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110 évvel ezelőtt, 1910. május 6-án Bakonytamásiban

született Tatay Sándor, híres, Badacsonytomajon élő és

alkotó író, a helyi oktatási intézmény névadója. 

1944-től élt Badacsonyban, művei főként itt születtek.

Az egyik legismertebb könyve a Kinizsi Pál című regény

volt, amellyel már elismert író lett.

Részletek a 4. oldalon.

110 ÉVE SZÜLETETT 
TATAY SÁNDOR A VN. Kft 2020. május 13-tól megkezdi a strandi sze-

zonbérletek értékesítését. A koronavírus miatt kialakult

ügyrendi változások miatt a Tóti úti telephelyükön vég-

zik a  bérletek kiállítását, értékesítését.

Amennyiben a kormány részéről nem lesznek újra szi-

gorító rendelkezések, akkor a Badacsony Strand és

Badacsonytomaj Strand május 30-tól kezdi meg a

2020-as nyári szezont, a belépés csak megváltott belé-

pőjegy vagy bérlet megvásárlása mellett lehetséges.

NYITNAK A STRANDOK

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

www.badacsonytomaj.hu

MÁJUS KINCSE: AZ EPER

Megemlékező írásunk a 4. oldalon.



BADACSONY 2020. május2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

www.badacsonytomaj.hu

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, Badacsonytomaj
Város Önkormányzata Képviselő-testületének véleménye kikérésével és hozzá-
járulásával a következő határozatot hozom.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egész-
ségének és életének megóvása érdekében Magyarország Kormánya által a
40/2020. (III.11.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel és
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2020. évi rendezvénytervében elfo-
gadott rendezvények megtartását 2020. június 15. napjáig nem engedélye-
zem.

Krisztin N. László polgármester

144/2020. (IV.27.) 
POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, Badacsonytomaj
Város Önkormányzata Képviselő-testületének véleménye kikérésével és hozzá-
járulásával a következő határozatot hozom.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország Kormánya
által a 40/2020. (III.11.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekin-
tettel és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatás-
körömben eljárva az Egry József Emlékmúzeum megnyitását és nyitvatartá-
sát a 2020. évi szezonban nem engedélyezem.

Krisztin N. László polgármester

146/2020. (IV.27.) 
POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

„HOL VOLT, HOL NEM VOLT A VILÁGON, EGYSZER”
– VÉGSŐ BÚCSÚ LESZ FERENCTŐL –

Május 8-án végső nyugalomra helyezték Lesz Ferencet. A kiváló pedagógust,
az egykori képviselőt és alpolgármestert, a Badacsonytomaj Pro Urbe díjasát
családja, barátai és tisztelői, egykori tanítványai kísérték el utolsó útjára.

„A badacsonytomaji emberekkel együtt úgy érezzük, hogy színes egyéniséged-
del, sokrétű tevékenységeddel, sikereiddel Te nem csak EGY sort írtál az Életünk
könyvébe” – a város polgármestere búcsúzott így Badacsonytomaj köztiszteletben
álló néhai polgárától.

Krisztin N. László úgy fogalmazott: „Feri, ha az utóbbi időben már nehezen is
mozgott, de sokunk számára az életvidámság, a fiatalokat megszégyenítő pozitív

gondolkodás, a mosolygós nyugalom szimbóluma volt. Olyan egyéniség, aki az
élet élvezetét tanította, akiből sugárzott a jóindulat és a szeretet, aki amellett, hogy
ápolta a régi barátságokat, 78 évesen is újakat és újakat kötött. Akiről azt hittük,
hogy Ő lesz a kivétel, Ő lesz, aki megtréfálja az emberi sors isteni algoritmusát és…
örökké fog élni.”

Badacsonytomaj polgármestere arra is emlékeztetett: rendkívüli volt az a
munka is, amelyet Lesz Ferenc edzőként, később elnökségi tagként, sportveze-
tőként végzett. Irányításával, több alkalommal végeztek a tomaji csapatok a
megyei bajnokság dobogóján, a sportegyesület történetében először Feri veze-
tésével szerepelt a Badacsonytomaji SE. labdarúgócsapata a Nemzeti Bajnokság
III. osztályában. Több cikluson keresztül a Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának elnöke, majd a szövetség elnökségi tagja volt,
valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém megyei küldöttjeként kép-
viselte a megyét. Lesz Ferenc imádta a focit. Amellett, hogy az elmúlt években
elnökként szervezte, irányította az egyesület életét, amolyan igazi mindenes volt.
Ha kellett kísérte a kisebbeket a meccsekre, ha kellett takarító, szertáros, vagy
pályagondnok is volt.. Elképesztően fog hiányozni az elhivatottsága, a sportsze-
retete, a bajtársiassága és a barátsága. Lesz Feri játékosként, vezetőként igazi
csapatjátékos volt, emellett végtelenül jó ember, akiből a humor sem hiányzott-
fogalmazott búcsúbeszédében Krisztin N. László.

„Egyéniséged, a közösségért végzett munkád, mind az itt élőket gazdagította.
A 2005-ben önkormányzatunktól kapott „Badacsonytomaj Testnevelésének és
Sportéletének fejlesztéséért” kitüntetés, és a 2016-ban odaítélt „Pro Urbe” kitüntetés
csak szerény kifejezése a tiszteletünknek és megbecsülésünknek, amelyet irántad
érzünk. Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete saját halottjának
tekint, mert kevesen tettek annyit a városunkért, mint Te.” – hangzott el a búcsúz-
tatón.

„Drága Feri! Emlékedet az emberek kegyelettel megőrzik! A badacsonytomaji
föld büszkén és szeretettel ölel majd körül Téged. Ezt a földet tapostad, erre hullt
örömöd, bánatod könnye, ezért, s az ezen élőkért fáradoztál! Tiszta szívből kívánjuk,
adjon békés nyughelyet számodra!” Kálóczi Beáta

Fotó: ArchívFotó: Archív

„Lesz Ferenc 1942. június 12-én született Badacsonytomajon. Az általános
iskolai tanulmányait itt fejezte be 1956-ban. Életvidám, mozgékony fiú volt már
gyermekkorában, sok-sok baráttal, akik többsége egész életében barát is
maradt. A középiskolát a Batsányi János Gimnáziumban végezte, majd Szom-
bathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerzett oklevelet. Közben
Badacsonytomajon a Sportegyesületben – összesen 17 évig - aktívan sportolt.
Kedvenc sportága a labdarúgás volt, de sikereket ért el atlétikában (futásban,
távolugrásban) és asztaliteniszben is. A diploma megszerzése után Lesence-
istvándon és Monostorapátiban is tanított. 1974-ben kötött házasságot Szabó
Ildikóval. Házasságukból 2 leánygyermek született, Renáta és Patrícia.

Később Tapolcán a Járásnál, majd a Városnál különböző közéleti beosztá-

sokban dolgozott, közben Budapesten megszerezte második oklevelét. 1986-
tól a Tapolcai Kereskedelmi és Ipari Szakmunkásképző Intézet igazgatójaként,
majd tanáraként segítette a badacsonytomaji és környékbeli fiatalokat. 1992-
ben Tapolcáról hazaköltözött családjával és nyomban bekapcsolódott Bada-
csonytomaj életébe is, egy ideig az Egry József Művelődési Házat vezette vál-
lalkozóként. 

A település közéletében, mint képviselő és egy ideig, mint alpolgármester
is szerepet vállalt. 1997-től 2002-ig, nyugdíjazásáig az OTP Garancia fiókvezetője
volt. Kiemelkedő munkájáért több alkalommal részesült elismerésben, így a
Veszprém Megyéért érdemérem arany fokozatát és a Munka Érdemrend ezüst
fokozatát is átvehette.”

IN MEMORIAM LESZ FERENC
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90. születésnapja alkalmából köszöntötte Krisz-

tin N. László polgármester és Nagy László a helyi

Kulturális Intézmény vezetője  a Badacsonyörsön

élő Faragó Györgyöt. A fotósnak, szőlőművelőnek,

számtalan közösségi esemény kitalálójának, szer-

vezőjének a többi között a miniszterelnök oklevelét

adta át a város első embere.

A látogatás során az ünnepelt 9 évtizedes élet-

útjának legérdekesebb történeteit mesélte el ven-

dégeinek, majd a beszélgetést így zárta: "Imádok

itt élni, szeretem Badacsonyt!”

A kerek évforduló alkalmából a Badacsonytomaj

Televízió készített interjút a 90 éves Faragó György-

gyel, a közel egy órás beszélgetést a Badacsony-

tomaj Tv adásában láthatják nézőink egy későbbi

időpontban.

Isten éltesse még nagyon sokáig, Gyuri bácsi!

A 90 ÉVES 
FARAGÓ GYÖRGYÖT

KÖSZÖNTÖTTÉK

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ebben az évben
mintegy 21 kilométer mellékút felújítását tervezi
Veszprém megyében, közel 3 milliárd forint érték-
ben.

A közelmúltban készült el a Balatonfüred-Tótvá-
zsony összekötő út is. Ennek a közel 8 km-es sza-
kasznak a rekonstrukciója a Magyar Falu Program
keretében valósult meg valamivel több, mint 1 milliárd
forintból szintén a Magyar Közút beruházásában.

A társaság jelentős összegeket fordít a megye
területén kátyúzásra, kisebb felületű útjavításokra,
felújításokra is.

Az útüzemeltetési, fenntartási és karbantartási
tevékenységen túl a Magyar Közút Nonprofit Zrt. min-
den évben fejleszti a kezelésébe tartozó kerékpáru-
takat is.

Pécsi Norbert Sándor a társaság kommunikációs
osztályvezetője arról tájékoztatott: a balatoni kerék-
párút felújítása közel 4 kilométeren érinti Veszprém
megyét öt szakaszon. A munkaterületeket március
19-én adták át, a kivitelező azóta folyamatosan dol-
gozik az érintett szakaszokon. Pécsi Norbert Sándor
jelezte: ez a beruházás még nem a balatoni bringakör
fejlesztését célozza, hanem a társaság azt szeretné,
hogy amíg nem indulnak el a nagyobb volumenű fej-
lesztési munkálatok, addig olyan beavatkozásokat
tudjanak végezni, amelynek köszönhetően a nyáron
jó minőségű burkolaton tudjanak kerékpározni a
Balaton környékén az ott élők vagy a tóhoz érkező
turisták.

Ilyen felújítást végzett a társaság Badacsonyörs
közelében is. Krisztin N. László polgármester elmond-

ta: örömmel fogadták a fejlesztést, hiszen a kerék-
párút Ábrahámhegy és Badacsonyörs között nagyon
rossz minőségű volt. A polgármester szerint napja-
inkban igencsak fontos kérdés, hogy vannak-e kerék-
párutak és ha vannak, azok milyen minőségűek,
hiszen sokan újra felfedezték a kétkerekűt, mint köz-
lekedési eszközt vagy mint szórakozást, szabadidős
tevékenységet, ezért komoly igény van a kerékpáru-
takra.

Krisztin N. László emlékeztetett: az önkormányzat
az elmúlt években is sokat tett azért, hogy a település
kerékpárút hálózata fejlődjön, jelenleg pedig azon
dolgozik, hogy végre elkészülhessen a bringaút a 71-
es út mellett, Badacsonytomaj és Badacsonytörde-
mic között. Kálóczi Beáta

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B. Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSEK A BALATON PARTJÁN



110 évvel ezelőtt, 1910. május
6-án született Tatay Sándor, híres,
Badacsonytomajon élő és alkotó
író, iskolánk névadója.

1999. májusában vette fel
intézményünk Tatay Sándor
nevét. Azóta is szeretettel emlé-
kezünk vissza erre az eseményre.
Az akkori nevelőtestület, a szülői
közösség és a képviselő testület
döntött úgy, hogy a badacsony-
tomaji általános iskola ettől az
időponttól Tatay Sándor Általá-
nos Iskola legyen. Bizonyára
sokan emlékeznek a régen itt
tanuló diákok és szüleik közül,
hogy milyen ünnepélyes keretek
között történt a névfelvétel. Még az akkori köztársa-
sági elnök, Göncz Árpád is küldött egy levelet, mely-
ben gratulált a tomajiaknak a jó választáshoz. Ezt a
levelet az iskola bejáratánál most is olvashatják.

Azóta eltelt több, mint 20 év. A Tatay Sándor
Általános Iskoláról mindenki tudja itt helyben és a
környéken, hogy ez a tomaji iskolát jelenti. Ezt az
ismertséget kivívtuk a jó tanulmányi eredményeink-

kel, a tanulmányi és a sport versenyeken elért sike-
reinkkel.

Mi tataysok minden évben megemlékezünk a
névadónkról. Májusban az általában két napos Tatay-
napok keretében visszatekintünk az elmúlt évekre.
Az első napon kulturális programokat, bemutatókat
szoktunk szervezni diákjainknak. Volt olyan év, hogy
Tatay Sándor egyik diákoknak írt művét, a Kinizsi Pált

jelenítettük meg egy színdarab-
ban. Szerveztünk Ki mit tud?-ot,
akadályversenyt, játékos vetélke-
dőket, tanulmányi versenyeket.
A második nap pedig a sportról,
a versenyzésről szólt. Ide meg-
hívtuk a környékbeli iskolák diák-
jait, akik összemérhették sport-
tudásukat a mi iskolánk tanulói-
val. Az immár híressé vált Tatay-
kupát szinte minden évben a
tatays gyerekek nyerték. A kerek
évfordulókra még jobban készül-
tünk és ide visszahívtuk a volt
tatays diákokat is.

Sajnos az idén nem tudunk
közösen emlékezni, de a Tatay-

napokat,  teljesen egyedi formában, most is meg-
tartjuk a digitális oktatás keretében. Ebben a nehéz
helyzetben sem szeretnénk a több évtizedes hagyo-
mányt elhagyni.

Megemlékeztünk még Tatay Sándorról decem-
berben is, halálának évfordulóján. Régebben egy
tanulói küldöttség szokott elutazni Bakonytamásiba,
az író sírját megkoszorúzni. Az utóbbi években a helyi
kultúrház falán lévő emléktáblához helyeztük el a
megemlékezés és a tisztelet koszorúját.

Most is büszkén viseljük a tatays nevet és
reméljük, hogy az elmúlt húsz évben bebizonyítottuk,
hogy méltók vagyunk Tatay Sándor emlékéhez.

Krisztin N. Lászlóné 
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Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2020. május 13-
tól megkezdjük a strandi szezonbérletek értékesíté-
sét. A koronavírus miatt kialakult ügyrendi változások
miatt a Városháza épülete helyett a Tóti úti telephe-
lyünkön végezzük a bérletek kiállítását, és értékesí-
tését az alábbi napokon:

Időpontok: Hétfő, szerda, péntek - 9 órától 15
óráig. Helyszín: Káptalantóti úti telephelyünk. Bérlet

árak: Állandó lakos (Strand + parkoló) 6.000.- Ft, állan-
dó lakos strand felnőtt: 3.000.- Ft, strand gyermek:
1.500.- Ft, üdülő kedvezménykártya: 10.000.- Ft.

A strandjainkat folyamatosan takarítjuk, fertőtle-
nítjük annak érdekében, hogy minél előbb tudjuk
fogadni Önöket. A strandok kapuit május 15-én nyitjuk
meg, de felhívjuk a sporthorgászok figyelmét, hogy
horgászni már TILOS.

Bérelhető stégjeink a pünkösdi hétvégére már
biztosan a helyükön lesznek, így azokat már lehet
foglalni.

Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, ha a
kormány részéről nem lesznek újra szigorító rendel-
kezések, akkor a Badacsony Strand és Badacsony-
tomaj Strand május 30-tól megkezdi a 2020-as nyári
szezont, a belépés csak megváltott belépőjegy, vagy
bérlet megvásárlása mellett lehetséges. Természe-
tesen betartunk minden előírást vendégeink egész-
ségének megőrzése érdekében. 

Reméljük, hogy nemsokára találkozunk!  
Badacsonytomaj VN KFT.

BÉRLET 
ÉRTÉKESÍTÉS

110 ÉVE SZÜLETETT TATAY SÁNDOR

ÜGYELET AZ ÓVODÁBAN 
ÉS A BÖLCSŐDÉBEN

Május első vasárnapján az édesanyákat, nagy-
mamákat még online köszöntöttük egy meglepetés
videó segítségével, másnap azonban szigorú szabá-
lyok mellett megnyitottuk az óvoda kapuját.

Jelenleg a kormányrendeletben meghatározott
létszámlimittel, két 5 fős csoportban működik az
ügyelet. Azon családok gyermekeit tudjuk fogadni,
ahol a szülők munkáltatói igazolást mutatnak be arról,
hogy jelenleg dolgoznak, és nyilatkoznak róla, hogy
gyermekük egészséges. Az óvodai dolgozók maszk-
ban, folyamatos fertőtlenítés mellett foglalkoznak a
gyerekekkel, a szülők pedig most nem jöhetnek be
az intézménybe. 

A csoportok felügyeletét a megszokott átfedési
idő nélkül látjuk el,  a délelőttös és délutános peda-
gógus nem tartózkodik egyszerre a csoportszobá-
ban.

Mivel egyre több munkahely indul újra, számítunk
és felkészültünk még több gyermek fogadására. A

szülők felé viszont az a tiszteletteljes kérésem, hogy
időben jelezzék igényüket a gyermekfelügyeletre,
hiszen a megszokottak szerint előre kell megadnunk
a konyha felé az étkezők létszámát! 

Bolfné Tóth Melinda

Fotó: ÓvodaFotó: Óvoda

Fotó: ÓvodaFotó: Óvoda

Fotó: IskolaFotó: Iskola

Folytatás az 1. oldalról.

Folytatás az 1. oldalról.
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BADACSONYTOMAJI EPERMESE
A LEGEGÉSZSÉGESEBB GYÜMÖLCS NYOMÁBAN AZ EPERFÖLDÖN

A Férhezli család 14 éve gazdálkodik Badacsony-
tomaj határában egy 0,7 hektáros területen. Epret
termesztenek. A családfő azt mondta: bár a márciusi
fagyok nem tűntek el nyomtalanul az eperföldön, a
30-40%-os fagykár ellenére idén is szép lesz a ter-
més.

Férhezli Kálmán szerint, az elmúlt több, mint egy
évtized is jól mutatja, az emberek szeretik a piros
gyümölcsöt (az eperből három fajtát is termesztenek
helyben) frissen szedve, vagy épp dzsem, szörp, vagy
egy frissítő turmix formájában.

Eredjünk is mindjárt az illatos, bogyós finomság
nyomába, amely a szakemberek szerint az egyik leg-
egészségesebb gyümölcs.

Amerikában, Ázsiában, Európa hegyes-dombos
vidékein már az ókor elején ismert volt az eper őse,
a vadon növő szamóca. Az ókori Rómában például
szépségmaszkot készítettek belőle. Az erdei szamó-
cát a középkorban telepítették először a kertek végé-
be, s trágyázással a hozamát is megpróbálták növelni.
A reneszánsz idején nagyon népszerűvé vált, már
ekkor tejszínnel tálalták a hölgyek, borral az urak szá-
mára.

A népszerű bogyós gyümölcsnek mintegy 600
fajtáját tartják számon. Nem sokan tudnak nemet
mondani az illatos finomságnak, az eper ráadásul
nemcsak íze, de egészségünkre gyakorolt hatása
miatt is értékes élelem.

Kutatók szerint az eper az egyik legegészsége-
sebb gyümölcs: már nyolc szem elfogyasztásával
több C-vitamint juttathatunk a szervezetünkbe, mint-
ha megennénk egy narancsot. Ez az adag feleannyi
cukrot tartalmaz, mint egy alma, harmadannyi kaló-
riát, mint egy banán, és több rost van benne, mint
például a körtében. 

Kevesen tudják, de az eper fogyasztása segíthet
megelőzni bizonyos szív- és érrendszeri betegségek
kialakulását. Egy diétás étrendbe illesztve a gyümölcs
segíthet megelőzni a kardiovaszkuláris betegségek
kialakulását, csökkenti a vérnyomást. Nagy arányban
tartalmaz a C-vitamin mellett folsavat, káliumot és
B6-vitamint, magas a rosttartalma és antioxidánsok-
ban is gazdag, a szívinfarktus kockázatát is csökkenti. 

Az eper rendszeres fogyasztása csökkenti a kor
előrehaladtával nagyobb eséllyel kialakuló, szellemi
leépüléssel járó betegségek kockázatát is. Az eper-

ben lévő flavonoidok antioxidáns és gyulladáscsök-
kentő hatásúak, és a kutatók szerint segítenek ellen-
súlyozni a stressz okozta negatív folyamatokat az
agyban, illetve a korral járó memóriavesztés mértékét
is csökkenteni tudják. 

Természetesen az eper sem rákgyógyító csoda-
szer, de a benne lévő C-vitamin, folsav és flavonoidok
segíthetnek megelőzni bizonyos daganatos beteg-
ségeket. Ezek a tápanyagok együttesen segítenek a
gyulladások és az oxidatív stressz okozta sejtkáro-
sodás csökkentésében, és az immunrendszert is erő-
sítik.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a tavaszi napsütés
egyik első ajándéka, május kincse, az eper  igazi cse-
mege a hideg hónapok után kiéhezett szemnek, száj-
nak. A legjobb talán frissen, de felhasználása igazán
sokoldalú: fogyaszthatjuk lekvárként, dzsemként
vagy chutney-ként is,  tejszínhabbal vagy pezsgővel
pedig egy más dimenziót nyit meg előttünk. Tökéle-
tes alapanyag süteményekhez, turmixokhoz, smoot-
hie vagy friss tavaszi saláták elkészítéséhez.

Kálóczi Beáta

Ha a magot elülteted,
Palánta lesz belőle.
Palántának vékony szárán
Levélke tör előre.

Szár tetején bimbó virít
Csuda édes illattal,
Ebből lesz az epervirág,
Újra minden tavasszal.

Dolgos méhek szorgalmasan
Szállanak a virágra,
Virágból így eper lesz majd,
Nem dolgoztál hiába.

Magocskád, mit elültettél
Így változott eperré,
Nincs más hátra, edd meg gyorsan,
Mielőtt más megenné!
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Mivel jelen időszakban a könyvtár leltározás és a
járványügyi helyzet miatt nem látogatható, házhoz szál-
lítással juthat a kívánt könyvekhez. Az alábbi kiadványok
közül szívesen állítunk össze csomagot és juttatjuk el
az Ön otthonába! Kérjük, jelezze igényét a könyvtár e-
mail címén: badacsonytomajkonyvtar@gmail.com,
facebook oldalán: Városi Könyvtár Badacsonytomaj,
vagy hétköznap 9-10 óra között a 87/471-208-as tele-
fonszámon! 

A KIADVÁNYOKAT INGYEN, AJÁNDÉKKÉNT, NEM
KÖLCSÖNZÉSRE ADJUK!

Kellemes böngészést kívánunk!

1. Eliot Pattison: A tibeti démon
2. Lesley Pearse: Tara
3. Victoria Holt: A titokzatos asszony
4. Victoria Holt: Az indiai legyező
5. Ken Follett: Papírpénz
6. Ken Follett: Teherán
7. Ken Follett: Kulcs a Manderley-házhoz
8. Ken Follett: Az Éden Kalapácsa
9. James Follett: Hatalom
10. James Follett: Kémcsapda
11. Joy Fielding: Furcsa szeretet
12. Evelyn Marsh: A kétarcú gyilkos
13. Evelyn Marsh: Sirokkó
14. Cecil Scott Forester: Őfelsége kapitánya
15. Bernardo Guimaräes: Isaura a rabszolgalány
16. Stef Penney: Gyengéd, mint a farkasok
17. Jayne Ann Krentz: Bízz bennem
18. Aaron Fletcher: Vad vágyak

19. Aaron Fletcher: Vad vidék
20. Georges Fleury: Kheopsz
21. Nyirő József: Isten igájában
22. Jean Sasson: A hercegnő lányai
23. Jean Sasson: Királyi sivatag
24. Jean Sasson: Szerelem a terror árnyékában
25. Jean Sasson: A fátyol mögött
26. Jean Sasson: Irak lánya, Majada
27. Margaret Moore: Repülj velem
28. Margaret Moore: A szerelem erejével
29. Daniel Defoe: A teljes nagy Robinson
30. Monika Zgustová: Bohumil Hrabal élete és halála
31. Medvigy Mihály: Pápa életpályák
32. Helen Keller: Csöndes sötét világom (Egy siket-
néma- vak leány önéletírása)
33. Da Silva Katalin: Egy boldog asszony- Szerelmem
és poklom, Afrika
34. Álmoskönyv
35. Gyulai Irén: Kössek vagy horgoljak?
36. Badó Attila, Bóka János: Ártatlanul halálra ítéltek
37. John Kilbracken: Kardhal- Brit anyahajók és pilótáik
a II. világháborúban
38. Stephen E. Ambrose: D- nap (A partraszállás hite-
les története)
39. Montgomery tábornagy emlékiratai
40. Kovács Endre: Az örök fogoly
41. Norman Franks, Eric Zimmerman: U-bootok harca
repülőgépekkel
42. Evlia Cselebi török világutazó magyarországi uta-
zásai 1660-1664
43. Magyarics Tamás: Az USA vezető szerepe a vilá-
gon

44. Kő András, Nagy J. Lambert: Tököl, 1956
45. Sinkáné Sinka Rita: Kővirág- A drogpokol hétköz-
napjai
46. Dr. Kováts László: Permetezés- és szórástechnika
47. Dr. Budai Csaba, Csölle István: A primőrök védel-
mében
48. Fritz Köhlein: Növények kiskerti szaporítása
49. Jeszenszky Árpád: Kertjeink védelmében
50. Biber Károly: Házikerti zöldségfélék növényvé-
delme
51. Milyen szert használjunk? (Növényvédelem)
52. Dr. Haraszti Ede, Dr. Kalmár Zoltán: Ismerjük meg
a mérgező növényeket
53. Bálint György: Gyümölcsöskert
54. Balogh András: A kert művészete- Műhelytitkok
55. Melius Péter: Herbárium
56. Dr. Bohus Gábor, Dr. Kalmár Zoltán: Erdő- mező
gombái
57. Soó Rezső, Kárpáti Zoltán: Növényhatározó (Ha-
rasztok, virágos növények)
58. Dr. Fövényi József: Cukorbajról cukorbetegeknek
59. Dr. Gaál Zsolt, Kicsák Marian, Sági Katalin: Mit
egyen a cukorbeteg?
60. Vilma néni süteményeskönyve
61. Kedvenc receptjeim- saláták
62. Dr. Michael Hamm: Fogyókúrázom, mégis hízom?
63. Házi praktikák, fortélyok- Gyógyteák, tinktúrák,
elsősegélynyújtás házipatika
64. Juhani Nagy János: Gondoltad volna? Érdekes-
ségek a nyelvtan világából
65. Gecse Gusztáv: Bibliai történetek
66. S. Arnold Klára: Ajándék? Elfogadom!
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RECEPTAJÁNLÓ
Sütés nélküli epres sajttorta

Hozzávalók az alaphoz:
• 35 deka zabkeksz • 20 deka olvasztott vaj/margarin

Hozzávalók a krémhez:
• 25 deka mascarpone • 2 dl görög joghurt • 2 dl Hula-
la tejszín • 1 citrom reszelt héja és leve • 7 evőkanál
porcukor/eritrit (ízlés szerint) • 10 g zselatin

Hozzávalók a zseléhez:
• eper • 2 csomag piros színű expressz zselatin

Elkészítése:
1. A zabkekszet összemorzsoljuk, vagy késes aprí-

tóban ledaráljuk, majd az olvasztott vajjal összeke-
verjük. Majd egy 24 centis tortaforma aljára simítjuk
egy kanál segítségével. Jó alaposan nyomkodjuk le.
Majd rakjuk hűtőbe, míg a krém elkészül.

2. A mascarponét, porcukrot/eritritet, citrom héját
és levét, illetve a joghurtot alaposan kikeverjük. A
zselatin port fél dl meleg/forró vízben elkeverjük.
Ezután habbá verjük a Hulalát.

3. A még meleg zselatint a mascarponés krémbe
alaposan elkeverjük. Majd 2 részletben hozzákeverjük

a felvert habot.
4. Ezt a krémet a keksz alapra öntjük. Szépen

elkenjük egyenletesre. Majd a vékony szeletekre
vágott eperrel kirakjuk a tetejét, tetszés szerint.
Ezután a hűtőbe rakjuk, míg a zselét elkészítjük a
tetejére.

5. 2 csomag piros expressz zselatint 5 dl
meleg/forró vízben felolvasztjuk, majd szép egyen-
letesen az eperre csorgatjuk. Vigyázzunk, gyorsan köt!

6. Felvágás és tálalás előtt 1 éjszakát hűtőben
pihentetjük!

Eperkrémleves

Hozzávalók:
• 1 kg eper • 40 gramm vaj • 2 evőkanál cukor (lehet
több is, ízlés szerint) • 2 csipet őrölt szegfűszeg • 10
g vaníliás cukor • fél citrom reszelt héja • 1 csapott
evőkanál liszt • 200 g tejföl • 200 ml tejszín

Elkészítése:
1. Az eprek csumáját eltávolítjuk és a vajon

elkezdjük fonnyasztani a gyümölcsöket.
2. Ezután hozzáadjuk a cukrot, majd amikor már

szirupos állagúvá kezd válni, felöntjük kb 200 ml víz-

zel. Jöhet bele a szegfűszeg, a vaníliás cukor és a
citromhéj.

3. Kb. 100 ml vízben csomómentesen elkeverjük
a lisztet, majd hozzákeverjük a tejszínt és a tejfölt.
Ezzel a keverékkel felöntjük az epret, végül botmi-
xerrel összezúzzuk az egészet. 

4. Kihűtjük és tálalásig hűtőben tároljuk. Pirított
mandulával, eperdarabokkal és tejszínhabbal tálaljuk.

Epres rukkolasaláta

Hozzávalók:
• 100 g rukkola • 1 db avokádó • 2 mozzarella golyó
(vagy 2 csomag mini mozzarella) • 250 g eper • pely-
hes só, frissen őrölt bors • 1-1,5 dl extra szűz olívaolaj
• ízlés szerint balzsamecet • 1 evőkanál citromlé

Elkészítése:
1. Az epret kicsumázzuk és félbevágjuk. A rukkolát

megmossuk.
2. Felvágjuk az avokádót és meglocsoljuk egy kis

citromlével.
3. Beletépkedjük a mozzarellát.
4. Összekeverjük a hozzávalókat, a végén sózzuk,

borsozzuk.

Az MLSZ május 4-én döntött az NB 1-es férfi
felnőtt bajnokság és a Magyar Kupa újraindításá-
ról.

Annak érdekében, hogy országos szinten ne
növekedjen drasztikusan az érintkezések száma,
minden további országos és megyei bajnokság,

kupa és grassroots torna lezárásra kerül. Több
mérkőzést nem játszanak a csapatok. A tabellák
jelenlegi állapotukban rögzülnek, és nincs hivata-
los végeredmény, nincsenek helyezettek, nincs
végeredmény alapján feljutó és kieső, a csapatok
nem kapnak érmet és oklevelet.

Ennek értelmében csapataink ebben az évad-
ban már nem lépnek tétmérkőzésen pályára.

Május 11-től a felnőtt és utánpótlás csapataink
ismét birtokba vehették a sportpályát, a játékosok
heti 2 alkalommal vehetnek részt a foglalkozáso-
kon. Lukács László

AZ ÉVADBAN MÁR NEM LÉPNEK PÁLYÁRA – KÖZLEMÉNY

KEDVES OLVASÓK!



BADACSONY2020. májusKIFESTŐ GYEREKEKNEK 7

www.badacsonytomaj.hu

KIFESTŐ GYEREKEKNEK
Az elkészített, kiszínezett műveket küldjék el nekünk és mi feltöltjük a face-

book oldalunkra!!! :)
Bármilyen technikával dolgozhatnak, zsírkréta, színes ceruza, vízfesték, bármi,

amivel gyermeke szívesen alkot! A képeket leadhatják az önkormányzat portáján:

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. vagy behozhatják személyesen az irodánkba:
Egry József Művelődési Ház, 8258 Badacsony, Római út 69. Elküldhetik nekünk
a kifestett színezőt lefotózva e-mail-ben is: vmk@badacsonyiprogramok.hu

Kérjük feltüntetni a gyermek nevét és életkorát!



„Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam

nektek.” (Jn 15,3)

Az apostolokkal elköltött utolsó vacsora végeztével
Jézus fölkelt és elindult az Olajfák hegyére. Vele volt
a tizenegy: Iskarióti Júdás akkor már elment, és nem-
sokára elárulta. Tragikus és egyben ünnepélyes ez a
pillanat. Jézus hosszú búcsúbeszédet mond, fontos
dolgokat akar közölni övéivel, amelyeket soha nem
szabad elfelejteniük. Apostolai zsidók, ismerik az Írá-
sokat, ezért nagyon közel áll hozzájuk a kép, amelyet
felidéz: a szőlőtőke, amely a szent szövegekben a
zsidó népet jelenti, amelyet Isten gondoz, mert Ő a
figyelmes és hozzáértő gazda. Itt most Jézus saját
magáról beszél, önmagát nevezi szőlővesszőnek,
amely eljuttatja az Atya szeretetének éltető nedvét a
tanítványaihoz. Nekik ugyanis mindenekelőtt arra kell
ügyelniük, hogy egyek maradjanak vele.

„Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet

mondtam nektek.” 

Az egyik útja annak, hogy egyek maradjunk Jézus-
sal az, hogy befogadjuk az igéjét. Ez lehetővé teszi,
hogy Isten belépjen a szívünkbe és „tisztává” tegye:
tisztává az önzéstől, és alkalmassá arra, hogy bőséges
és jó gyümölcsöt teremjen. Az Atya szeret bennünket,
és jobban tudja nálunk, mi tesz köny-
nyeddé és szabaddá bennünket,
hogy ragaszkodásaink és negatív íté-
leteink fölösleges terhe nélkül élhes-
sünk; anélkül, hogy a magunk hasz-
nát hajhásznánk, mindent és minden-
kit ellenőrzésünk alatt akarnánk tar-
tani. A szívünkben azonban olyan

pozitív törekvések és tervek is vannak, amelyek elfog-
lalhatják Isten helyét, és meggyengítik nagylelkű oda-
adásunkat az evangéliumi élet iránt. Ezért Isten a körül-
mények által közbelép, fájdalmas tapasztalatokat is
megenged, és ezekből mindig Ő tekint ránk nagy sze-
retettel. Az evangélium az öröm teljességét ígéri, mint
bő termést azoknak, akik hagyják, hogy elárassza őket
Isten szeretete. Rendkívüli örömöt ígér, amely a köny-
nyek közt is virágzik, és túlcsordul a szívben, és meg-
öntözi a talajt maga körül. Ez a feltámadás elővétele-
zése.

„Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet

mondtam nektek.”

A megélt ige segít kilépni önmagunkból, hogy sze-
retettel a testvéreink felé forduljunk, kezdve a legkö-
zelebbieken: a városunkban, a családban és az élet
más területein. Ez a barátság pozitív kapcsolatok egész
hálóját képes kiépíteni, mert a kölcsönös szeretet
parancsának megvalósítására törekszik, és így a test-
vériséget építi. Chiara Lubich, János evangéliumának
e mondatáról elmélkedve így ír: „Hogyan éljünk hát,
hogy mi is kiérdemeljük Jézus dicséretét? Úgy, hogy
váltsuk életre Isten minden szavát, hogy táplálkozzunk
belőle pillanatról pillanatra, állandóan újraevangeli-

zálva egész létünket. S mindezt azért,
hogy ily módon ugyanazok a gondo-
lataink és érzéseink legyenek, mint
Jézusnak, hogy Ő élhessen általunk
a világban, hogy így a társadalomnak,
amely gyakran beleragad a rosszba
és a bűnbe, megmutassuk azt az iste-
ni tisztaságot és áttetszőséget, ame-

lyet az evangélium kínál. Ebben a hónapban továbbá
– ha lehetséges (azaz ha mások is osztják ezt a szán-
dékunkat) – különösképpen azt az igét igyekezzünk
megvalósítani, amely a kölcsönös szeretet parancsáról
szól. Szent János evangélista […] összefüggést lát Krisz-
tus szava és az új parancs között. Szerinte csak a köl-
csönös szeretetben élhetjük úgy az igét, hogy meg-
nyilvánuljanak hatásai: a megtisztulás, a megszente-
lődés, a bűntelenség, a bő termés, a közellét Istenhez.
Az elszigetelt egyén képtelen sokáig ellenállni a világ
csábításainak, a kölcsönös szeretetben azonban meg-
találja azt az egészséges környezetet, amely képes
megvédeni hiteles keresztény létét.”  

L M István atya
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(8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) H.: 12.30-16.00 óráig; Sz.:
13.00-16.00 óráig; P.: 08.00-12.00 óráig (K., Cs. zárt nap).
Telefon: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289
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:
minden hónap első szerdája 09.00-11.00 óráig
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: K., Sz., P.: 10.00-18.00 óráig, Szo.: 09.00-
13.00 óráig. Tel: +36-87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény – Tájház: Zárva
Egry József Emlékmúzeum: Nyitvatartás: május 3-tól októ-
ber 3-ig. K-Szo.: 10.00-17.00; V-H: 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
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.főhadnagy 
Polgárőrség: Arany György +36-30/271-7552
Kábeltelevízió hibabejelentés:
ElektroV szerviz: +36-87/472-104
Tourinform Iroda: Ideiglenesen új címe: Badacsony, Park
u. 5. (Halászkert Hotel recepciója előtt). Tel/fax: +36-87/531-
013; e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu; web:
www.badacsony.com
Nyitvatartás: december 13-ig hétköznapokon 10.00-16.00,
január 6-tól április 30-ig hétköznapokon 10.0-16.00
Badacsonytomaji Nyugdíjasok 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, Füredi u. 32.
Tel.: 87/571-030
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A mostani, különlegesen nehéz helyzetben,
amikor nincs lehetőség szentmisén perselyado-
mányok gyűjtésére, azzal a kéréssel fordulok a ked-
ves testvérekhez, hogy nélkülözhetetlen pénzbeli
támogatásukat más módon juttassák el a plébánia
részére. Plébániánknak komoly anyagi kiesést
jelent a heti perselypénz elmaradása, azonban
templomaink fenntartásáról, a bérezésről gondos-
kodnunk kell, valamint a közüzemi díjakat továbbra
is fizetnünk kell, a járvány ideje alatt is.

Szeretettel kérjük, hogy a 72800030-15304537-
00000000 (Badacsonytomaj) vagy a 72800030-
15304609-00000000 (Kővágóörs) számlára történő
adományok befizetésével, támogassák a plébánia
működését. Isten fizesse meg!

HOVÁ DOBJUK
MOST 

A PERSELYPÉNZT?


