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GYERMEKNAP 2021

A közelmúltban nyílt meg Vollein Ferenc képzőművészeti
galériája Badacsonyörsön, a Csigáskuti út 1. szám alatt,
és ezzel 49. önálló tárlata is megnyílt a fiatal tehetségnek.
A galériában jelenleg a 22 éves festőművész 22 alkotása
látható, ezek közül tizenkettőt idén, négyet pedig tavaly
augusztus óta készített.

KÉPZŐMŰVÉSZETI GALÉRIA
BADACSONYÖRSÖN

A tapolcai esperesi kerület tájékoztatóját a 8. oldalon olvashatják.

A Veszprémi Főegyházmegye Érseke, Dr. Udvardy György
június 15-én kinevezte Bedy Imre eddigi ugodi plébános
urat, a Sabjanics Miklós plébános úr halála folytán meg-
üresedett Badacsonytomaji Plébánia plébánosává, a
Kővágóörsi Plébánia oldallagos ellátásával.

ÚJ PLÉBÁNOS 
BADACSONYTOMAJON
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90. születésnapja alkalmából köszöntötte Rezsuta
Istvánt Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete nevében Krisztin N. László polgármes-
ter és Hartai Béla alpolgármester. Az ünnepelt átve-
hette a miniszterelnök által küldött emléklapot is.

A város egyik legidősebb polgárának sokat köszön-

het a település, hiszen mindig segítette a futballistákat,
de más ügyekben is segítő szándékra találtunk nála,
így máig bizalommal fordulhattunk, fordulunk hozzá.

Isten éltesse, Pista bácsit, akinek sok erőt, jó
egészségben eltöltött hosszú életet kívánunk!

Kálóczi Beáta

Fotó: Forrás: facebook.com/Badacsonytomaj-Képviselő-Testület-2019-2024Fotó: Forrás: facebook.com/Badacsonytomaj-Képviselő-Testület-2019-2024

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
A Veszprém Megyei Kormányhivatal értesíti Tisz-

telt Ügyfeleit, hogy a Tapolcai Járási Hivatal illeté-
kességi területén 2021. június 30-án (szerdán) mobi-
lizált ügyfélszolgálat működik. 

A KAB-BUSZ ügyintézői a fenti napon: 

• 12:15 – 14:15 óra között Badacsonytomaj –
Tatay Sándor Általános Iskola parkolója – Kert u. 8.
szám alatt 

• 14:30 – 15:30 óra között  Badacsony – Móló
helyszínen

várják az ügyfeleket a szokásos okmányirodai
(személyi igazolvány, lakcím, jogosítvány, útlevél,
gépjármű, ügyfélkapu, diákigazolvány), valamint kor-
mányablakban indítható ügyekben.

Felhívják a lakosság szíves figyelmét arra is, hogy
a KAB-BUSZ-ban a díjak, illetékek kiegyenlítésére
csak bankkártyával van lehetőség.

TÁJÉKOZTATÁS

Fotó: kormanyhivatal.huFotó: kormanyhivatal.hu
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Az idei tanévben a tavalyihoz hasonlóan különleges módon került megren-
dezésre a nyolcadikosok ballagása, betartva a koronavírus miatti helyzet törvényi
előírásait.  A búcsúzó diákok az iskola aulájában szülők nélkül járták végig immá-
ron utoljára a jól ismert folyosókat Csanádiné Marika nénivel és Biró Eszter búcsú-
zó osztályfőnökökkel együtt hagyományos ballagási dalokat énekelve. Ezt köve-
tően az iskola udvarán folytatódott a szülők, rokonok jelenléte mellett a 7.-8.
osztályosok ballagási műsora, majd az iskola kézilabdapályáján került sor a lufik
elengedésére, a búcsúzkodásra és a fényképezkedésre.

Többféle szempontból is különleges osztály búcsúzott most el, hiszen a sors
úgy hozta, hogy sokan sokfelől választották ezt az iskolát, ezt az osztályt. Volt
aki, Angliából vagy Svédországból érkezett, volt aki az ország másik szegletéből.
Volt, aki szomszédos településekről és olyan is volt, aki tősgyökeres tomajiként
került ebbe az iskolába, akinek a szülei is már ide jártak. A ballagó nyolcadikosok
14-en kezdték az első osztályt, azonban 22 fővel köszöntek el. Különleges volt
az osztály abból a szempontból is, hogy Vali néni óvó-védő szárnyai után, Csa-
nádiné Marika néni egyengette szeretetteljes következetességgel az osztály
életét, majd 4. osztálytól, Csanádi Marika néni nyugdíjazása miatt én lehettem 5
éven át a gyerekek osztályfőnöke. 

Visszatekintve az elmúlt évekre számtalan versenyen nyújtottak kiemelkedőt
az osztályba járó diákok (angol nyelvű szépkiejtési és prezentációs versenyek,
anyanyelvi versenyek, népdaléneklési és sportversenyek.) A búcsúzó nyolcadi-
kosok szívesen és kreatívan vettek részt az iskolai és városi rendezvényeken,
színesítve a település kulturális életét. Többen a néptáncban és volt aki a helyi

futballcsapatban vagy a tapolcai VSE kosárlabda szakosztályában bontakoztatták
ki tehetségüket. 

„Nem búcsúzunk, hanem visszajövünk” ígérték ballagási műsorukban a nyol-
cadikosok.  Az iskola kapuja mindig nyitva áll, szeretettel várunk vissza Benne-
teket! Biró Eszter, a ballagó nyolcadikosok osztályfőnöke

Fotó: Nagy ErikaFotó: Nagy Erika

BÚCSÚZNAK A NYOLCADIKOSOK

Különös év volt a 2020/2021-es tanév is, a tava-
lyihoz hasonlóan. 2020 novemberében helyi meg-
betegedések miatt 1 hétig volt online oktatás, majd
március elejétől központilag bezárták az iskolákat.
Az alsó tagozatosok 6 hétig, a felső tagozatosok
további négy hétig online oktatásban vettek részt.
Szerencsére a járványhelyzet úgy alakult, hogy az
utolsó hónapot már mindenki itt az iskolában, hagyo-
mányos oktatással folytathatta.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy diákjaink döntő
többsége rendszeresen bekapcsolódott az online
oktatásba, interneten keresztül részt vett az online
órákon, napi szinten beküldte a szaktanárok által kül-
dött feladatokat, megírta a dolgozatokat. A távokta-
táshoz szükséges feltételek, internetkapcsolat, szá-
mítógépek is biztosítottak voltak a családoknál.
Néhány esetben kellett számítógéppel, tablettel kise-
gíteni diákjainkat. Itt szeretném megköszönni a Kiss
József Alapítvány támogatását, aki még az előző tan-
évben 15 tabletet vásárolt és iskolánk részére fel-
ajánlotta, támogatva ezzel az online oktatást. Mi
pedig kiadtuk ezeket azoknak a diákoknak, akik nem
rendelkeztek megfelelő digitális eszközökkel.

Köszönjük a szülők segítségét, elsősorban az alsó
tagozatosoknál, akik segítették gyermekeiket az onli-
ne oktatásban. Ennek is köszönhető, hogy a mi isko-
lánkban egyetlen gyermeket sem kellett osztályozó
vizsgára kötelezni, mindenki teljesítette az éves tan-
anyagot.

Kollégáim az idén is megtettek mindent azért,
hogy diákjaink megkapják a szükséges ismereteket. 

A 2020/21-es tanév eredményei:
Kiváló tanulmányi eredményéért, példamutató

magatartásáért és szorgalmáért könyvjutalmat,
oklevelet illetve cirkusz belépőjegyet kapott:

1.o Molitor Lena, Rétai Csenge, Friss Adél, Bakó
Terézia; 2.o Kovács Míra Júlia, Tiszta Flóra; 3.o Wallo-
vics Júlia, Nagy Gréta; 4.o Horváth Izabella; 5.o Forin-
tos Lili, Tóth Titanilla, Wallovics Lilla; 6.o Gász Bálint,
Magyaródi Sára, Molnár Barnabás; 8.o Fekete Pál.

Kiváló tanulmányi eredményéért, példamutató
szorgalmáért könyvjutalmat és oklevelet kapott:

1.o Cseh-Arany Hanna, Kalincsák Norisz Benett,
Nagy Csenge Anna, Peresztegi Soma Nimród; 5.o Mol-
nár Lilla Boróka; 6.o Németh Helka; 8.o Nagy Milán.

Jó tanulmányi eredményükért könyvjutalmat és
oklevelet kapnak:

1.o Balogh Bátor Tamás, Mánfai Róbert, Simonyi
Anna; 2.o Baumann Hanna, Baumann Luca, Nagy-
Kónya Luca, Simonyi Borbála; 3.o Borbás Luca,
Kőműves Dávid; 4.o Szaniszló Lilli Anna; 5.o Borbás
Nóra; 6.o Bodor Gergely; 8.o Berecz Brenda Gréta,
Szabo Daisie, Várkonyi Emőke Virág.

Közösségi munkájáért jutalomban részesül:
5.o Molnár Lilla Boróka, Forintos Lili, Tóth Titanilla,

Wallovics Lilla; 6.o Németh Liliána, Magyaródi Sára;
7.o Lutor Roxána Margit.

Közösségi munkájáért és művészeti tevékenysé-
géért jutalomban részesül:

8.o Nagy Liliána, Samu Bíbor Márta.
Mindketten több népdaléneklési versenyen sze-

repeltek eredményesen és meghatározó tagjai a Szín
Vonal Alapfokú Művészeti Iskola Tördemic Néptánc-
együttesének.

Tanulmányi versenyeken elért eredményéért
jutalmat kap:

3.o Wallovics Júlia, Nagy Gréta, akik a Zrínyi Ilona
matematika verseny megyei fordulóján eredményesen
szerepeltek; 6.o Németh Helka, aki a Zrínyi Ilona mate-
matika verseny megyei fordulóján 6. helyezést ért el;
7.o Hidvégi Zoltán, aki az Alapműveleti Matematika ver-
seny megyei fordulóján 4. helyezést ért el; 8.o Várkonyi
Emőke Virág, aki a Simonyi Zsigmond Országos Helyes-
írási verseny megyei fordulóján 4. helyezést ért el.

Kiemelt jutalmat kap:
5.o Wallovics Lilla, aki a Zrínyi Ilona matematika

verseny megyei fordulóján 4. helyezést, a Mozaik
internetes matematika verseny országos döntőjén 8.
helyezést, a Mozaik internetes angol nyelvi verseny
országos döntőjén 16. helyezést, a Simonyi Zsigmond

Országos Helyesírási verseny megyei fordulóján 11.
helyezést ért el.

Iskolán kívüli művészeti tevékenységéért okle-
velet kap:

8.o Berecz Brenda Gréta, aki a 7. Országos Textil-
Bőr és Kézműves versenyen 1. helyezést ért el.

Az elmúlt években végzett sportmunkájukért és
sporteredményeikért jutalomban részesülnek:

8.o Nagy Liliána, Török Bernadett, Samu Bíbor
Márta.

Ők mindhárman tagjai voltak a Kisiskolák Orszá-
gos döntőjében 3. illetve 4. helyet elért atlétika ill.
kézilabda csapatnak. 

Iskolán kívüli sporttevékenységéért jutalomban
részesül:

8.o Kónya Zétény Levente, aki a Tapolcai Városi
Sportegyesület Kosárlabda szakosztályával megyei
1. helyezést ért el; Rácz Gergő, aki a Badacsonytomaj
Sportegyesület labdarúgó szakosztály U16-os csa-
patának aktív tagja.

Az Ötösgyűjtő verseny nyertesei következnek,
akik egy oklevelet és 5.000 Ft-os Decathlon aján-
dékkártyát kapnak:

1.o Molitor Lena, Rétai Csenge 122 csillaggal; 2.o
Kovács Míra Júlia 131 db; 3.o Nagy Gréta 131 db; 4.o
Horváth Izabella 158 db; 5.o Tóth Titanilla 206 db; 6.o
Magyaródi Sára 149 db; 7.o Tölli Lara 147 db; 8.o Nagy
Milán 159 db.

Tatay Emlékplakett:
diák: Nagy Liliána; pedagógus: Zapletál József

posztumusz; szülő: Nagyné Pál Zsuzsanna.

Gratulálunk a díjazottaknak!
Mindenkinek jó nyarat, jó pihenést kívánunk!

Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

TANÉVZÁRÁS A TATAYBAN
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A pedagógusok ötlete alapján a könyvtárt átköl-
töztettük az előadó terembe, helyére pedig játszó-
szobát alakítottunk ki. Az volt a célunk, hogy rossz
idő esetén is tudjanak tanulóink játszani.

A bútorok felajánlással, vagy a régiek megjavítá-

sával kerültek a szobába. Ide kerültek azok a játékok
is, amik eddig több osztályteremben voltak.

Hamar elnyerte a gyerekek tetszését, boldogan
fedezték fel az új társasjátékokat, kártyákat, fejlesz-
tőjátékokat.

Köszönjük a Szülői Munkaközösség támogatását,
melynek segítségével kifestettük a helyiséget és új
burkolatot kapott az aljzat.

Köszönjük a gyönyörű falfestést Melkovics
Ágnesnek. 

Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult bármilyen
módon ahhoz, hogy elkészülhessen ez a szuper kis
hely. Krisztin N. Lászlóné  

intézményvezető

Az Emberi Erőforrások minisztere minden évben
meghirdeti a közel háromszáz képző- és iparmű-
vészeti képzéssel foglalkozó iskolák részére a tanul-
mányi versenyeket.

Az idei tanévben festészetben és a kézműves
tevékenységek közül textil- és bőrműves kategóri-
ában vethették össze, mutathatták meg tudásukat
a diákok.

A beküldött pályamunkák alapján a verseny
döntőjébe 54 tanuló jutott be az Oktatási Hivatal
által felkért művészetoktatási szakértők megítélése
alapján.

A döntősöknek többféle tárgytípust kellett elké-
szíteniük.

A versenybizottság összesen 19 helyezést és 11
különdíjat osztott ki a két kategória öt korcsoportja
között. Az öt első helyezésből hármat a SZÍN-
VONAL Művészeti Iskola tanulói nyertek el. Nagy
örömünkre a badacsonytomaji Berecz Brenda Gréta
árnyékoló függönyével, térelemével, lámpa ernyő-
jével és irattartó szettjével a legmagasabb pont-
számot elérve első helyezett lett.   Felkészítő tanára
Baranyai Zoltánné.

Az intézmény további helyezettjei: első helye-
zett Somogyi Borbála - Révfülöp, felkészítő tanára
Pattantyús Orsolya, Göllönt Janka - Monostorapáti,
felkészítő tanára Göllöntné Kiss Annamária, máso-
dik helyezettek: Somogyi Júlia, Fleisz Zorka Virág,
harmadik helyezett Kovács Anna Viktória.

Különdíjban részesültek intézményünkből: Gás-
pár Marcell (Veszprém, felkészítő tanár Mohai Zsó-
fia), Kadnár Dóra, Dohnál  Borbála Cseperke, Gurobi
Zab Zorka és Paro Blanka Júlia zirci tanítványaink -
felkészítő tanáruk Gurobi Bernadett.

Gratulálunk a nyerteseknek!    
Baranyai Zoltánné

A május hónap bővelkedett a versenyekben.
Az Alapműveleti matematikaversenyen Hidvégi

Zoltán a megyei fordulón 4. helyezést ért el. Felké-
szítő tanára Udvariné Horváth Anna volt.

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordu-
lóján Wallovics Lilla 5. osztályos tanulónk 4. helyezett,
Németh Helka 6. osztályos diákunk pedig 6. helyezett
lett. Felkészítő tanáruk Zapletál József volt.

A levelezős Mozaik tanulmányi verseny döntőjébe
két tanulónk jutott be matematikából. Wallovics Lilla
5. osztályos tanulónk az országos döntőn 8. helyezést,
Gász Bálint 6. osztályos tanulónk pedig 30. helyezést
ért el. Mindkét diákunk felkészítő tanára Zapletál
József volt.

Nagyon büszkék vagyunk a gyerekekre, mert
együtt versenyzünk azokkal a tanulókkal, akik mate-
matika tagozatos iskolákba járnak. A vírushelyzet
miatt a versenyeztetés nehézkesen ment. A vetélke-
dők időpontjának módosítására 2-szer is sor került.
Mindezek ellenére tanulóink izgalommal készültek
és a verseny kellemes élmény maradt számukra.

Köszönjük a szülők versenyekre való felkészülé-
sünkben nyújtott támogatását!

Rákos Eszter
intézményvezető-helyettes

Tatay Sándor Általános Iskola Badacsonytomaj

BADACSONY 2021. június4 INTÉZMÉNYI HÍREK – CIVIL

www.badacsonytomaj.hu

A díjazottak. Balról: Wallovics Lilla,
Hidvégi Zoltán, Németh Helka

Fotó: IskolaFotó: Iskola

Fotó: SZÍN-VONALFotó: SZÍN-VONAL
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TATAYSOK SIKEREI MATEMATIKÁBÓL MŰVÉSZETI-
TANULMÁNYI

VERSENY-
EREDMÉNYEK

A 2020-as labdarúgó Európa Bajnokság első nap-
ján nyitotta meg kapuit az EB-Terasz a Badacsony-
tomaji Fiatalok Fóruma Egyesület szervezésében,
Badacsonytomaj Város Önkormányzata támogatásá-
val a badacsonyi Móló Parkban. A foci drukkerek az
Európa-bajnokság végéig óriás kivetítő előtt szurkol-
hatnak kedvenceiknek és a magyar csapatnak min-
den meccsnapon.

A szervezők számos kísérő programmal is készül-
tek az érdeklődőknek: a meglepetés vendégek mel-

lett arcfestés, chill sarok, fröccspontok, sörsátor, vízi-
foci és teqball, valamint afterpartyk várják a lelkes
szurkolókat. 

A magyar csapat június 15-én játszotta első mér-
kőzését az EB-n, méghozzá a portugálokkal. A ren-
dezvény helyszínre sokan kijöttek drukkolni, s bár
nemzetünk fiai alul maradtak a nemes küzdelemben,
az este jó hangulatban telt az EB-Teraszon, amely
egészen július 11-ig várja a vendégeket a Móló Park-
ban. Kálóczi Beáta

HAJRÁ MAGYAROK!

JÁTSZÓSZOBÁT AVATTUNK 
ISKOLÁNKBAN

Fotó: Kovács FanniFotó: Kovács Fanni Fotó: Kovács FanniFotó: Kovács Fanni



A közelmúltban nyílt meg Vollein Ferenc képző-
művészeti galériája Badacsonyörsön, a Csigáskuti út
1. szám alatt, és ezzel 49. önálló tárlata is megnyílt a
fiatal tehetségnek. A galériában jelenleg a 22 éves
festőművész 22 alkotása látható, ezek közül tizenket-
tőt idén, négyet pedig tavaly augusztus óta készített.

A megnyitón Vollein Ferenc úgy fogalmazott: a
kiállítótér megnyitásával egyrészt a folyamatos művé-
szi jelenlétét szeretné reprezentálni a balatoni kép-
zőművészetben, másrészt fontos állomás művészi
függetlensége megteremtésével kapcsolatban. Az
állandó kiállítóhely megnyitása egyúttal művészet-
történeti jelentőségű is, hiszen Magyarországon a naiv
képzőművészet-festészet közel 100 éves történeté-
ben először nyithatja meg élő, kortárs festőművész a
saját, önálló galériáját- hangzott el a megnyitón.

A térség országgyűlési képviselője, Fenyvesi Zol-
tán a többi között kiemelte: Ferenc nagyságát is
mutatja, tehetségét bizonyítja a számos kiállítás,
melyek azt is jelzik, hogy a fiatal festő sokra hivatott.
Vella Zsolt, Ábrahámhegy polgármestere köszöntő-
jében egyebek mellett arról szólt: a tavalyi sikeres
kiállítás után a település ismét tárlatot tervez Vollein

Ferenc képeiből az Európa Kulturális Fővárosa Prog-
ram keretében 2023-ban.

Méltatta a festőművész tehetségét Dr. Zóka Péter
PhD művészetfilozófus, valamint Szemes Péter esz-
téta, irodalomtörténész is, akik kiemelték az ifjú alkotó
tehetségét és látásmódját. Elhangzott az is: több mint
egy évszázad után talán a naiv stílusú alkotók is meg-
kapják a művészetük rangjához méltó és megfelelő
figyelmet hazánkban. 

Az állandó tárlat megnyitóján Krisztin N. László,
Badacsonytomaj polgármestere pohárköszöntőjében
úgy fogalmazott: „ …azt kívánom, hogy ez a hely, a táj
adjon Ferencnek soha ki nem fogyó témát, boldog
lakhelyet és nyugodt munkahelyet”, majd jó egész-
séget kívánt Ferenc édesapjának, aki minden erejét
arra adja, hogy tehetséges fiát menedzselje.

A galéria megnyitóján Mohai Gábor, Kazinczy- és
Radnóti-díjas előadóművész működött közre, a kiál-
lítóhelyet Gergely Gellért OSB bencés atya áldotta
meg, majd Vollein Ferenc dedikálta a vendégeknek
legújabb, „Színek az égből” című képzőművészeti
kötetét is. 

Kálóczi Beáta

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Kul-
turális Intézménye június 4-én tartotta a Trianoni
megemlékezését Badacsonytomajon, a Történelmi
Emlékparkban. A Tatay Sándor Általános Iskola 8. osz-
tályos tanulója, Fekete Pál elszavalta Reményik Sán-
dor: Nem nyugszunk bele című versét. A város kép-
viselő-testületének nevében Forintos Ervin emléke-
zett. Beszédében elhangzott, hogy: „a Trianon szó a
magyar fül számára az igazságtalanságot, az elke-
seredettséget és a tehetetlenséget jelképezi. A
magyarság a történelem során 5 krisztusi sebet
kapott: Muhi, Mohács, Kismajtény, Világos és Trianon.
Krisztus életét azonban a hatodik seb, a lándzsaszú-

rás oltotta ki, mondta Móricz Zsigmond. Vigyázzon a
magyarság, hogy ezt a hatodik szúrást ne érje el.” A
képviselő a megemlékezését Pósa Lajos: Verje meg
az Isten című versével fejezte be. Fohászt mondott
Mokos János diakónus. Badacsonytomaj Város

Önkormányzatának nevében Mékli Bernadett és
Takács Lajos képviselők, a Tatay Sándor Általános
Iskola részéről Krisztin N. Lászlóné intézményvezető,
Nagy Liliána és Rácz Gergő tanulók, a Badacsonyi
Sporthorgász Egyesület nevében Fekete Ferenc
elnök és Koós Péter elnökségi tag, valamint a Fidesz
helyi szervezete részéről Mejlinger Anita és Forintos
Ervin helyeztek el koszorút. 

A megemlékezés este folytatódott a Trianoni
Összetartozás Tüzével, mely a badacsonytomaji
strandon lobbant fel 20 óra 21 perckor a szétszakított
országrészek emlékére. Farkas Judit
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Folytatás az 1. oldalról.

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS

VOLLEIN FERENC KÉPZŐMŰVÉSZETI GALÉRIÁJA



BADACSONY 2021. június6 KULTÚRA

www.badacsonytomaj.hu

GYERMEKNAPI PROGRAMOK BADACSONYBAN
A nemzetközi gyermeknapot a világ számos

országában megünneplik. Az eredetileg Törökország-
ból eredő ünnepet az ENSZ Közgyűlése 1954-ben
fogadta el a kezdeményezést azzal a céllal, hogy
megemlékezzenek a testvériségről, az egymás iránti
megértésről, a gyerekek jóléte érdekében kifejtett
küzdelemről. Érdekesség, hogy minden ország más-
kor ünnepli a Gyermeknapot. Tunéziában és Thaiföl-
dön például januárban, Bangladesben és Új-Zélan-
don márciusban, Hongkongban, Bolíviában és
Kolumbiában áprilisban, Spanyolországban és Nor-
végiában májusban, Argentínában és Peruban
augusztusban, Hollandiában, Németországban és
Ausztriában szeptemberben, míg Horvátországban,
Franciaországban, Svájcban és Finnországban

novemberben tartják a fiatalok köszöntését. Magyar-
országon az 1920-as évektől vált rendszereressé e
jeles ünnepnap megrendezése, amit minden év
május utolsó vasárnapján tartunk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Kul-
turális Intézménye idén is szervezett a helyi óvodá-
soknak és iskolásoknak egy játékos, programokban
bővelkedő délutánt. A rendezvényen be lehetett ülni
a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület szolgálati jár-
művébe, valamint a badacsonytomaji rendőrörs
jóvoltából a rendőrautót is ki lehetett próbálni, a szi-
réna hangja különösen tetszett az ifjú érdeklődőknek.
A program alatt ingyenes volt a légvár, ami előtt
kígyózó sorok álltak egész idő alatt. Hasonló érdek-
lődés övezte az arcfestést is Kissné Németh Valinak
és lányának, Kiss Daniellának köszönhetően, akik
szebbnél szebb motívumokkal kápráztatták el a gye-
rekeket. A Városi Könyvtár asztalánál kifestők, színe-
zők, kvízjátékok várták az érdeklődőket. A Nők a Bala-
tonért Egyesület helyi szervezetének standjánál fris-
sen sült lekváros és mogyorókrémes palacsintát,
jégkrémet, szörpöt, kalácsot lehetett kóstolni. Greznár
Attila vállalkozónak köszönhetően minden gyermek
kapott egy jegyet a Vidámparkba, ahol ingyenesen

vehette igénybe a szórakoztató játékokat. A Dottó
kisvonat is „munkába állt” a gyerekek és a felnőttek
nagy örömére! A Badacsonyi Vízimentő Szolgálat
csokoládéval, üdítővel és a nagy népszerűségnek
örvendő pattogatott kukoricával kedveskedett a
kisebbeknek és a nagyobbaknak egyaránt. A Bada-
csonytomaji Fiatalok Fóruma labdás ügyességi játék-
kal, kapura lövő versennyel szórakoztatta az érdek-
lődőket. A Badacsonyi Sporthorgász Egyesületnek
köszönhetően célbadobó és halacskát kihalászó játék
is várta a gyerekeket! A nap egyik fénypontjának szá-
mított Ricsi bohóc interaktív műsora. Az előadás végig
lekötötte a kicsiket, táncoltak, énekeltek Ricsivel, sőt,
még a színpadot is elfoglalhatták, amit nagyon élvez-
tek, hisz hirtelen minden szem rájuk szegeződött a
szülők és a rokonok legnagyobb örömére, ami alatt
sok szép fotó és felvétel született. A bohócműsort a
lufihajtogatás követte, ahol különféle állatokat, virág-
okat kérhettek a gyerekek. 

Minden kedves közreműködőnek, segítőnek
megköszönjük a részvételt és bízunk abban, hogy az
idei Gyereknapunkon is mindenki nagyon jól érezte
magát és élményekkel gazdagodva távozott!

Farkas Judit
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SZOMSZÉDOLÁS – BADACSONYLÁBDIHEGY
A Látogatóközpontban animátorok vezetésével,

interaktív tárlatvezetést tartunk, többek között a tanú-
hegyekről, az izgalmas bazaltvulkanizmus témakö-
réről, a tanúhegyek kialakulásáról, a Balaton kelet-
kezéséről, a régmúlt idők életéről, szűkebb környe-
zetük állat-és növényvilágáról, a hajózásról, a kör-
nyezetvédelem fontosságáról.

(Nyári időszakban június 1-augusztus 31. között
csak előre egyeztetett időpontokban tudjuk fogad-
ni a látogatókat.)

Badacsony hegyi GPS pontkereső túránk csa-
patépítő jellegű, közösség erősítő, izgalmas, kicsit
versengős – a modern technikát is igénylő feladatsort
állítunk össze a hegyet körbeölelő túraállomásokon.
Túráinkhoz távcső, GPS és igény esetén bronzjelvé-
nyes túravezetőink is rendelkezésre állnak, akik nagy
helyismeretükkel több ismert és kevésbé ismert ter-

mészeti, valamint épített környezeti, helytörténeti
emléket, helyszínt is segítenek felfedezni.

(Túráink szeptember 1-től május 31-ig, előre
egyeztett időpontban történnek.)

A Látogatóközpontban kajak és kenu túrákat is
szervezünk a Balatonon, megismerhetik, bekalan-
dozhatják a Balaton legnagyobb egybefüggő náda-
sának élővilágát.

A Balaton első vízitúra tanösvénye, a Nádi szél
Vízitúra Tanösvény 2018-ban nálunk nyílt meg – akár
munkatársaink részvételével szakvezetett csónaktúra
keretében, akár önállóan QR kódokat leolvasva
kényelmes, biztonságos kajakokkal-kenukkal, SUP-
al, fedezhetik fel az öblöt és annak élővilágát.

(Vízitúráink április 1-től október 31-ig lehetsé-
gesek, amennyiben a viharjelzés engedi.)

A Herczeg Ferenc Strand családias, csendes han-

gulattal, játszótérrel, felnőtt, kültéri edzőgépekkel,
baba-mama pihenő sarokkal, strandkönyvtárral,
strandröplabda pályával, család-barát vizesblokkal,
kültéri tusolóval, ivókúttal, kültéri gyorsöltözőkkel,
bérelhető kabinokkal (akár teljes szezonra), értékmeg-
őrzővel, mobil töltőponttal, mobil stéggel, bérelhető
sporteszközökkel, büfékkel, ingyenes parkolóval,
WiFi-vel, barátságos árakkal várja kedves Vendége-
it.

Könnyen megközelíthetőek vagyunk, buszmeg-
álló és vasútállomás közvetlen előttünk illetve velünk
szemben, a 71-es főút és kerékpárút találkozása men-
tén, az ország egyik legszebb helyszínén!

Elérhetőségek: Ökoturisztikai Látogatóközpont
és Herczeg Ferenc Strand

Badacsonylábdihegy, Vízpart u. 3.
+36-30/599-2846, olk.labdi14@gmail.com

TÁJÉKOZTATÓ A KISS JÓZSEF ALAPÍTVÁNYRÓL
Tisztelt Badacsonytomaji Lakosság!
Bár már több alkalommal írtunk a Badacsony

Újságban is a tevékenységünkről, sajnos többen fél-
reértik a Kiss József Alapítvány működését tudatosan,
vagy megfelelő információk hiányában, rossz szán-
dékot nem is feltételezek. Ezért készítettem egy
összefoglalót céljainkról és lehetőségeinkről. Ennek
segítségével megismerhetik eddigi tevékenységün-
ket.

Az Alapítvány célja: „Badacsonytomaj városban
lakó hátrányos helyzetű gyermekek általános isko-
lai, középiskolai, és felsőfokú oktatásának támoga-
tása, valamint a badacsonytomaji idősek szociális
ellátásának segítése.”

Kiss József szombathelyi származású volt, halá-
láig Londonban élt. Az általa létrehozott Alapítványt
3 fős kuratórium vezeti: Török Zoltán, Dr. Gelencsér
Ottó és Sall Csaba.

Az alapítói jogok gyakorlójaként Kiss József, az
alapítvány Alapító Okiratában, Krisztin Németh
Lászlót, mint magánembert jelölte meg (nem, mint
polgármestert), akinek nincs beleszólása a dönté-
seinkbe. 

Krisztin N. László, mint alapítói jogokat gyakorló
gondolatait, ötleteit is figyelembe vesszük döntése-
inknél, de nem az ő irányításával intézzük ügyeinket,
neki befolyása nincsen a kuratórium munkájára, dön-
téseire.

A kuratórium igyekszik az alapító Kiss József gon-
dolatait és céljait tovább vinni, a tőle kapott, majd a
halála után örökölt vagyont megfelelően kezelni. Az
Angliában megörökölt ingatlanokért kapott összeg
40 %-át az angol állam „örökösödési illeték” néven
levonta és további 28 % jövedelemadó, házadó és

forrásadó jogcímén is levonásra került. Ezért ezzel
az erősen megcsonkított összeggel gazdálkodunk a
legjobb szándékunk és tudásunk szerint.

Pénzügyi vagyonunkat a helyi TAKARÉKBANK
segítségével kezeljük. Az időnkénti hozadékot
javaslatom alapján a kuratórium eldönti, hogy mire
fordítsuk az Alapítvány Alapító Okiratának megfe-
lelően.

• Működésünk elején pályázatot írtunk ki az álta-
lános iskolások részére, a pályázott 11 gyermek sze-
mélyenként bruttó 110.000,- Ft támogatást kapott.

• 2020-ban sajnálatos módon otthoni oktatásra
kényszerültek diákjaink. 15 diáknak nem volt személyi
számítógépe, ezért 15 tabletet vásároltunk és az isko-
lán keresztül személyes használatra átadtuk a diá-
koknak.

• Badacsonytomaji diákok sport oktatását több
alkalommal támogattuk 100 – 100.000,- Ft összeggel,
aminek segítségével síoktatáson részt tudtak venni
a hetedik és nyolcadik osztályos diákok.

• Hévízen vásároltunk egy garzonlakást, ahol ez
idáig 57 hetet vettek igénybe nyugdíjasaink pihenés-
re, gyógyulásra. A 112 fő részére a lakás használatát
térítésmentesen biztosítottuk, továbbá ebédet és
vacsorát adtunk a lakás melletti étteremben, és a
fürdőjegyeiket is kifizettük.

• 6 + 18 hónapon keresztül 95 helyi nyugdíjas ebéd
befizetését támogattuk 50 %-os mértékben, jövedel-
mük figyelmen kívül hagyásával, igényeik szerint.

• Vásároltunk Budapesten egy 6 szobás lakást,
amiben badacsonytomaji illetőségű a fővárosban
tanuló főiskolások és egyetemisták kapnak szállás-
lehetőséget bruttó havi 15.000,- Ft térítési díj ellené-
ben. Itt jelzem, hogy várjuk a további helybeli diákok

jelentkezését, mert vannak még helyeink, ugyanis 11
férőhely van a lakásban. A szabad helyeket más tele-
pülések diákjaival igyekszünk feltölteni, havi 50.000,-
Ft befizetésével.

• Megvettük a Badacsonytomaj Fő utca 1. sz. alatti
épületegységet. Az üzletet tartós bérlettel helyi vál-
lalkozónak bérbe adtuk. 

• Az üzlet mögötti helyiségekből kialakítottunk
egy napközi otthont felnőtt lakóink részére. Évekig
hallgattuk, hogy szükség lenne olyan helyre, ahol
főként az idős emberek napközben össze tudnak
jönni beszélgetni. Ebben az objektumban tartja a
Nyugdíjas Klub az összejöveteleit, az evangélikus
gyülekezet részére is felajánlottuk a helyiséget arra
az időre, amíg az imaházuk felújítása tart. Más civil
szervezet is tartott ott összejövetelt, nyugdíjasaik
megvendégelésére.

• Kialakítottunk két kis lakást azzal a céllal, ha
valakinek a lakása emberi tartózkodásra alkalmat-
lanná válna, vagy ifjú házasok lakás gondjain kellene
átmenetileg segíteni, azt meg tudjuk tenni. Jelenleg
mindkét lakást bérbe adtuk itt dolgozó embereknek,
azzal a feltétellel, ha helybeli embereknek kell segí-
tenünk, akkor rövid felmondási idővel szabaddá tud-
juk tenni a lakásokat.

• Következő éves vagyoni hozadékkal is megvan-
nak az elképzeléseink, bízunk benne, hogy sikerül az
elképzeléseinket megvalósítani és hamarosan azt is
nyilvánosságra hozhatjuk, amiről szintén tájékoztatjuk
városunk lakosait.

Isten áldja meg annak az embernek a lelkét, aki
lehetőséget adott az itt leírtak végrehajtásához!

Sall Csaba 
kuratórium elnöke

MEGÚJULT VÁROSUNK 
VIRÁGOS CÍMERE

BIZTONSÁGBAN 
A BALATONNÁL

Egy éve készült el a badacsonyto-
maji vasútállomás előtti zöld szigetben
a város címere a NABE Badacsonyto-
maji csoportjának ötlete és munkája
alapján.

Ősszel a virágokat téltűrőkre cse-
réltük le, most a meleget és napot ked-
velők kaptak szerepet. Örömmel láttunk
neki a munkának, mert hosszú ideje
nem tevékenykedhettünk együtt a pan-
démia miatt. Szép színes lett, gyönyör-
ködhetnek benne majd az állomás
körül megforduló helyi és idelátogató
emberek.  Sall Csabáné NABE csop. vez.

Az idei főszezonban két időszakos mentési pontot létesít az Orszá-
gos Mentőszolgálat a Balatonnál: az egyik Balatonalmádiban, míg a
másik ilyen pont ismét Badacsonytomajon lesz. 

Ez nagyban hozzájárul a nyári hónapokban a település egészség-
ügyi biztonságának megteremtéséhez. A mentők napi 12 órás szol-
gálatot teljesítenek majd helyben egészen augusztus végéig. A men-
tőszervezet munkatársai szerint a feladatszámok évek óta bizonyítják
a mentési pont létjogosultságát, hiszen 2020-ban például 147 esetben
riasztották őket Badacsonytomajon és 20 km-es vonzáskörzetében.

A helyiek és a turisták biztonságára ügyelnek a tóparton a nyári
hónapokban a Badacsonyi Vízimentő Szolgálat munkatársai is. A szer-
vezet tagjai szükség esetén nemcsak a helyi strandokon, hanem a
város közterületein is segítséget nyújtanak. 

A bajbajutottak a Badacsonyi Vízimentő Szolgálat ügyeleti tele-
fonszámán tehetnek bejelentést: +36 70 580 1000- tájékoztatott Miklós
László, a szolgálat vezetője. Kálóczi Beáta

Fotó: NABEFotó: NABE



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 (a járvány miatt online formában valósulnak
meg): 
(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: ZÁRVA
Egry József Emlékmúzeum: ZÁRVA 
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
Badacsonyi Vízimentő Szolgálat  telefonszám: +36 70 580 1000
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: május 1-től május 14-ig: HÉTFŐ-SZOMBAT:
9.00-16.30-ig; május 15-től szeptember 15-ig: MINDEN NAP:
9.00-17.00-ig; szeptember 16-
tól december 17-ig: HÉTFŐ-
SZOMBAT: 9.00-16.30-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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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
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a www.badacsonyiprogramok.hu weboldal Badacsony
Újság menüjéből.
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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
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ÚJSÁGOT ELEKTRONIKUS FORMÁBAN!

Május 29-én szombaton Szent Imre templomunk-
ban, Dr. Udvardy György veszprémi érsek atya, 19 fia-
talt részesített a bérmálás szentségében. 

A jelenlegi helyzetben igen nehéz volt ezt az ese-
ményt megrendezni, hiszen plébánosunk még nincs,
a plébániánkat ellátó Csonka Nándor kerületi esperes
helyettes, badacsonytomaji kormányzó atyának a
saját területét is hiánytalanul el kell látnia!

Mindezek ellenére nagyon szépen sikerült a bér-
málási szentmise. Ezúton szeretnénk megköszönni
mindenkinek, aki bármiben segített a szép ünnep

megrendezésében! 
Köszönet Aradiné Steiner Erika hitoktatónak,

Csonka Nándor felkészítő atyának, a környéken szol-
gáló és a badacsonytomaji plébánián is segítő atyák-
nak, takarításban segédkezőknek, a templomkert
szebbé tételének segítségében, és természetesen
a szülők támogatásának.

Imádkozzunk megbérmált fiataljainkért, hogy plé-
bániánk közösségének aktív részeseivé váljanak!

Zentai István 
kántor

BÉRMÁLÁS BADACSONYTOMAJON

Veszprémi Főegyházmegye Érseke Dr. Udvardy
György június 15-i hatállyal felmentette Csonka Nán-
dor Tapolcai plébánost a Badacsonytomaji és Kővá-
góörsi Plébániák plébániai kormányzóként történt
oldallagos ellátása alól.

Egyúttal kinevezte Bedy Imre eddigi ugodi plébá-
nos urat, Sabjanics Miklós plébános úr halála folytán
megüresedett Badacsonytomaji Plébánia plébánosá-

vá, a Kővágóörsi Plébánia oldallagos ellátásával. Meg-
köszönve Bedy Imre plébános úrnak a közel elmúlt 5
évben Ugodon és kiterjedt lelkipásztori körzetében
végzett szolgálatát. Kérve őt, hogy új lelkipásztori szol-
gálati helyein gondos szeretettel és odafigyeléssel
viselje a lelkipásztorát elveszített hívő közösség gond-
ját, tudja megjeleníteni köztük Jézust, a nyájat magára
nem hagyó, gondoskodó Jó Pásztort.

Az új badacsonytomaji plébánost a június 20-i
vasárnapi szentmise keretében köszöntötte a helyi
egyházközség nevében Nagy László és Forintos Ervin.

A veszprémi érsek megköszönte Csonka Nándor
Tapolcai plébános úrnak, hogy készséggel elfogadta
Sabjanics Miklós atya betegsége idején és halálát
követően a Badacsonytomaji és Kővágóörsi plébániák
ideiglenes vezetését. „Köszönöm, hogy jelentősen
megnövekedett feladatait legjobb tudása szerint igye-

kezett ellátni. A Jó Pásztor legyen jutalmazója érte”-
fogalmazott. Egyúttal 2021. június 15-i hatállyal Csonka
Nándor helyettes esperes készséggel végzett szolgá-
latát megköszönve, felmentette a Tapolcai Esperesi
Kerület helyettes esperesi tisztségéből és az Egyházi
Törvénykönyv 554. kánonja szerint 5 évre kinevezte a
Tapolcai Esperesi Kerület esperesévé.

A veszprémi érsek azt kérte tőle „kerületében
igyekezzen a közös lelkipásztori tevékenységet elő-
mozdítani és összehangolni, a kerület papjaira gondot
fordítani, a plébániákat látogatni.

Papi életére és az újonnan kapott kerületi esperesi
tisztségében végzendő felelősségteljes szolgálatára
az Örök Főpap kegyelmeit kérve küldöm szeretettel
főpásztori áldásomat”- áll az érseki rendelkezésben.

(Szerk: Kálóczi Beáta- A tapolcai esperesi kerület
tájékoztatója alapján)

BEDY IMRE BADACSONYTOMAJ ÚJ PLÉBÁNOSA

Fotó: Nagy ErikaFotó: Nagy Erika

Fotó: Forrás: www.youtube.comFotó: Forrás: www.youtube.com

Folytatás az 1. oldalról.


