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Bálint Ilona
Csak addig menj haza...
Csak addig menj haza, amíg haza várnak,
Amíg örülni tudsz a suttogó fáknak,
Amíg könnyes szemmel várnak haza téged,
...Amíg nem kopognak üresen a léptek...
Csak addig menj haza, amíg haza mehetsz,
Amíg neked suttognak a hazai szelek.
Hajad felborzolják, ruhád alá kapnak,
Nem engednek tovább, vissza - vissza tartnak!
Két karod kitárva - ahogy a szél is neki fut a fáknak Vállára borulhatsz az édesanyádnak!
Elmondhatod neki a JÓT, de a rosszat el Ne
MONDD!
Ne tetézd azzal nagy kazlát a gondnak!
S ha majd az a ház már nem vár haza téged,
Mikor üresen kopognak a léptek,
Amikor a nyárfa sem súgja, hogy várnak,
Akkor is majd vissza, haza visz a vágyad...
Amíg azt a kaput sarkig tárják érted,
Amíg nem kopognak üresen a léptek,
Csak addig menj haza, amíg haza várnak,
Míg vállára borulhatsz az... ÉDESANYÁDNAK!
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Önkormányzati Hírek

A Magyar Köztársaság Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett. A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján a veszélyhelyzet idején képviselõ-testület feladat- és hatáskörében a polgármester jár el.
A fenti idõpont óta Balatonendréd Község Polgármestere az alábbi fontosabb döntéseket hozta:
2020. évi polgármesteri döntések:
Rendeletek:
10/2020. (XI. 2.) rendeletével a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 17/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött.
11/2020. (XI. 2.) önkormányzati rendeletével az avar komposztálásáról és a kerti hulladék égetésérõl
szóló 11/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõl döntött.
12/2020.(XI.30.) számú önkormányzati rendeletével „Balatonendréd helyi építési szabályzatá” -nak
elfogadásáról és az 5/2007. (V.1.) számú régi helyi építési szabályzat elfogadásáról döntött.
13/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendeletével a helyi adókról szóló 12/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérõl döntött.
14/2020. (XII.15.) önkormányzati rendeletével a 2021. évi illetményalapról döntött.
15/2020. (XII.15.) önkormányzati rendeletével az önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról
döntött.
16/2020. (XII. 31.) rendeletével a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 10/2020. (XI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött.
17/2020. (XII.31.) önkormányzati rendeletével a helyi környezet védelmérõl, a közterületek és az ingatlanok rendjérõl, és a település tisztaságáról szóló 10/2000. (IX.14.) önkormányzati rendelet egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérõl döntött.
Határozatok:
2021. évi polgármesteri döntések:
Rendeletek:
1/2021. (II.9.) számú rendeletével a településkép védelmérõl szóló a 8/2019.(V.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról döntött.
2/2021. (II. 26. ) rendeletével Balatonendréd Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésérõl
szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött.
3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletével Balatonendréd Község Önkormányzatának 2021. évi
költségvetésérõl döntött.
4/2021. (III. 24.) önkormányzati rendeletével Balatonendréd Község jelképeirõl és a jelképek használatáról szóló 8/1995. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezésinek hatályon kívül helyezésérõl döntött.
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Határozatok:
1/2021. (I.14.) számú határozatával Kadlicskó Krisztiánt bízta meg a települési fõépítészi feladatok ellátásával.
2/2021. (I.14.) számú határozatával a volt kistérségi optikai hálózatot érintõ pályázatról elvi döntést
hozott.
3/2021. (I.14.) számú határozatával a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás megszüntetésének jóváhagyásáról döntött.
4/2021. (I. 28.) számú határozatával a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról
döntött.
9/2021. (II.1.) számú határozatával a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsában a Siófok és környéke hulladékgazdálkodási kistérség térségi
képviselõ és térségi képviselõ helyettes személyének megválasztásáról döntött.
10/2021. (II.5.) számú határozatával Munka- és tûzvédelmi feladatok ellátására vonatkozó megbízásról döntött.
11/2021. (II.5.) számú határozatával az iskolai felvételi körzethatár jóváhagyásáról döntött.
12/2021. (II.5.) számú határozatával a településképi rendelet módosításával kapcsolatos kérdésekrõl
döntött.
13/2021. (II.26.) számú határozatával a vízkárelhárítási terv felülvizsgálatara adott megbízást.
14/2021. (II.26.) számú határozatával a cafeteria juttatás 2021. évi keretösszegérõl döntött.
15/2021. (II.26.) számú határozatával a Kõröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról döntött.
16/2021. (II.26.) számú határozatával a Kõröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról döntött.
18/2021. (II.26.) számú határozatával a környezetvédelmi alapba befolyó talajterhelési díj felhasználásáról döntött.
19/2021. (III. 9.) számú határozatával a környezetvédelmi program megújítására a Balatoni Fejlesztési Tanács részére megbízást adott.
23/2021. (III. 22.) számú határozatával a háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerzõdés módosításáról döntött.
24/2021. (III. 22.) számú határozatával közvilágítási berendezések csoportos sorcserés üzemeltetésére vonatkozó szerzõdés elfogadásáról döntött.
25/2021. (III. 22.) számú határozatával a B.endréd 401/2 hrsz-ú ingatlan egészének közút céljára történõ átvételérõl döntött.
26/2021. (III. 22.) számú határozatával a B.endréd 0140/1, 0140/2 hrsz-ú ingatlanok csereerdõ telepítésére vonatkozó hozzájárulásról döntött.
27/2021. (IV. 12.) számú határozatával a 2021. évi közbeszerzési terv elfogadásáról döntött..
28/2021. (IV. 12.) számú határozatával a balatonendrédi civil szervezetek 2020. évi támogatásáról szóló beszámolójának elfogadásáról döntött.
30/2021. (IV. 15.) számú határozatával a Helyi Esélyegyenlõségi Program felülvizsgálatáról döntött.
31/2021. (IV. 15.) számú határozatával a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó költségelszámolás elfogadásáról döntött.
32/2021. (IV. 20.) számú határozatával a balatonendrédi civil szervezetek 2021. évi támogatásának
megállapításáról döntött.
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2021. MÁJUS
KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT!

Tájékoztatni szeretném Önöket a gyógyszertárral kapcsolatos tényekrõl. Dr. Gyõrey Marianna a fiókgyógyszertár eddigi üzemeltetõje,
márciusban megkeresett, hogy két gyógyszerész kollégája elment más munkahelyre dolgozni. Mivel az álláshelyeket folyamatosan hirdeti, de jelentkezõ eddig nem volt, nem tudja
tovább vállalni az üzemeltetést. Sajnos a jelenleg hatályos törvény egyértelmûen elõírja, hogy
a fiókgyógyszertárban is biztosítani kell a szakgyógyszerész jelenlétét, asszisztens egyedül
nem láthatja el a feladatot. Ez számunkra nehezen érthetõ, mivel itt csak kész, elõre dobozolt gyógyszert adnak ki, kenõcsöt, krémet,
szintén kész, kevert állapotban hoznak.
Kerestünk és jelenleg is keresünk olyan gyógyszertárat, amely tudná üzemeltetni a fiókpatikát, de jelenleg nincs esély a megoldásra. Mindenhol gyógyszerészhiány van, fõleg nyári viszonylatban. A legjobb megoldás jelen pillanatban az, hogy azoknak, akik jelen pillanatban
nem tudják megoldani a gyógyszerek kiváltását, az önkormányzat segítségével, vállalják a
kiszállítást. Elõre csomagolva, biztosítva ezzel,
hogy a gyógyszerek mindig a megfelelõ személyhez kerüljenek. Ebben szoros együttmûködés kell Dr. Bartha Sámuel háziorvosunkkal.
Szeretnénk elérni azt, hogy a jelenlegi üzemeltetõ csak szüneteltesse a fiókpatika mûködését
és amennyiben lesz megfelelõ képzettségû
szakember, újra indulhasson az ellátás Balatonendréden.
Egy új fiókpatika nyitása nagyon költséges,
több millió forint az üzemeltetõ számára.
Utolsó esélyként még levélben fordulunk a területileg illetékes fõgyógyszerészhez, hogy
amennyiben lenne lehetõség, járuljon hozzá az
asszisztens általi üzemeltetéshez.
Addig is szívesen segítünk azoknak, akik nem
tudják megoldani a gyógyszerek kiváltását. A
folyamatot háziorvosunkkal egyeztettük.
Balatonendréd, 2021-04-06.
Késmárki Tibor
polgármester

Fecske Csaba: A nagymamánál
A nagymamánál jó,
csak ott jó igazán.
A nagymamának sok keze van,
de ez igaz ám!
Egyik kezével fõz,
a másikkal mosogat,
a harmadikkal fejemen
egy dudort borogat.
A nagymamánál jó,
mert ott van a nagypapa,
aki a mezõrõl tücsökszavú
estét hoz haza.
Veres Csilla: Az édesanya
Nincsen a gyermeknek olyan erõs vára,
Mint mikor az anyja õt karjaiba zárja.
Nincsen õrzõbb angyal az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs szeme sugaránál.
Nincs is annyi áldás amennyi sok lenne,
Amennyit az anya meg ne érdemelne.
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ANYA-GYERMEK KAPCSOLAT
A gyermek idegrendszeri fejlõdését, személyiségfejlõdését és szocializációs képességeit alapvetõen meghatározza az anyukájával való kapcsolata. A gyermek idõvel legalább annyira akarja felfedezni maga körül a világot, mint amennyire az anyukája közelében akar maradni, mert az biztonságérzetet ad neki. a kötõdési rendszer e között a két vágy között teremt egyensúlyt.
A kötõdéselmélet megalkotása John Bowlby, angol pszichiáter nevéhez kötõdik. Bowlby szerint velünk születik a késztetés a kötõdésre és ennek megfelelõ az újszülött viselkedése: sírás, nevetés, kúszás stb. mind olyan
viselkedések, melyek, optimális esetben biztosítják a közelséget és elõsegítik a kontaktust az anyával. Az anya
reakciója nagyon fontos, mivel a gyermek kontaktuskeresõ viselkedése csak a párbeszéd egyik oldala, és csak
megfelelõ válasz esetén alakulhat ki a biztonságos kötõdés.
AZ ANYA-GYERMEK KAPCSOLAT KÖTÕDÉSI MINTÁI
•

Biztonságos kötõdés során a gyermek anyukája jelenlétében bátran felfedezi a szobában található dolgokat, míg az anya távozásakor nyugtalan lesz és az anya visszatéréséig nem is nyugszik meg.

•

Elkerülõ kötõdés során a gyermek az anya távozásakor nem reagál arra, és az idegen személy jelenlétére sem, de nem vesz tudomást az anya visszatérésérõl sem. Az elkerülõ kötõdéssel jellemezhetõ gyerekek 1 éves korukra megtanulják nem kimutatni érzelmeiket. Az ilyen gyerekek ugyanolyan stresszt
élnek át anyjuk távozásakor, mint síró társaik, csak nem kommunikálják érzelmeiket. Ezeknél a gyerekeknél a nem megfelelõ anyai válaszkészség az, ami arra készteti a gyermeket, hogy takargassa érzelmeit, vagyis, ha nem reagálnak, nem érdemes kommunikálni. Az ilyen anyák sokszor nyíltan elutasítóak, és nem szeretik a testi kontaktust.

•

Ambivalens kötõdés során a gyermek már az anya jelenlétében fokozott érzelmeket mutat, amiket nehéz csillapítani. Nyugtalan, nem merül el semmilyen tevékenységben. Az anya távozása teljesen kiborítja, de a visszatérése is alig-alig tudja megnyugtatni, egyszerre kapaszkodik az anyába, illetve tolja el
magától. A gyermek nem tekinti az anyát biztonságos háttérnek, hiába van jelen, a gyermek nem indul
felfedezni a világot. Az ilyen anyákat a hétköznapokban többnyire kiszámíthatatlan viselkedés jellemzi, nem a gyermek jelzéseinek, hanem önmaguk belsõ állapotának függvényében reagálnak.

•

Dezorganizált kötõdés során a gyermek sokszor menekül az anya elõl, vagy teljesen váratlan helyzetekben lemerevedik, autoagresszív cselekedetet hajt végre (pl. fejüket a falba verik). Ezeknek a gyermekeknek az anya egyszerre a félelem és a megnyugvás forrása, és ez az ellentmondás vezet a kötõdési
rendszer széteséséhez. A gyermeknek nincs stratégiája, saját maga által kifejlesztett módszere az anya
távozása okozta stresszhelyzetet kezelni, viselkedése szabálytalan, rendszertelen. A dezorganizáltan
kötõdõ gyermekek történetében gyakori a súlyos érzelmi elhanyagolás és a szülõi bántalmazás.

Mit jelent az „elég jó anya” kifejezés?
Donald Winnicot angol pszichiáter nevéhez kötõdik a kifejezés. Az elég jó anya olyan ember, aki szereti és óvja
gyermekét, biztonságot ad neki, de a szükséges szabadságot is biztosítja
számára. Az elég jó anya úgy szereti gyermekét, hogy nem láncolja õt
magához. Tisztában van vele, hogy habár a gyermek az elsõ, saját szerepe
legalább olyan fontos. Nem akar sem elnyomó, sem mártír lenni sem a
család, sem a környezet elõtt. Tudja, hogy nem azzal segít a gyermekein,
ha feláldozza magát értük, hanem saját példáján keresztül megtanítja
õket miként legyenek kiegyensúlyozottak, erõsek és boldogok.
A gyerek számára az anyja az a személy, akinek a viselkedése
támpontokat nyújt arról, hogy milyen a világ, amelybe beleszületett. Ha
az anya szeretõ és bátorító, akkor a gyerek bátran akarja felfedezni a
világot. Ha azonban az anya elhanyagoló vagy durva, akkor a gyermek azt
hiheti, hogy a világ veszélyes és kegyetlen, akadályokkal teli.
A folyamatosan aggodalmaskodó anya többet árt gyermekének, mint
segít. Ezzel is szorongást és a világtól való félelmet alakíthatja ki a
gyermekben. Az ilyen szülõ a már felnõtt korú gyermekeiben is kínzó
bûntudatot képes okozni, amikor azok szeretnének elválni tõle és önálló
életet élni. Ilyenkor nem önálló személyiségnek tekinti az anya a
gyermekét, hanem a saját részének, amellyel komoly károkat okozhat.
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Az anyaseb szeretethiányból fakad és nehezen gyógyítható
Az anyasebet az anyai, feltétel nélküli szeretet hiánya okozza. Ez a legnagyobb pszichés trauma, ami egy
gyermeket érzelmileg érhet és egy életre szól.
Adódhat abból, hogy nincs anya és senki sem pótolja, vagy a szeretete kiszámíthatatlan, viselkedése
megjósolhatatlan, vagy éppen elismerése elérhetetlen, illetve agresszív, bántalmazó, elhanyagoló.
A feltétel nélküli anyai szeretet egy életre szóló alapérzést ad: a szeretetre és méltóságra érdemes létezés és az
õsbizalom megtapasztalását.
Az anyaseb tehát a legnagyobb, ami fejlõdõ embert, azaz egy gyermeket érzelmileg érhet.
Szeretõ anyával még a súlyos testi bajok is elviselhetõk. De elérhetetlen vagy nem létezõ, kiszámíthatatlan vagy
bántalmazó anya mellett semmi nem mûködik, legyen az testi vagy lelki probléma.
A nemi szerepazonosság kialakulása mindkét biológiai nemnél ( fiú, lány) érintõdik valamilyen módon. Ha a
lánynak nincs anyamintája, vagy az nem kívánatos számára, zavart lesz az azonosulás, a minta bevésõdés: nem
tudja, vagy éppen hibásan tudja, hogyan kell a férfival természetes szeretetkapcsolatban létezni, nõként
mûködni.
Ha a fiúnak nincs anyamintája, önbizalomhiányos férfivá nõ, nem tudja, mit vár el egy nõ a férfitól és hogyan
feleljen meg a nõ igényeinek. Gyakorta nem mer önfeledten szeretni, mert gátlásokkal van tele. Ha macsós álférfiszerepet próbál, az sem hoz sikert, a szélsõségek eredménye pedig elmenekülés, félelem a nõi világtól.
Az apaseb komoly életvezetési, életérzésbeli és identitásprobléma, aminek az az oka, hogy a férfiak
elvesztették a férfierejüket, kapcsolatukat az apával és a nagyapával.
Az apasebet gyógyíthatja a nagyapa jelenléte. A nagyszülõk jelenléte igen nagy, õk a feltétlen elfogadás és
szeretet õsmintái.
Az anyaseb gyógyításánál a megelõzésre lenne szükség. Tudatosításra, nevelésre és felkészítésre, hogy a
jövendõ anya tisztában legyen szerepének hatalmas jelentõségével. A szeretet forrása elsõdlegesen az anya, aki
szeret, etet, gondoz, véd és a testi „örömök” tárháza.
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/jozsef_istvan/a_korai_anya__gyermek_kapcsolat_s_a_ktds_jele
ntsge.html?fbclid=IwAR2MFjTKIoRngBIlby0sPK32dl9RjJ9kOoFh2m8RWBEH4dKkxQjGateuIAw
https://kepmas.hu/hu/az-anyaseb-szeretethianybol-fakad-es-nehezengyogyithato?fbclid=IwAR1yM3UclNDvgEXyZ15FkKUwSMDWrlJl0qlaada_5oLAkrXf9sscgtpBe4s
https://www.gyerekruhaklub.hu/blog/anya-gyermek-kapcsolat?fbclid=IwAR1h6aWAu3NkEYDa5JBCmj2I2TJ_1er-fZ4tlhwkziqGIzlvtUvmqznjms
Fonyódiné Mink Mariann
Balatonendrédi Kerekerdõ Óvoda
ISKOLAI HÍREK

Tudatos felkészüléssel az autista emberekért intézményi cím
A Balatonendrédi Általános Iskola
az
NFSZK
Nonprofit
KFT.
MONZÁZS projektjének keretén belül Tudatos felkészüléssel az autista
emberekért megnevezésû elismerést kapott. Öröm és megtiszteltetés iskolánk valamennyi dolgozójának és diákjainak.
A kitüntetõ cím célja elismerni azon
intézmények erõfeszítéseit, amelyek az elmúlt idõszakban aktív
partnereik voltak és a közös munkában együttmûködve fejlesztették
autizmussal kapcsolatos tudásukat.
Az elismerést szimbolizáló tábla átadására az Autizmus Világnapján
kerül sor.
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MATEKÁSZ megyei verseny
Iskolánkat a MATEKÁSZ megyei döntõjén 8 tanuló
képviselte. Négy harmadik osztályos és 4 felsõs diák.
60 perc alatt 12 szöveges feladatot kellett elolvasni,
értelmezni, megoldani és a helyesnek ítélt választ, ill.
válaszokat bejelölni. Tanulóink nagyon szépen teljesítettek a versenyen.
A 3. osztályosok közül a legjobb eredményt Szabó
Alexandra érte el, megyei 5. helyezéssel.
Az országos döntõbe évfolyamonként minden megyébõl és a határainkon túlról a legeredményesebb ver-
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senyzõk, Budapestrõl a 2 legjobb és további 10, az országban legjobb eredményt elérõ versenyzõ juthatott
be, függetlenül a lakhelyétõl. Ezeknek a feltételeknek
most a harmadikosok nem feleltek meg, de nem ez
számít.
Bevállalták az iskolai fordulót, nagyon szépen helyt
álltak a megyei fordulón is, büszkék vagyunk arra,
hogy iskolánkba ilyen szorgalmas, tehetséges gyerekek járnak!Felsõs versenyzõink Hekeli Sára 5., Rajhona Nikolász 6., Alimov Mia 7. és Kolumbán Boldizsár
8. osztályos tanulók mindannyian megyei 1. helyezettek lettek, így bejutottak az országos döntõbe. Az országos döntõ idõpontja május közepén várható.

„Változó világ, alkalmazkodó ökoiskola”
Regionális találkozók 2020-ban
A találkozó-sorozat a pandémia miatt nem a szokásos módon, hanem online rendezvényként valósult meg. A
regionális találkozók szakmai szervezését és online környezetét az OH Szakmai Szolgáltatások Osztálya, a regisztrációt és a közönségkapcsolatot az érintett POK-ok biztosították.
Erre az országos szakmai rendezvényre kapott meghívást iskolánk, ahol bemutathattuk örökös ökoiskolai jó
gyakorlatunkat.Az elõadás prezentációja megtalálható a https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai
szakmai szolgaltatasok/fenntarthatosagra neveles internetes címen.
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Ökoiskolai Hírmondó
Az Oktatási Hivatal Ökoiskolai Hírmondója az
ökoiskolákban és örökös ökoiskolákban tanító pedagógusoknak készül. Célja, hogy a fenntarthatóságra neveléshez kapcsolatokat, ötleteket, fórumot
biztosítson, és az aktuális híreken túl ökopedagógiai jó gyakorlatokat kínáljon, és megmutassa a legfrissebb szakmai-tudományos eredményeket.
A kéthavonta megjelenõ ökoiskolai Hírmondó
elektronikusan jut el az intézmények részére. A
Hírmondó 2021. évi 4. számában kapott lehetõséget
iskolánk, hogy bemutassa örökös ökoiskolai jó gyakorlatát:Bázisintézményi jó gyakorlat: Csipkebokor
Tanösvény (Balatonendrédi Általános Iskola - Örökös Ökoiskola) Balatonendréd 1400 lelkes kisközség a Balaton déli partjától néhány kilométerre. Barátságos, jellegzetes somogyi táj, nagyon szép természeti környezetben. Iskolánk életét a hagyomány
megõrzése és a folyamatos megújulás alakítja.
Az iskola õrzi a település értékes hagyományait,
ugyanakkor a folyamatos pedagógiai megújulás, az
új utak keresése is jellemzi. A csipkeverés évszázados helyi hagyományáról, és az általános iskola
csipkés technika óráiról itt olvashatnak többet:
https://balatonendred.hu/bemutatkozas/az-endredi-csipke. 11 Sikerként éltük meg és örömmel
kapcsolódtunk be az ökoiskolák munkájába (2011tõl). Így intézményünk, mint örökös ökoiskolai minõsítéssel rendelkezõ alapfokú oktatási-nevelési intézmény kiemelt fontossággal, alapvetõ kompetenciaként kezeli a környezetvédelem, és a környezettudatos nevelés ügyét.
Ökoiskolaként abban különbözünk más iskolától,
hogy a fenntarthatóság pedagógiai elvei az iskolai
élet minden területén érvényesülnek, alapdokumentumainkban megjelennek, és illeszkednek a
község településfejlesztési koncepciójához. Az ökoszemléletû oktatás tapasztalataink szerint - egyebek
mellett - a pályaválasztásban is ösztönzi diákjainkat
ilyen irányú szakmák felé, illetve fejleszti a település lakosságának környezetszemléletét. Az iskola
környezetvédelmi tevékenységét öko-munkacsoportunk fogja össze, kapcsolatot tart a diákönkormányzattal, a szakmai és szülõi munkaközösségek-

kel, civilszervezetekkel. Környezeti nevelésünk célja, hogy diákjaink felelõsségteljes gondolkodást tanúsítsanak szûkebb és tágabb környezetük, embertársaik iránt. Méltó módon bánjanak az elõdöktõl
kapott történelmi, kulturális, gazdasági és természeti környezettel. Intézményünkben hagyománnyá
vált, mindennapjainkba beépült, hogy a tanulóink
részt vesznek a szelektív hulladékgyûjtésben.
Az ügyeletesek energia õrjáratot szerveznek
(EURONET50/50 nemzetközi pályázatunk implementációja), melynek feladata az iskola energiafelhasználásának figyelemmel kísérése. A gyerekek
madáretetõket helyeznek ki a fákra, tantermek ablakaiba. Az ivókút ökoiskolai vállalásunk része volt,
amelynek célja a vízfogyasztás népszerûsítése. Az
udvaron esõvízgyûjtõ rendszer van, melyet felhasználunk a konyhakert és a virágok öntözésénél.
Kiemelt terület az egészséges életmód, az egészségtudatos étkezés népszerûsítése. „Zöld faliújságot”
alakítottunk ki, a folyosókat természetes dekorációkkal díszítjük, bekapcsolódunk a Fenntarthatósági
témahetek programjaiba. Bázisintézményi jó gyakorlatunk az Ember a természetben címû program,
amely a Csipkebokor tanösvényünk bemutatását,
diákok által vezetett túrák és terepgyakorlatok szervezését foglalja magában. A Csipkebokor Tanösvény megvalósítása ökoiskolai vállalás volt. Az indítótáblát egy helyi fafaragó készítette.
A csipkebokor tanösvény a falu határából indulva
nyolc kilométer hosszan mutatja be a környék természeti értékeit. A Natura 2000-es területen kanyargó útvonal hét megállóhelyet érint. Az õshonos
növény- és állatfajok életérõl a halastavak, vadászlesek mentén kihelyezett információs táblákon olvashatnak a túrázók. Fellelhetõ itt többek között a
kócsag, a szürke- és vörösgém, az egerészölyv, a
barna réti héja, a gyurgyalag, a tavaszi hérics. Az útvonal legmagasabb pontján kialakított pihenõhelyrõl a Balaton panorámája tárul a kirándulók elé. A
tanösvény névválasztása sem véletlen: utal az útvonal mentén fel-felbukkanó csipkebokorra és az
endrédi csipkére, a község egyik jelképére.
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Kérdezze meg háziorvosát…
„Elmúlt egy év...”

A mostani világjárvány az 1920- as influenza
pandémia óta páratlan. Megakadályozására elméletileg és gyakorlatilag 2020 március óta minden állam készült ( határlezárások, karantén,
maszkok, kórházi kapacitások számba vétele, lélegeztetõ gépek, gyógyszerek). Kormányinfo nélkül már le se fekszünk, Müller Cecília esti mesévé lényegült, a vakcinainfo.gov.-hu-t és a koronavirus.gov.hu-t már a nagycsoportos óvodások is
ismerik. Az eltelt 1 évben 10 millió vírusszakértõ
és ezzel párhuzamosan az utóbbi hónapokban
10 millió oltásspecialistává alakult át az ország.
Az Endrédi Kis Újság 2020. május 21/1 számában Küzedelem a járványok ellen címmel írtam 7
oldalas ismertetõt a járványokról és a koronavírusról. Így datálva: Kelt Balatonendréden, j.i. 38.
napján. Régi idõszámítás szerint 2004 . 04. 20án. Hajszálpontosan egy év telt el azóta. Önkéntelenül felsejlik Koncz Zsuzsa-Bródy János páros
örökzöld dala:
„ Elmúlt egy év, hova tûnt a szép tavasz, hajnali
szél
Az elsõ rügyezõ fák, a találkozás….”
Akkor még keveset tudtunk a gyógymódokról, a
hangsúly a megelõzésen ( karantén) és a védekezésen ( távolságtartás, szájmaszk) volt.
„ Megállapították, hogy a SARS-COV bizonyos
vadon élõ állatokban, így a cibetmacskában, a
nyestkutyában, és a pézsmaborznyestben mutatható ki. Jelenleg nem ismeretes , hogy a SARSCov-nak létezik e más, vadon élõ hordozója“ Így
tudtuk 2020 áprilisában.

Azóta egyértelmûen kiderült, hogy a denevér a
hordozó, és az is, hogy a denevérnek központi
szerepe van a „ klasszikus” influenzavírus, a veszettség, Zika –, Ebola, Mers-, SARS- Cov 2 , és
Nipah vírus és az újonnan felbukkanó
zoonotikus( állatról emberre terjedõ ) , fertõzésekben. Az is egyre nyilvánvalóbb, hogy a világjárványok kialakulásában az utazási szokások
globális megváltozásának ( sokan és messzire
utazunk) , a városiasodás , a klímaváltozást okozó globális felmelegedésnek, az ember és állat
közötti erõsödõ kapcsolatnak, a képzett egészségügyi személyzet hiányának és a háborús
konfliktusoknak van meghatározó szerepe.
1990- ben 1 milliárd ember utazott, 2018- ban
már négyszer több, 4, 2 milliárd. A felfokozott globális utazgatás nélkül az új koronavírus Kínában
és a szomszédos országokban maradt volna, illetve nagyon lassan terjedt volna. Ehelyett a naponta felszálló, több százezer utas néhány nap
alatt Földünk csaknem minden zugába eljutott.
Emlékeztetõül Budapest -Vuhan 18 óra repülõút,
kb. 230 ezer Forint! Az emberek és állatok szoros
érintkezése jelentõsen növeli az állatról emberre
terjedõ betegségének kialakulásának kockázatát. Ha egy légtérben él állat és ember, ami TávolKeleten elég gyakori, a kórokozók egyes esetekben képesek áttörni a faji korlátokat. Terjedési
képességük is megváltozik és az általuk okozott
betegség több esetben halálos kimenetelû. Ez
történt a madárinfluenza ( H5N1) esetében DélKelet Ázsiában.
A népesség növekedése miatt , fõként Afrikában
és Ázsiában, az emberek új területeket vonnak
földmûvelésbe, vagy újabb vadon élõ táplálékokat keresnek ( Afrikában bozóthús= ami a bozótban van: majom , kígyó, rágcsálók).
A vadon élõ állatok országok közötti kereskedelme szintén érintkezésbe hozhatja az embereket,
olyan állati kórokozókkal, amelyek aztán megfelelõ adaptálódást követõen emberrõl, emberre
terjedhetnek és potenciálisan világjárványt válthatnak ki. Az erdõirtást követõen a rágcsálók
élettere csökkent, táplálékhoz az emberek közelébe jutnak, és az emberi táplálékot fertõzve terjesztik a vírusokat. A Dél-Amerikában és Afriká-
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ban folyó nagy mértékû erdõirtás ezért is veszélyes.
A képzett egészségügyi személyzet vándorlása
világprobléma. A kis- és közepes jövedelmû országokból folyamatos az elvándorlás nagy jövedelmû országokba. Ez Európában is észlelhetõ,
de kritikus szintet ér el, az afrikai, ázsiai és latinamerikai országokban, ahol a járvány elõtt sem
volt elégséges és korszerû az egészségügyi ellátás. Egyértelmû, hogy az emberi, állati és környezeti egészség szorosan összefügg.
Már tudjuk, hogy a nyári meleg nem állítja meg a
koronavírus terjedését, és azt is hogy a száraz téli levegõ fokozza, a légzõszervi vírusok stabilitását és segíti a továbbadását. A hûvösebb õszi-téli idõszakban az emberek többet tartózkodnak
zárt térben, ahol, a cseppfertõzéssel történõ átvitel kockázata magasabb. Nagyon valószínû,
hogy a közeljövõben koronavírus minden télen
járványokat fog okozni. Ráadásul a koronavírus ,
az influenza- , parainfluenzavírus és az RSV õszi
és téli megjelenése alkalmat ad bizonyos szintû
kölcsönhatásra. A COVID 19 járvány megszüntetése érdekében eradikálni kellene (a fekete himlõt oltással sikerült!). Ez teljes átoltottsággal megközelíthetõ, de a vírus zoonotikus ( állati hordozókban való fennállás) jellege miatt kimondhatjuk, hogy lehetetlen. A járványok sikeres megelõzésének egyetlen módja az emberi, állati és
környezeti egészség egyetlen egységként való
kezelése. Ehhez összehangolt intézkedések
megtétele szükséges. Elõször is meg kell erõsíteni az egészségügyi rendszereket, amelyen belül
különösen fontos az egészségügyi személyzet
képzése és a laboratóriumi kapacitás növelése.
Az állatorvosok és a kutatók szélesebb körû részvételét is szorgalmazni kell.
Az potenciálisan veszélyes országokat, Afrika és
Ázsia, Dél-Amerika, segíteni kell, a lehetséges
kockázati források kezelésében: az élõ állat piacok felszámolásával, a tiszta ivóvízhez és higiéniai forrásokhoz való hozzáférésének javításával.
Támogatni kell a természetvédelmi területek létrehozását és kezelését, a vadállatok menedékének biztosítása érdekében. Malajzia trópusi erdõségeiben a túlzott fakitermelés miatt a denevérek
elhagyják élõhelyeiket és a sertéstelepek közvet-
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len közelében telepednek le, ahol nyálukkal és
székletükkel megfertõzik a sertéseket és gazdáikat is a Nipah vírussal. Mint tudjuk a pillangó hatás elve alapján, ami nem csak érdekes, de tanulságos is, minden mindennel összefügg.
Az ok és az okozati kijelölése a tudományban
köztudottan nehéz, de egyre több bizonyíték áll
rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy összefüggés áll fenn a szarvasmarhák gyulladáscsökkentõ gyógyszerei, az ázsiai keselyûk pusztulása, valamint a veszettségben meghalt indiai gyerekek
halála között.
Az indiai keselyûpopuláció összeomlása az
1990- es években kezdõdött. Ekkor vették észre,
hogy az Indiában elég nagy számban élõ keselyûk állománya hirtelen csökkenni kezdett. A keselyûk pusztulása súlyos ökológiai és társadalmi
hatással járt.
A keselyûk létfontosságú szerepet játszottak az
állatok bomló tetemének eltakarításában. Úgy tûnik, hogy a problémát a keselyûk táplálékul szolgáló állati tetemekben fellehetõ gyógyszermaradvány a diclofenac felelõs( nálunk is népszerû non
steroid gyulladáscsökkentõ gyógyszer, a
Voltaren, Diclac alapanyaga), amely a keselyûkben súlyos toxikus hatású. A szarvasmarhák számos különbözõ betegségének kezelésére használták, beleértve az ízületi gyulladást, tõgy-gyulladást. Gyakran más gyógyszerekkel alkalmazzák. A keselyûk által el nem fogyasztott szarvasmarha tetemeket kóbor kutyák és vadkutyák fogyasztották el, így a kutyák száma fokozatosan
nõtt. A kutyák elszaporodásával nagyobb lett a
veszettség kockázata is, Indiában a kutyák a veszettség vírusának fõ hordozói. Becslések szerint
ebben az országban évente körülbelül 10 000
ember hal meg veszettségben, többségük vidéki
területeken élõ gyermek.
Van megoldás, a diclac hatóanyagot más gyulladáscsökkentõ, keselyûkre nem mérgezõ hatóanyaggal kell lecserélni. A lecke tanulságos:
10 000 emberélet!
Több hasonló eset van az ökológiai egyensúly
felborítása miatt bekövetkezõ kóros következményekbõl.
Üzenet: Vigyázzunk a levegõ, a víz és a talaj tisztaságára!
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„Mond, te kit választanál ?...”
( Szörényi-Bródy: István, a király )
Vakcina, (védõoltás). A vaccina latin vacca tehén
szóból ered. Élõ gyengített virulenciájú, vagy elölt mikroorganizmusokat, ezekbõl készült antigén tartalmú kivonatokat vagy baktériumok termékeit (toxinokat) tartalmazó, a szervezetre veszélytelen anyag, amelyet aktív immunizálásra
alkalmaznak. A vakcináció jelentõségét elõször
E. Jenner ismerte fel. Húsz évig vizsgálta a tehenészetben dolgozókat, majd páciensének tehénhimlõvel történt vakcinálása után, a kialakult himlõ elleni védettséggel bizonyította be elméletét
(1796). Pasteur a lépfene (1881) majd a veszettség elleni immunizálást dogozta ki (1885). Számos hatékony vakcina kifejlesztésével sikerült felszámolni a himlõt, visszaszorítani a diftériát, a
szamárköhögést a járványos gyerekbénulást, a
rubeolát, a kanyarót stb. Amikor az élõ szervezetet valamilyen kórokozó, baktérium, vírus fertõzi
meg, ez az esemény védekezõ reakciót vált ki. A
reakció azon alapul, hogy a szervezet a behatolt
anyagot, az antigént idegennek ismeri fel. Az
egészséges immunrendszer saját antigénjeire
nem reagál, de a sérült vagy másként megváltozott sejteket idegennek tekinti. Védekezésként
antitesteket (immunglobulin) termel. Az oltóanyagok egy része élõ kórokozókat tartalmaz (pl.
mumpsz, kanyaró, járványos gyermekbénulás elleni) amelyek fehérjeszerkezete (antigenitása)
változatlan, de fertõzõképessége erõsen lecsökkentett. Más oltóanyagok elölt kórokozókat tartalmaznak (pl. kullancs terjesztette agyvelõgyulladás, szamárköhögés). Egyes oltások a kórokozók betegséget okozó méreganyagát tartalmazzák ártalmatlanná tett formában (tetanusz). A
korszerûbb oltások a mikrobák géntechnológiai
eljárással elõállított immunológiailag leghatékonyabb komponenseit tartalmazzák. Ilyenek a koronavírus elleni oltóanyagok.
Oltás Balatonendréden.
Elsõként a járványügyi stratégiának megfelelõen
az egészségügyi dolgozók kapták meg a védõol-
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tást januárban és februárban. Mi (orvos, ápoló,
orvosírnok és a védõnõ) Kaposváron a kórházi
oltóponton kaptuk nem a Pfizer cég gyártotta
Comirnity védõoltást. Azért „Fájzert” ,mert akkor
még csak ez állt rendelkezésre. Kaposvárra idõpontra utaztunk, igazából nem tépelõdtünk azon,
hogy milyen mellékhatásai lehetnek az eddig
még nem alkalmazott újfajta RNS bázisú oltóanyagnak. A védõoltás felvétele után biztonságosabban éreztük magunkat, amit az is bizonyít,
hogy bár azóta több alkalommal vizsgáltunk aktív
koronavírusos beteget, fertõzést nem kaptunk.
„Kísérleti nyulak” , „emberi férfi embrióból készült”, „chippel megjelölt” és hasonló már akkor
keringett bõven a világhálón.
Több balatonendrédi egészségügyi dolgozót
(kórházban dolgozókat, mentõsöket) februárban
szintén beoltottak. A lakosság oltását a pontos
járványügyi stratégiai útmutatónak megfelelõen,
amelyet hetente több alkalommal is megkapunk,
és ez nem titok, ha valaki tájékozódni akar, szívesen megmutatjuk. 2021. 02. 05- tõl folyamatos a
védõoltás, akkor a 6 legidõsebb személy Siófok
Kórház Oltóponton kapta meg a vakcinát. 2021.
02. 11- én a balatonendrédi rendelõben 12 80 és
97 év közötti személyt oltottunk, sokakat otthonukban. Február 18 óta folyamatosan oltunk, heti elosztásban, változó mennyiségben és mindenik oltóanyaggal. Lapzártakor: 596 személy kapott védõoltást, ez a 18 év felletti felnõtt lakosságnak 51, 3 %-a.
A balatonendrédi oltottaknál (helyben és oltóponton) mellékhatás még nem fordult elõ. Oltási
reakció igen: láz, nyirokcsomóduzzanat, oltás
helyén fájdalom, bõrpír, általános gyengeség
többször elõfordult. Ha oltás után esetlegesen
valakinek változott volna a világnézete, valamilyen szervi elváltozást is észlel (megnõ például a
füle vagy egyéb testrészésze), ritkább illetve sûrûbb lenne a haja, netán ki illetve bekapcsol mellette a számítógép vagy nagyobb összeg kerül a
bankkártyájára kérem feltététlenül jelezze, mert
azt is jelentenünk kell a Védõoltási Figyelõbe és
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az bekerül egy monitoring rendszerbe, amit közzé tesznek a WHO-nál (Egészségügyi Világszervezet). Félig meddig viccesen írtam, de aki kíváncsi annak szívesen megmutatom a kínai
Sinopharm oltóanyag leírásában szereplõ tájékoztatást, ahol fekete fehéren le van írva, hogy
egy esetben azt észlelték, hogy „jobb karja elgyengült és selypítve beszélt”. Természetesen az
esetet kivizsgálták, egyértelmû összefüggést
nem találtak, de … leírták. Ha valaki az elkövetkezõkben Sinopharm védõoltás után, ha nem is folyékonyan, de beszéli valamelyik kínai nyelvjárást
kérem jelezze. Viccesnek tûnik, de leírom…
Háziorvosi és más orvosszakmai fórumokon
számos védõoltásról szóló szakmai cikk és komment jelenik meg. Ezennel eltekintek az oltóanyagok részletes ismertetésérõl, ami több oldalnyi terjedelmû, de ha valakit bõvebben érdekel,
úgy a napi sajtóban, az internetes keresõben
megtalál, vagy értelemzési nehézségei lennének,
szívesen segítek, igény esetén orvosszakmai, irodalmi hivatkozásokkal is rendelkezésére állok. A
rendelkezésre álló védõoltások ( köznéven csak
a gyártó neve forog fenn- Pfizer, Moderna, Szputnyik-V, Shinopharm, Astra Zeneca) mindenike bevizsgált, engedélyezett, a körülöttük zajló gazdasági, politikai csata eddig is része volt a világ folyásának, csak nem tûnt fel ennyire markánsan.
Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy a háziorvos ismeri Önt és tudja betegségeit, és a járvány alatt a rendelési idõben is és azon túl nem
csak gyógyít, szervez, olt, hanem olvassa a szakirodalmat, és a vírussal és oltással álmodik, munkatársaival egyetemben. Néha még azt is megál-
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mondja, hogy ki kési le a vonatot, buszt, oltásra
jövet, és emiatt szervezzen be kb fél óra alatt egy
“pótoltandót”.
Oltásszervezésrõl is van szó bõven, akad humoros is amit adaptáltam és közzéteszem. Még nem
mûködik, javaslatokat kérek bevezetésére.
Telefonos oltás szervezés:
„Ön a balatonendrédi háziorvosi rendelõt hívja. Védõoltás igénylése esetén a következõ nyomógombok közül választhat:
1: „Fájzert” szeretne? Nyomja meg az egyes
gombot.
2: Modernát kér? Kettes gomb.
3: „Szinofárm” a kínai. Hármas gomb.
4: Astra. Amirõl már mindent tudnak. Négyes
gomb.
5: „Szputnyik”. Ötös gomb. Figyelmeztetem,
hogy ezzel a gombbal nukleáris interkontinentális balisztikus rakétát is indíthat, a célpontok az alábbi nyomógombokkal jelölhetõk meg:
anyós: egyes gomb
szomszéd: kettes gomb
afganisztáni titkos droglabor: hármas gomb
Kérem ne sokat tépelõdjön, lépjen tovább ,
mert a hívásra kilencvenheten várnak.
6: Egy napos „Dzsonzon”. Hívjon késõbb.
7: Még gondolkozom.
8: Orsit kérem. Egyes: Kicsi Orsi (Botlikné)
Kettes: Nagy Orsi (Huszárné)
9: Doktor Úrat kérem.
10: Hagyjon kérem üzenetet. Visszahívjuk.
(Talán este tizenegykor ha nem alszik, de lehet, hogy járvány után)
11: Ha mégis sikerül DÖNTENIE, kérem hívja
újra a rendelõt!
Köszönjük hívását. Hívását nem rögzítettük.
Üvözöljük és ha a védõoltással kapcsolatban
kérdése merül fel, kérem kérdezze meg háziorvosát.”
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A cikk megírásához ötletek garmadájából kellett
válogatnom.
- Írjak...részletesen az oltások jelentõségérõl,
gyõzködve a kételkedõket, hogy senki sem úszsza meg, hogy mindenki megfertõzõdik ( elõbb
vagy utóbb ) és a tünetmentességtõl a halálig
minden súlyossági forma elõfordulhat! Szerintem
ez nyilvánvaló, tudósok ezrei erõsítik ezt meg naponta.
- Írjak...az egyén és közösségi felelõsségrõl? A
„burokban élésrõl”, a „ burokban gondolkozásról”, „ csak egy igazság van, az amiben én hiszek, vagy amit annak tartok”.
-Írjak ...a biológiai sokszínûségrõl, hogy kétszer
kettõ nem négy, lehet három is, öt is, szervezetünk reakcióképességétõl függõen vizsgálva. A
hármas a csökkent immunológiai válaszképesség, ötös a citokin vihar.
- Írjak.. az „ élet” alapjairól, a DNS_ rõl?
Íme egy székely vicc:
„Két székely barkochbázik :
- Tekeredik?
- Igen.
- Söndörörik?
- Igen.
- Pöndörödik?
- Igen.
- Rákérdezhetek?
- Igen.
- Csak nem a dezoxiribonukleinsav? „
- Írjak...a COVId-rõl, a POST_COVID-ról, tünetek
rõl, gyógyításról, gyógyszerekrõl? Túl szakmai
nak tartom, de bátran kérdezhetnek. A Favipi
ravirról egy kis szösszenet: „ Az ibafai papnak,
Favipiravirja van, ezért az ibafai Favipiravir, papi
Favipiravir.
- Írjak...az emberrõl, mint biológiai lényrõl?
- Írjak… a járvány társadalmi, pszichológiai hatá
sairól.
Egyik kedvenc képem Munkácsy Mihály : Ecce
homo-ja.
Nézzék hosszasan otthon is, színesben és kina-
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gyítva, eredetiben is ha lehetséges, a múzeumok
nyitása után, a debreceni Déri Múzeumban látható.
Nézzék és elmélkedjenek! Íme az ember, akit
megfeszítetett a felbujtatott tömeg. Krisztust
megfeszítette, de Barabást felmentette. Párhuzamos gondolatként Shakespeare-i kérdés: „ Lenni vagy nem lenni”. Van még kérdés?
A járvány még tart, ha kételyeik, kérdéseik vannak, védekezéssel, oltással kapcoslatban, kérdezzék meg….háziorvosukat,aztán döntsenek 1,
2 , 3….9- es gomb.
Végezetül,, de nem utolsó sorban, közlöm a helybeli , ( balatonendrédi) COVID megbetegedések
és oltási statisztikáját: 2020 szeptemberében volt
az elsõ COVID pozitív beteg, aki gólyatáborban
fertõzõdött meg, a praxisba tartozik, de nem Balatonendréden lakik. Októberben 5 praxisba tartozó lett COVID pozitív, közülük lakhely szerint 2
balatonendrédi, egy közülük kórházba került, Dunaújvárosba. ( Akkor még csak ott mûködött
COVID osztály). Novemberben 21 COVID pozitív
esetünk volt, ápolásra nem szorultak.
Decemberben 23, közülük két személy sajnos elhunyt, nekik súlyos alapbetegségük volt, közvetlen halál ok nem a COVID . Januárban 6 beteg
volt, közülük 2 személy halt meg, súlyos szervi
betegségük volt, közvetlen halál ok nem a COVID
volt. Februárban 22 személy volt COVID pozitív,
egy személy hunyt el, nála egyértelmûen a
COVID volt a elhalálozás oka. Márciusban 94 pozitív esetünk volt, 8 személy részesült kórházi ellátásban, közülük többen súlyos állapotban voltak. Árpilis 20-ig 9 pozitív esetünk volt, kórházba
nem került senki, köztük több középsúlyos , itthon kezelt beteg volt.
Remélhetõleg, végig olvasta és elgondolkodott a
leírtakon, remélhetõleg nincs kételye a betegség
súlyosságáról és amint az egészségügyi szakemberek is megerõsítik, mindenki elõbb-utóbb
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megfertõzõdik. A betegség lefolyása egyéni, az
enyhe náthától a halálig minden súlyossági fokozat elõfordulhat, de a védõoltással megelõzhetõ,
illetve könnyû lefolyásúvá tehetõ. Kérem regiszt-

ráljanak az oltásra, ha nem sikerül, hívjon minket.
Kelt, Balatonendréden, 2021. 04. 20. j.i. 2. évében 393.napján
Dr. Bartha Sámuel

Paolo Giordano: Járvány idején
(részlet)

rengeteg érett gyümölcs valószínûsíti, ami a klímaváltozás okozta rendellenes, heves esõzések
és a száraz idõszakok egyre intenzívebb váltakozására vezethetõ vissza…

Könnyû jövendölés
A vírusok is a környezetrombolás számos menekültje közé tartoznak. A baktériumok, gombák,
egysejtûek mellett. Ha egy kicsit félre tudnánk
tenni az önzésünket, észrevennénk, hogy nem
annyira az új mikrobák keresnek minket, hanem
inkább mi csalogatjuk õket magunkhoz.
A növekvõ élelemszükséglet miatt emberek milliói esznek olyan állatokat, amilyeneket nem kellene. Nyugat-Afrikában például egyre elterjedtebb
a vadon élõ állatok kockázatot jelentõ húsának
fogyasztása, többek között a denevéreké, amelyek arrafelé sajnos az Ebola vírus hordozói.
A denevérek és a gorillák- akikrõl a vírus könnyen
átterjedhet az emberre- kapcsolatát a fákon lévõ

Szédületes. Okok és következmények pusztító
láncolata. De az ilyesféle láncolatokat, melyekbõl
nagyon sok van, egyre többeknek kell sürgõsen
újragondolniuk. Mert a láncfolyamatok végén egy
újabb, még a mostaninál is borzalmasabb világjárvány lehet. És mert a kezdetüknél, valamikor
régen, mindig is ott voltunk mi is, a mi viselkedésünk idézte elõ õket.
Írásom elején bátorkodtam kiemelni, hogy ami
most történik, az már megtörtént a múltban, és
meg fog történni a jövõben is. Nem holmi rögtönzött jövendölés volt. Nem is jövendölés. Sõt elfogulatlanul kijelenthetem, hogy ami most a Covid19 kapcsán történik, az egyre gyakrabban fog
megtörténni. Mert a járvány tünet. Fertõzött a környezetünk.
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KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI
Húsvéti üzenet
„Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis
hisznek.” Jn 20,24-29

Hol lehetett Tamás apostol, amikor Jézus nem
szemrehányást tett társainak, hanem a sebeit
mutatta meg? Tény, hogy „nem volt velük”… Jó az,
hogy akadt a tétova tanítványok között, aki
kimondta emberi kétségét: „Majd, ha látom!”...
Örök emberi problémára, a hit és hitetlenség
kérdésére kapunk tanítást János evangéliumából
Tamás apostol személyén keresztül. Tamás feltétlen
híve volt Jézusnak és a „hitetlen” végül komoly
missziós tevékenységet vállal és beírta magát hitéért
a vértanúk fényes névsorába. Azonban ember volt.
Kételkedõ, töprengõ, biztosat tudni akaró. Nagyon
szerette Jézust. Halála mélységesen lesújtotta.
Biztosan tudni akarta a hihetetlent, megtapintani
azt, amit csak álmodik az ember a halott Mester él, a gonosz erõit legyõzte a szeretet.
A Jézusi felhívás minket is figyelmeztet, a hithez a kézzelfogható törvényszerûségeket, bizonyítékokat el
kell engednünk. Eszközünk a bizalom, a bátorság, hogy valaki biztos karokkal vár. Tamás szót fogadott és
a II. századi apokrif iratok megemlékeznek róla, hogy Indiában hirdette az evangéliumot és különösen sok
asszonyt térített meg Krisztusnak. Az ókor egyik hatalmas országában, a többi birodalomhoz hasonlóan a
nõknek nem sok szava volt, nekik viszi Krisztus apostola az örömhírt. Isten országa mindenkié, egyetlen
feltétel az õszinte hit. Persze ez nem könnyû dolog. Jézus bizalmas barátja, egy a tizenkettõ közül is
kételkedett. Talán nem is nagy baj, ha a kételyt õszinte, mindent átható hit követi. A bizonyság a
megfoghatatlanban, a csodában Tamásnak megadatott. Látott és leborult. Tudta minden úgy van, ahogy
Jézus tanította neki.
„Megyek halászni.” Jn 21,3
Péter apostol keserûen legyint, aztán kimondja
depressziós mondatot: Megyek halászni…. Beülõk a
csónakba, aztán eltöprengek azon, hogy ez nem jött
össze, a Mester elbukott. Remélte-e, hogy Jézus
még az ilyen nyomott állapotunkban is utánunk
jön? Amikor az üldözések idején Rómából akar
disszidálni, megint ugyanezt éli meg: „Quo vadis?”
(Hová mész?) Meglepi õket a Feltámadt Krisztus, hogy a parton maga készít reggelit a fáradt, csalódott,
rosszkedvû halász fiainak. Õ azzal vár, amire éppen szükségem van!...A hármas szeretetvallomás viharos
szele elsöpri a depresszió felhõjét, ha kissé érzelgõsnek érezzük is
Jézus vallató kérdéseit. Péter válaszai arra tanítanak, hogy a szeretet
legyõzi a depressziót.
Mi nem tapinthatjuk szelíden az Üdvözítõ hegeit, a mi hitünket
erõsítse azoké, akik látták Õt és ettõl a pillanattól kezdve tudták
életükkel, hitükkel kell bizonyságot adniuk az utánuk jövõ
nemzedékeknek. Szavaikat évszázadok beszélõ kövei visszhangozzák:
„mi nem hallgathatunk arról, amit látunk…” Ez a húsvéti hit legyen
éltetõ forrásunk a mindennapokban.
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Nem véletlen, hogy az édesanyákat, Máriát Jézus
Krisztus édesanyját is éppen májusban ünnepeljük.
Az aranyló hónap a megújuló élet örömét, a
virágok édes illatát jelenti számunkra. Szívünk
szeretet és hálavirágait, ne csak e napon,
szüntelenül hintsük feléjük. Az égbõl felénk
kinyújtott anyai kéz is mindig munkálkodik értünk.
Erre az anyai oltalomra bízzuk rá magunkat. István
király döntésébõl és Isten akaratából Mária
országa lettünk és ez kötelez bennünket az imára,
felajánló életre, egymásért hozott áldozatos
szeretetre.
Mária oltalmában
A Katolikus Egyház augusztus 15-én ünnepli Szûz Mária halálát és mennybevételét. Szent István király is
fontosnak tekintette Mária égi születésnapját, jelzi az is, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot a
Szûzanya oltalmába. 1038-ban egyébként éppen Nagyboldogasszony napján hunyt el. E válságos
idõszakban az ünnepnaptól függetlenül, tekintsünk vissza, valójában mi zajlott le történelmünk azon
pillanatában, amikor elsõ királyunk, Szent István a koronázási jelvényeket és magyar hazánkat a
Boldogasszony szent kezébe helyezte. Hozzá
hasonlóan a mostani nehéz helyzetünkben mi is
válasszuk Õt pártfogónknak.
István nem világi hatalomtól, hanem Krisztus földi
helytartójától II. Szilveszter pápától kért királyi
koronát. Már uralkodása kezdetén Mária oltalmába
ajánlotta magát és országát, királyi székhelyén
Székesfehérváron (Alba Regia) pedig csodálatos
bazilikát építtetett a Szent Szûz tiszteletére. Amikor
meghaltak gyermekei, utolsó reménysége Imre
herceg is, felmerült benne a kérdés mi lesz
hazájával, ki lesz népének uralkodója? Viszálykodó
népében senkit nem talált erre méltónak. Érezve
halálát, sürgõsen döntött. Hívatta a fõpapokat, a
tanácsosokat és az országot a Szent Koronával
együtt a Boldogasszonyra hagyományozta.
Nagyboldogasszony ünnepe volt. E napon szabályos
jogutódlás történt, s az örökös Mária, Jézus Krisztus
édesanyja lett. A Hartvik-féle megfogalmazásban az
ország „Regnum Marianum” azaz „Mária Országa”
lett. A Szent Szûz sok ország patrónája,
védelmezõje, jó néhány országot ajánlottak
oltalmába, csakhogy itt nem odaadásról, hanem
imádságos felajánlásról van szó. A Boldogasszony karján a kis Jézussal Magyarország trónjára került,
kezében a jogar, fején az uralkodás záloga a Szent Korona. Számtalan esemény igazolta, hogy a múltban
nemzetünk a bûn, súlyos veszély ellenére is fennmaradt, holott jó néhányszor megsemmisülhetett volna.
„Menjetek el az egész világra” Mk 16,15. Ez a küldetés nekünk is szól. Az apostolokhoz hasonlóan
bezártságban, bizonytalanságban élünk és vágyunk a vigasztaló, lelkesítõ szóra. „Én vagyok, ne féljetek” Jn
6,20. Ne legyünk passzívak, a Feltámadt Jézus jelenlétének biztonságában nézzünk a járványra, jelen
helyzetünkre. Vigyázzunk egymásra! Jó egészséget, sok erõt és kegyelmet kívánok a balatonendrédi
Egyházközség Plébánosa és Képviselõ-testülete nevében.
Pacs Katalin
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REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI
Õrizd meg!

„El ne feledkezzél arról a napról, amelyen az Úr, a te Istened elõtt álltál a Hóreben, amikor azt mondta nekem az Úr: Gyûjtsd egybe nekem a népet,
hogy hallja beszédeimet, hogy tanuljanak félni engem minden idõben,
amíg e földön élnek, és tanítsák meg erre fiaikat is.” 5 Mózes 4,10

Isten intõ, figyelmeztetõ tanítását olvashatjuk ebben a részben. Az eddigi történeti visszatekintés
lezárása áll itt, de egyszersmind a soronkövetkezõ törvények elõkészítése is. Ezek a törvények egykor a
Sinai, avagy a Hóreb hegyénél hangzottak el. A 4. részt bevezetõ felszólítás így hangzik:
„Most pedig hallgass ó Izráel a rendelésekre és végzésekre.” Ebben a történeti visszatekintésben,
és ennek a felszólításnak a fényében érkezünk el a 10. versig, amely Isten megjelenésére emlékeztet.
Olyan megrendítõ élmény volt ez, amelynek az emlékét még késõi újszövetségi iratok is elevenen emlékezetben tartják. Mózes prédikációjában megemlékezik tehát eme fontos napról, melyen Isten így szól
hozzá: „Gyûjtsd egybe nékem a népet”.
Ez a felszólítás szólt akkor Mózeshez, Isten elhívott szolgájához, de szól minden idõben mindazokhoz, kiket Isten a saját szolgálatába állított. Így, szól hozzánk is, a Balatonendrédi Közösséghez is, hiszen
mi is mindannyian Isten közösségének az egybegyûjtésére vállalkoztunk.
A fenti igében két fontos felszólítás hangzik el Isten népe felé.
Az egyik: el ne felejtkezzél a napról, a melyen a te Istened elõtt álltál;
a másik: tanítsák meg fiaikat is.
A múlt és jövendõ szövõdik össze ebben az igében. Úgy is fogalmazhatnánk: a fiak tanítása csakis az Istenre emlékezés fényében történhet. Amint az ember a megadott szép rendtõl eltér, úgy Isten haragját vonja magára. Számtalan példát lehetne erre az Ószövetségbõl felhozni, de itt és most csak egy
példával szeretnék élni: Jeremiás próféta próféciás könyvének 6. része, ahol a próféta Júda gonoszságáról és büntetésérõl beszél, többek közt arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberek kérdezõsködjenek a
régi ösvények felõl, hogy melyik a jó út, és hogy azon járjanak.
Kedves Balatonendrédi Közösség!
Anyák napjához közel, a fiak az édesanyákra néznek, az édesanyák pedig a fiakra. Ez egy csodálatos imádság, amikor felragyog a gyermeki szívben az öröm és a hála.
Az édesanya szívében viszont a lelki béke és a megnyugvás csillaga ragyog fel. Ragyog fel és
tündököl örömében, illetve a hála érzésében. Így élnek mindig az örökös gyökerek. Élnek Nemzetben, élnek Tudományban, élnek Hitben, élnek Szeretetben.
Az Isten elõtt álló embernek még van reménysége. Van reménysége a jövõre nézni és van hite
az Istenre tekinteni.
Szükséges ezeket látnunk. Tisztában kell lennünk azzal, hogy csakis a múlt értékeire építhetjük a
jövõt.
Visszaemlékezve az elsõ gondolatokra, elmondhatjuk, hogy mi vagyunk azok, akik ennek a tanításnak a fényében egybe kell gyûjtsük Isten népét, és vissza kell adjuk nekik a jövõben való reménység
csodálatos ajándékát.
Wass Albertnek egy ideillõ gondolatát idézem: „Úgy áld meg téged az Isten, amint apáid örökségét
megõrzöd szívedben, lelkedben, és azt továbbadod fiaidnak, unokáidnak.” Ebben a gondolatban is az a
folytonosság fogalmazódik meg, ami az igében. Mi pedig láncszemek vagyunk ebben a folyamatban.
Ámen.
Sándor Zsuzsa Noémi református lelkipásztor
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ÚJ, ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS KÉSZÜL: BALATONENDRÉD KINCSEI
„Az õseinktõl ránk hagyott kincs megbecsülése, védelme és lehetõleg sértetlen továbbadása
gyermekeinknek: a bölcsesség jele.”
(Koïchiro Matsuura, az UNESCO egykori fõigazgatója)

Régóta dédelgetett vágy látszik megvalósulni: Balatonendréd Község Önkormányzata és a Csipkerózsa Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület összefogásával létrejön a Közösségi Házban
egy állandó kiállítás, amely bemutatóteréül szolgál Balatonendréd kiemelkedõ kulturális örökségeinek és helyi értékeinek. Fontos lépés ez számunkra, hiszen településünkön nem üzemelt eddig állandó jelleggel látogatható kiállítóhely, noha a település lakossága és a turistaként érkezõk
részérõl egyaránt igény mutatkozott egy olyan tárlat iránt, amely eleink hagyatékát és napjaink
értékeit mutatja be.
A kiállításon három tárgycsoport kap helyet, amelyek a helyi értéktár részét képezik: a balatonendrédi vert csipke, Sipos János érmegyûjteménye és Huszár László fafaragásai.
• A vert csipke minden balatonendrédi életében fontos szerepet tölt be: még ha nem is gyakoroljuk mindannyian, mégis, ismerjük több mint száz éves történetét, büszkék vagyunk
az általa elért hírnévre és sikerekre. Szeretnénk e tárlaton bemutatni, hogy mikor és hogyan indult a csipkeverés, s miként ápolja napjainkban is Balatonendréd ezt a minden falubélit összekötõ hagyományt.

• Sipos János 2021. év elején ajánlotta fel a falu számára a jelentõs kultúrtörténeti értéket
képviselõ
érmegyûjteményét,
amely a kelta kortól napjainkig tartalmaz pénzérméket, így a pénztörténeten keresztül egyfajta alternatív illusztrációját adja a Kárpátmedence történetének. A gyûjtemény legkorábbi darabjai az idõszámításunk elõtti 2. századból
valók, de számos ritkaság is található a kollekcióban az árpádházi királyok és a nagy tör-
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ténelmi alakjaink ideje alatt
használt érméken át a napjainkban használatos fémpénzekig és emlékérmekig, így e tárlat mintegy 2200 év Kárpátmedencei pénztörténetét vonultatja fel.
• A somogyi pásztorfaragás
máig élõ hagyományát õrzi
Huszár László fafaragó, akinek
munkáival köztereinken nap
mint nap találkozunk mindanynyian Balatonendréden. Az õ
keze munkája a faluba érve látható kettõs kereszt, de faragásai a település utcáin és az iskolában is több helyen visszaköszönnek. Sokan ismerjük Huszár László népi faragásait is, amelyekbõl e tárlaton mutatunk szemelvényt.
Ha valaki Balatonendréden él, elõbb-utóbb identitásában is visszavonhatatlanul endrédi lesz. Ennek a kiállításnak az a célja, hogy ebbõl a balatonendrédi identitásból ízelítõt adjon és az egymástól elválaszthatatlan szellemi és anyagi kulturális örökségünknek méltó tárlata legyen, hiszen
szándékunk szerint – Morus Tamás szavait idézve – nem csak õrizzük a hamut, de szeretnénk továbbadni a lángot.
A kiállítás megnyitójának idõpontjáról a járványügyi helyzet miatt még nem tudunk sajnos pontosat mondani, de reméljük, hogy a korlátozások feloldása után hamarosan megnyithatjuk a tárlatot a balatonendrédiek és az idelátogatók számára.
Pulszter Zsuzsanna
Egyesületi hírek

Sajnos a pandémia miatt nem tudott egyesületünk jelentõsebb programokat és megmozdulásokat
szervezni az elmúlt idõszakban. Jelen pillanatban egy nagyobb projekt megvalósításán dolgozunk,
méghozzá egy állandó kiállítás létrehozásán, melynek célja Balatonendréd értékeinek bemutatása –
kiemelve a vert csipkét, Huszár László fafaragó munkásságát és Sipos János érmegyûjteményét.
A balatonendrédi vert csipke történetérõl szóló rész bemutatásához kérnénk támogatást a lakosságtól. Fontos számunkra mindenki, aki csipkét vert és csipkét ver, éppen ezért, ha rendelkezik vert csipkével, vagy a csipkeveréshez szükséges kellékekkel (minta, párna, orsó), nagy örömmel fogadnánk
felajánlásukat kiállításunk színesítésének céljából. Érkeztek már be felajánlások, de továbbra is várjuk adományaikat, hogy a nagyközönség számára bemutathassuk, hogy Endréden nagyon sok
ügyes kezû csipkeverõ élt és dolgozott régen és napjainkban is munkálkodik. Akik tárgyi adományaikkal hozzájárulnak kiállításunkhoz, azoknak a nevét hálás köszönetünkként feltüntetjük a kiállítóteremben.
Adományok leadása és információ: György Katalin 06 30/955-5035.
Reméljük, hogy kiállításunkat nemsokára bemutathatjuk és együtt csodálhatjuk Balatonendréd kincseit.
György Katalin
Csipkerózsa Kulturális Egyesület
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Mi és a járvány
A járványhelyzet óta feleségemmel a lehetséges védekezés eszközeit használtuk, tavaly március óta nem is fertõzõdtünk meg. Sajnos ez év február végén feleségem munkahelyén egyszerre többen is megbetegedtek és a siófoki mentõállomáson február 26-án
elvégzett teszt eredménye, hogy Márta is covidos lett. A Sió Medicalban nálam is elvégezték a tesztet és mire hazaértünk Endrédre az SMS is megérkezett: „pozitív”.
A szükséges tájékoztatást megadtuk a háziorvosainknak – mindegyikünké siófoki -, akik nyilvántartásba vettek, rövidesen jelentkezett is a tisztiorvosi szolgálat és elkérdezte az elõzményeket.
Az elsõ napokban, a hétvégén nem is volt különösebb probléma,
de azután jött a magas láz, köhögés, erõtlenség, étvágytalanság
olyan foka, amit azelõtt elképzelni sem tudtunk. Ha megtettünk 1020 lépést, utána fél óra pihenést kívánt a szervezet. Mivel bejelentettem a Polgármester úrnak is a betegségünket, a vele járó karantént, segítõkészen hozta a Reál-boltból összekészített élelmiszer
csomagot, Siófokról a szükséges gyógyszereket. Fiúnk kétszer
hazautazott Tatabányáról és a kiegészítõ gyógyszereket, vérhígítót
bocsátotta a rendelkezésünkre. Mivel mi fõzni képtelenek voltunk,
a szomszéd Mariska néni és Klári több napon ebédet készítettek
és a kerítésen adták át. A 120 km-re lakó öcsém és sógornõm
szintén többnapi ételt hoztak, és elvitték az éppen megérkezõ kertészeti növényeket ápolni addig, amíg erõre nem kapunk.
Karéné Gulyás Erzsike a kerítésre akasztotta az általa elkészített
ételeket, befõtteket, vitamindús gyümölcsöket és zöldségeket,
más finomságokat. Az unokatestvérem és veje Budapestrõl érkezve az egész télen etetett madaraknak hoztak eleséget. Pulszter
Zsuzsitól gyógyteát kaptunk és – hogy felviduljunk – egy saját maga által festett képet.
Rengeteg telefon, ajánlkozás érkezett a segítségre a faluból és
Siófokról. Az egyik kollégám minden nap telefonált, általában akkor, amikor éppen elszenderedtem, de ezzel legalább ébren tartotta a figyelmemet.
Március 12-én szabadultunk a karanténból, az erõ még hetekig
csak fokozatosan jött vissza, talán teljesen még ma sem.
Gondolom, hogy a faluban megbetegedett többi sorstársunk is
ugyanilyen segítséget kapott a szomszédoktól, ismerõsöktõl, és
utólag belegondolva jó érzés ez, hogy számíthatunk egymásra.
Megköszönjük mindenkinek, aki segített
tettel, gondolattal, imával.
dr. Horváth Gyula

Ladányi Gábor
Itt a tavasz!
Az ébredõ tavasz
Természet csodája,
Élet lüktetése,
Remény születése.
Tekintetünk vonzza,
A szemünk csodálja,
Káprázatos mindig
Tarka ruhatára.
A tavasztündérnek
Csodás a hatalma,
Semmit, ami élõ,
Nem hagy tovább alva.
Megritkult fûcsomó
Ruháját foltozza,
Erõsödõ napfény
Életre fakasztja.
Virágzó gyümölcsfák
Hófehér ruhája,
A csipkecsodáknak
A hiteles mása.
Ábrándos szélgyerek
Illatuk hordozza,
Csipkelõdõs kedve
Arcunkat nyaldossa.
Aprócska kismadár
Rügyezõ faágon
Vígan fütyörészi:
„Ez az én világom!“
Belénk, emberekbe
Új hitet csepegtet,
Nehéz idõk után
Sebeket feledtet.
Érezze át lelkünk
Ezt a boldogságot,
Fogadjuk ujjongva
E színes világot.
Forrás: www.poet.hu

21.oldal

2021. MÁJUS

ENDRÉDI KIS ÚJSÁG

Búcsúzik a „Közösen a jövõnkért” EFOP Esélypont Szolgáltató Iroda
2018-tól 2021-ig tavaszáig tartott az EFOP-1.5.2-16-2017-00006 „Közösen a jövõnkért – komplex
program a humán közszolgáltatások fejlesztésére” címû pályázat, amelynek keretében
Balatonendréden

számos,

ingyenesen

igénybe

vehetõ

szociális,

munkaerõpiaci,

egészségfejlesztési és kulturális program valósult meg. A Közösségi Házban, majd a
Polgármesteri Hivatalban mûködõ szolgáltató irodában az elmúlt 3 év alatt ingyenes jogi
tanácsadással, adósságkezelési és pénzügyi tanácsadás szolgáltatással, munkaerõpiaci
tanácsadással, mentorprogrammal álltak a projekt munkatársai az endrédi lakosok
rendelkezésére.
A tavaly beállt járványügyi helyzet sok szempontból felborította a terveinket, de a megváltozott
körülmények között is azon dolgoztunk, hogy színes és tartalmas kulturális és közösségi
tartalmakat közvetítsünk valós és virtuális formában egyaránt. A korlátozások dacára a projekt
által elõírt közösségfejlesztési feladatokat maradéktalanul teljesíteni tudtuk, Balatonendréden 12
alkalommal került sor gasztronómiai programra Madarász Ildikóval, 8 alkalommal léptek fel
nálunk a Szeibert Team néptáncosai, szerveztünk sportprogramokat, túrákat, jeles napokhoz
kapcsolódó programokat, a legkülönbözõbb témákban elõadásokat. Emellett részt vettünk a
település hagyományosnak mondható rendezvényeinek elõkészítésében és lebonyolításában,
így például 2018-tól kezdve koordináltuk a falunapokkal, szüreti rendezvényekkel kapcsolatos
teendõket, segédkeztünk a bálok lebonyolításában, az adventi és karácsonyi programok
megvalósításában,

az

idõsek

napja

szervezésében,

a

könyvtár

üzemeltetésében.

Összességében véve mintegy 100 különféle programon mûködtünk közre a 3 év során. Ezidõ
alatt a projekt munkatársai végezték a Közösségi Ház tevékenységeivel kapcsolatos feladatokat,
Balatonendréd honlapjának kezelését és az Endrédi Kis Újság szerkesztését is. 2020. tavaszán,
a közösségi élet színtereinek beszûkülésekor létrehoztunk egy facebook profilt a Közösségi Ház
számára, ahol a helyi közösség számára releváns információkkal, kulturális és ismeretterjesztõ
tartalmakkal jelentkeztünk idõrõl idõre.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki figyelemmel követte tevékenységünket, aki résztvevõje volt
programjainknak, és külön köszönet mindazoknak, akik segítették valamilyen formában a
munkánkat! Reméljük, hogy munkálkodásunk nem múlt el nyomtalanul, és szép emlékû
rendezvényekkel és közösségi alkalmakkal gazdagítottuk a falut.
Az EFOP-os kollégák nevében:
Pulszter Zsuzsanna
koordinátor
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Tökjó délután 2018.

Kenguru klub 2018.

Endrédi takarítás 2019.

Nyuladalom 2019.
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Kerékpártúra 2019.

Gasztro-show 2019

Virágkötétészeti elõadás 2019.

Ismeretterjesztõ elõadás a Közösségi Házban 2019.
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Szüreti felvonulás 2019.

Idõsek napi táncbemutató 2019

Adventi készülõdés.2019.
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8. osztály a Zsolnay kiállításban 2020.

Gasztronómiai bemutató 2020.

Táncbemutató 2020.

Rétessütés 2020.
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Balatonendrédi Haladás FC
Vírus – vírus –vírus – tavaly azt gondoltuk, idén nyugodt körülmények között folytatódhatnak a
csatározások, hát tévedtünk!
Mivel a járvány teljesen tönkre tette a bajnokság normális lebonyolítását,
/még egy bajnoki mérkõzést sem játszottunk tavasszal/ igy csináltunk egy kis visszatekintést az
elmúlt tíz évre.
2010 Megye III.

1. /2.Bábonymegyer /

Geiger Imre

7 gól

2011 Megye III.

2. /1.Kisbárapáti

/

Papp Róbert

15 gól

2012 Megye III.

4. /1.Hetes

/

Papp Róbert

9 gól

2013 Megye III.

7. /1.Patalom

/

Kovács Máté

6 gól

2014 Megye IV.

2. /1.Kötcse

/

Ginter Ákos

11 gól

2015 Megye IV.

1. /2.Kötcse

/

Hufnágel Imre

17 gól

2016 Megye IV.

1. /2.Kötcse

/

Dobos Attila

13 gól

2017 Megye IV.

2. /1.Kötcse

/

Kovács Bálint

27 gól

2018 Megye IV.

2. /1.Kötcse

/

Kovács Bálint

21 gól

2019 Megye IV.

2. /1.Somogybabod /

Kovács Bálint

45 gól

2010 es bajnokcsapat tagjai : Dobos Attila, Farkas Attila, Fekete Balázs, Fekete Csaba, Fonyódi Tibor,
Geiger Imre, Ginter Ákos, Gyulai László, Homola Péter, Karé Csaba, Karé Dániel, Késmárki Tibor,
Mányoki Gábor, Mányoki János, Oláh Antal, Papp Lajos, Papp Robert, Ürögi Péter.
2021 ben is fociznak: Farkas A, Karé Cs, Karé D, Késmárki T, Mányoki J.
Verbovszky Sándor
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Hirdetmény égetési tilalomról
Az utóbbi idõben sok a tisztázatlan kérdés a ház körüli égetéssel kapcsolatban, ezért polgármester
úr állásfoglalást kért a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztályától, melyet most
változtatás nélkül közlünk:
„Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévõ zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
- ahol önkormányzati rendelet van még hatályban, ott aszerint lehet égetni, ahogy azt a rendelet megszabja a veszélyhelyzet megszûnéséig
- ahol nincs, vagy visszavonásra került az égetésre vonatkozó önkormányzati rendelet, ott a továbbiakban a törvény erejénél fogja nincs lehetõség új égetési rendelet alkotására, tehát tilos az égetés“

Balatonendréd községben az égetésre vonatkozó rendelet
2020. október 28-án visszavonásra került.
Endrédi Kis Újság
Balatonendréd
Község Képviselõ-testületének lapja
Felelõs szerkesztõ:

György Katalin
06 30/955-50-35

Balatonendrédi tavasz (hérics)

Készült 550 példányban a balatonföldvári
Quick Press nyomdában
Tel./fax: (84)340-022
Mobil: (30) 7258 666
E-mail: nyomda@supraktv.hu
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