalt 2013. 03. 25-én kelt Együttműkö-
dési Megállapodásban vállalt kötelezettségek telje-
sítésével a támogatás ismételten a korábbi évekhez,
elősegítette az egyesület bűnmegelőzési tevékeny-
ségének hatékonyságát, a rendezvények szervezett-

ségét, a város nyugalmát, idegenforgalmi neveze-
tességeinek megbízhatóságát.

E sokrétű feladatok ellátásához jelentős segítsé-
get nyújtott a támogatás, melyet a PEB minden tagja
köszönettel fogadott és fogad a jövőben is. 

Köszönet városunk biztonsága, a lakosság nyu-
galma érdekében adott támogatásért!

Arany György 
elnök
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Újabb keresztrejtvénnyel kedveskedünk a gyerekeknek! A színes oszlopban létrejövő megfejtést 2021. március 21. vasárnap 12 óráig küldjék el nekünk a
media@badacsonytomaj.hu e-mail címre! A levélben kérjük feltüntetni a kitöltő gyermek nevét és életkorát! A nyertest e-mail-ben értesítjük! Jó szórakozást,
sok szerencsét kívánunk!



NAGYBÖJT-HÚSVÉT
BADACSONYTOMAJON MÁRCIUSBAN: szerdán-
ként 17 órától szentségimádás, alatta gyóntatás,
18 órakor szentmise.       
Március 24-én, szerdán nem lesz szentmise!
Március 25-én, csütörtökön URUNK SZÜLETÉSÉ-
NEK HÍRÜLADÁSA főünnepén 16 órakor lesz
szentmise
SZERDÁNKÉNT ÍGY VAN LEHETŐSÉG A HÚSVÉTI
SZENTGYÓNÁS ELVÉGZÉSÉRE!
NAGYBÖJT PÉNTEKEIN 17 ÓRAKOR KERESZTÚTI
ÁJTATOSSÁG

NAGYHÉT-HÚSVÉT 
BADACSONYTOMAJ
NAGYCSÜTÖRTÖK: 
16 ÓRAKOR Szentmise az utolsó vacsora emlé-
kére
NAGYPÉNTEK:  
16 ÓRAKOR  nagypénteki liturgia 
(KERESZTÚT NINCS)
NAGYSZOMBAT:  
16 ÓRAKOR FELTÁMADÁSI LITURGIA 
(KÖRMENET NINCS)
HÚSVÉTVASÁRNAP:   
Badacsonytomaj: 17 órakor szentmise
HÚSVÉTHÉTFŐ:            
Ábrahámhegy: 12 órakor szentmise

http://badacsonytomaj.plebania.hu/                       
https://www.tapolcaiplebania.hu/       

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) H.: 08.00-16.00 óráig; P.: 08.00-
12.00 óráig. Telefon: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289. Szer-
dai napokon előzetes telefonos (+36 30 866 0607) bejelent-
kezés és egyeztetés alapján van lehetőség ügyfélfogadásra.
Fogadóórák: 
(előzetes bejelentkezés a +36-87/571-270-es számon)
Krisztin N. László polgármester
minden hónap első H.: 14.00-16.00 óráig,
Hartai Béla alpolgármester
minden hónap harmadik H.: 14.00-16.00 óráig
Képviselői fogadóóra:
minden hónap második H.: 14.00-15.00 óráig
Wolf Viktória jegyző
minden hónap első Sz.: 13.00-16.00 óráig
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ábrahámhegyi Kirendeltsége:
H.: 08.00-16.00 óráig; P.: 08.00-12.00 óráig. Szerdai napokon
előzetes telefonos (+36 30 866 0607) bejelentkezés és egyez-
tetés alapján van lehetőség ügyfélfogadásra.
Badacsonytomaj VN Kft. +36-87/571-048, Fax: +36-87/571-
057, e-mail: info@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu 
Fogadó óra: H., Sz., P. 08.00-14.00 óráig
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36-87/571-115, +36-30/693-4420
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu 
Web: www.badacsonyiprogramok.hu 
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartás programfüggő.
Városi Könyvtár: Tel: +36-87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény – Tájház: a 2020. évi
szezonban ZÁRVA tart!
Egry József Emlékmúzeum: a 2020. évi szezonban ZÁRVA tart!
Orvosi rendelők (Badacsonytomaj, Kert u. 32.)
Gyermekorvosi ellátás: dr. Karasszon Diána. Rendelési idő:
H., K., Sz., P.: 11.00-13.00 óráig, Cs.-ön nincs rendelés.
Háziorvos: dr. Scheller György tel.: +36-87/471-123. Rendel:
H., Sz., Cs., P.: 08.00-12.00 óráig, K.: 14.00-16.00 óráig.
Sürgős esetben hétköznap 08.00-16.00 óráig hívható: +36-
30/901-9869. Hétköznap 16.00 órától másnap reggel 08.00
óráig és hétvégén hívható Tapolca körzeti ügy.: +36- 88/412-
104 vagy 104
Fogászati alapellátás (Badacsonytomaj, Kert u. 32.):
dr. Pinterits Judit (tel.: +36-87/471-689):
H.: 08.00-14.00 óráig, K.: 14.00-19.00 óráig, Sz.: 08.00-14.00
óráig, Cs.: 12.00-19.00 óráig, P.: 08.00-14.00 óráig.
Kezelésre időpont egyeztetéssel lehet jelentkezni.

Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon:
08.00-14.00 óráig, Veszprém, Halle u. 5/E, Telefon: +36-88/425-
228
Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Védőnői Szolgálata 
Védőnő: Poszlovszky Krisztina. Elérhetőségei: +36-30/511-9521,
+36-87/471-698 (munkaidőben)
E-mail: badacsonyivedono@gmail.com
Tanácsadás ideje: Nők és várandósok részére tanácsadás: Cs.:
08.00-10.00 óráig, Csecsemő, gyermek és ifjúsági tanácsadás:
Cs.: 10.00-12.00 óráig
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sz.: 11.00-12.00 óráig
Varjas Veronika Tel.: +36-30/426-2207
Gyermekjóléti fogadóóra: Sz.: 11.30-12.00 óráig
Gyógyszertár: (Hősök tere 5.) +36-87/471-012
H. – Sz. – P.: 07.30-11.10 óráig, 12.50-17.00 óráig
K. – Cs.: 07.30-12.00 óráig, 12.30-17.00 óráig
Szo.: 08.00-10.00 óráig (ügyelet Tapolcán)
Sellyei Gábor hegybíró 
Tel.: +36-87/431-040, +36-70/489-8569, 
e-mail: sellyei.gabor@hnt.hu
Fogadóórák: H. – Cs.: 08.00-12.00 óráig (Kutatóintézet)
Hatósági állatorvos:
dr. Barátossy György Tel.: +36-70/436-5053
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság – parancsnokság 
Badacsonytomaj, Fő utca 62. Tűzoltóparancsnok: Molnár Péter
László Tűzoltó Alezredes
Badacsonytomaji Rendőrőrs 112
Badacsonytomaj, Kert u. 33.
Körzeti megbízott: Pintér György r.ftörm.  
Őrsparancsnok: Sztrik Ákos r.százados 
Polgárőrség: Arany György +36-30/271-7552
Kábeltelevízió hibabejelentés:
ElektroV szerviz: +36-87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14. Tel.: 06-87/531-013;
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu; web: www.bada-
csony.com; Nyitva: minden
nap 10.00-16.00-ig
Badacsonytomaji Nyugdíja-
sok Egyesülete
Elnök: Lukács Antalné /Ella/
Tel.: +36-30/422-9081, e-mail:
kormendi4@freemail.hu 
POSTA Badacsonytomaj,
Kert u. 10.
Tel.: 87/471-176, 87/471-370
POSTA Badacsonyörs, Füre-
di u. 32.
Tel.: 87/571-030
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Tel.: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289

A megjelent írások és levelek a szerzők álláspontját
tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség
véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett for-
mában közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk
vissza. A Badacsony Újságban megjelent írások, fotók
bárminemű felhasználásához a kiadó és a szerkesztő
írásos hozzájárulása szükséges.
A fejléc fotóját Varga Norbert készítette, a kép fel-
használása a szerző előzetes hozzájárulásával történt. 

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca 
Tördelőszerkesztő: Huszák László

Az újság a település honlapján is olvasható! 
A Badacsony Újság elektronikus formában is letölthető
a www.badacsonyiprogramok.hu weboldal Badacsony
Újság menüjéből.
Következő lapzárta: 2021. március 5. A lapzárta után
érkezett írások megjelenését nem garantáljuk.
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Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Badacsony Újság elektronikusan, pdf
formátumban is letölthető, online változatban a www.badacsonytomaj.hu oldalon
az Újság menüpontban érhető el. Szerkesztőségünk arra is lehetőséget biztosít,
hogy a város havonta megjelenő közéleti lapját e-mailben megküldi Önöknek.
Amennyiben erre igényt tart, kérjük, küldje el számunkra e-mail címét a media@
badacsonytomaj.hu címre. A levél tárgyában tüntesse fel „Badacsony Újság”. 
Ezúton is arra bíztatunk mindenkit, lapozzák online, olvassák a Badacsony Újságot
elektronikus formában! Badacsony Újság Szerkesztősége

LAPOZZA ONLINE! OLVASSA A BADACSONY 
ÚJSÁGOT ELEKTRONIKUS FORMÁBAN!

MISERENDBEMUTATKOZIK A NYUGAT-BALATON

Az elmúlt években jelentős átalakuláson ment át
(ez még ma is folyamatban van) a hazai és nemzet-
közi sajtó, részben a világhálós közösségi platformok,
az olvasói szokások és igények változása, illetve a
hirdetési piac visszaesése miatt.

A tendencia talán legnagyobb vesztesei a kisebb
települések, beleértve még a 10 ezer lakos alatti
városokat is, hiszen számukra a regionális sajtóban
való megjelenési lehetőségek nagyon lecsökkentek.
A Veszprém megyei napilapnál, a Naplónál töltött
közel 20 évnyi újságírói munkám egyik fontos szeg-
mense volt a településekkel való szoros kapcsolat
fenntartása, amit még az akkori vezetés is ellenőrzött
olyan formában, hogy időnként számba vették, hogy
ki, hányszor jelent meg a lapban. Kifejezetten töre-
kedtünk arra, hogy senki ne maradjon ki, s legalább
egy hónapban egyszer szerepeljen valamilyen for-
mában a település, akár rendezvény, vagy éppen
valamilyen fejlesztés kapcsán.

Sajnos ez a trend apránként megszűnt, s ma már
jobbára a közösségi platformok (jellemzően Facebo-
ok) segítségével adnak hírt magukról a települések.
Ez azonban nem biztosít akkora lefedést, mint amek-
kora indokolt lenne. Természetesen fontosak a tele-

pülésenként változó időközönként megjelenő saját
helyi lapok is, azonban ebből csak a helyi lakosság
tájékozódhat, s ráadásul gyakran komoly terhet jelent
a lap elkészítése az azzal megbízott személynek.

Mindezt összegezve gondoltam arra, hogy egy
olyan megoldást kínáljak a Nyugat-balatoni térség
települései számára, amely biztosítja a folyamatos
megjelenést hírek, információk, hirdetések számára
papír alapon és digitális formában, a világhálón is,
előbbi kéthetes megjelenési ciklusban, utóbbi gya-
korlatilag azonnal és állandó jelleggel.

Immár 28 éve dolgozom újságíróként, ám mér-
nök-informatikus diplomával rendelkezem, s ezen
kívül van egy felsőfokú külkereskedelmi üzletkötői
szakképesítésem is. Előbbi azért érdekes jelen eset-
ben, mert vállalkozóként honlapokkal, az internet
világával is foglalkozom, s jelen ajánlatom nem csu-
pán a papír alapú, hanem az online újságban való
megjelenésre is vonatkozik.

A tapolcai régióban decemberben már megjelent
az első kiadás, február 5-től pedig elindult a folya-
matos, 2 hetenkénti megjelenés.

Szijártó János  
a lap kiadója, főszerkesztője


