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Ady Endre:
Harang csendül

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna,
szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

BALATONENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA,KÉPVISELÕ-TESTÜLETE ÉS
MINDEN DOLGOZÓJA ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN

GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁN A FALU MINDEN LAKÓJÁNAK!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2018. évben elhunytak:

Sipos János
Nagy Rudolf Gábor
id. Sipos János
Sipos Jánosné
Kardos János
Márkus Kálmánné
Béres Ferenc
Schmid Günter
Kiss József
Kiss Imre
Hungár Józsefné
Priszlinger János
Gulyás Józsefné
Gazdag Lajos Gyuláné
Pócsi Sándor Mihály
Rajhona Imre
Karé István

2018. évben születettek: 

Pap Ákos (2018.02.22.)
Finta Kamilla (2018.05.04.) 
Perényi Balázs Edmond (2018.05.09.)
Kovács Katalin Johanna (2018.05.18.)
Márton Levente (2018.06.10.)
Gál Vince Maximilian (2018.06.28.)
György Tamás (2018.07.26.)
Kovács Kornélia (2018.08.15.)
Juhász Letti (2018.09.09.)
Steinbacher Róza (2018.09.26.)

60.  házassági évforduló: 
Nagy Mária    Nagy Sándor    1958.október 18. 

50. házassági évforduló:
Bartos Aranka    Nagy Lajos  1968.november 09.

Balatonendréd Község Önkor-
mányzatának gazdálkodásáról

A helyi önkormányzatok központi fi-
nanszírozása 2018. évben is – a koráb-
bi években kialakított – az önkor-
mányzati feladatellátáshoz igazodó,
feladatalapú támogatási rendszerben
történik.
Az önkormányzatok által nyújtott köz-
feladatok és közszolgáltatások színvo-
nalának emelése a költségvetés
lehetõségeihez mérten történik. Az
önkormányzati hivatal fenntartásához
és a településüzemeltetés költségeihez
járul hozzá a központi költségvetés.
A helyi adókból származó bevétel to-
vábbra is teljes egészében az önkor-
mányzatok saját bevétele marad, és
helyben járul hozzá a feladatok ellátá-
sához.
Átengedett központi adó a gépjármû
adó, melynek 40 %-a marad helyben,
60 %-a továbbutalásra kerül a közpon-
ti költségvetésbe.

léklete határozza meg  ,, A helyi ön-
kormányzatok általános mûködésének
és ágazati feladatainak támogatása”
szerint igényelhetõ támogatásokat.  A
támogatás mértéke megszabja az ön-
kormányzat 2018. évi mûködési para-
métereit.
A kötelezõ önkormányzati feladatok
ellátására összesen 7173 e forinttal ka-
punk több támogatást az elmúlt évhez
képest. Közvilágításra 5120 e Ft, teme-
tõ gondozásra 1569 e Ft, zöldterület
kezelésre 3 929 e Ft, közutak fenntar-
tására 2605 e Ft, egyéb kötelezõ ön-
kormányzati feladatok támogatására
6000 e Ft összeget kapunk. Az önkor-
mányzat mûködésének kiegészítõ tá-
mogatása 8 698 e forintra nõtt, ez
1769 e forinttal több az elõzõ évinél,
valószínû a minimálbér jelentõs mér-
tékû változásának kompenzálása mi-
att.
Óvoda mûködésének támogatására 27
236 e Ft, ez 4380 forinttal nõtt, a bérek
növekedésének és a gyermeklétszám

számának hatásá-
ra. Az óvodai és
iskolai  étkeztetés
bér támogatása
9310 e Ft, szintén
több a támogatás

kedését is 6762 e forintról 7324 e fo-
rintra nõtt. Szociális étkeztetésre 664 e
Ft, könyvtári és közmûvelõdési felada-
tok támogatására 1800 e Ft üdülõhelyi
feladatokra 36 e Ft,  lakott külterület-
re 69 e Ft  szociális feladatokra 8911 e
Ft. Összességében szinte minden fel-
adatra több finanszírozást kaptunk
mint az elõzõ évben, csak a szociális
feladatokra kaptunk 408 e  forinttal
kevesebbet.

Az adóbevételeknél a múlt évi  bevéte-
lekhez, és a követelésekhez igazítva
terveztünk.Az intézményi ellátási dí-
jak tekintetében díjemelés a felnõtt ét-
kezés normájánál történt 19 Ft / adag
(6 %), ennek   figyelembevételével és
az elõzõ év átlaglétszámok szorzatával
számoltunk.  

A szeszfõzde bevételénél 2017. évi tel-
jesítéshez igazodóan terveztünk. Nem
sikerült teljesíteni a tervet, év elején
szinte nem is volt bevétel, ez indokolta
a korai leállást. Évrõl évre csökken az
igény az égetett szesz elõállítás után. A
magán fõzdék elterjedésével, és a gyü-
mölcs párlatok készítésével magyaráz-
ható. Januártól várható a jövedéki adó
újabb emelkedése, az árat tovább kel-
lene nekünk is emelni, hisz évek óta
csak a jövedéki adó része változott, az
önkormányzaté nem, mert nagyon
megemelkedne a bérfõzési díj, és való-

Az önkormányzat kiadási és bevételi fõ összege
224 907 e Ft összegben kerül meghatározásra a

módosítások után  235 853 e Ft
Önkormányzat:162 908 e Ft módosítás után  171 563 e Ft
Kerekerdõ Óvoda 61 999 e Ft módosítás után 64 290 e Ft

Karéné Kapitány Györgyi

Költségvetési bevételek
A Magyarország 2017. évi C. törvény
Magyarország 2018 évi  központi költ-
ségvetésérõl szóló törvény 2. sz. mel-

1 378 e forinttal, a minimálbér és az

étkezést igénybe vevõk létszámának

növekedése miatt,  ez vonzotta a kony-

ha  üzemeltetés támogatásának növe-
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színûleg még nagyobb mértékben vissza esne a kereslet. Ha
gazdaságosan nem tudjuk üzemeltetni a szeszfõzdét, be kell
zárnunk, mert veszteséges vállalkozást önkormányzat nem
mûködtethet.

2017. év végén még három pályázatunk nyert,  a Ravatalo-
zó bõvítése, felújítására 1 509 776 forintot, Ady és Szabad-
ság utcák felújítására 12 648 717 forintot, a ,, Csipkert”
szabadidõ park építésére 4 661 798 forintot. 
Az Óvoda energetikai korszerûsítésére 2016 évben nyert
összeg 9050 e Ft visszafizetésre került, mert annyi járulékos
átalakítást kellett volna még saját költségen elvégezni, hogy
gazdaságosabb volt önerõbõl 1,4 millió forintból a kazán-
cserét elvégeztetni.
Törekednünk kell arra, hogy kihasználjunk minden olyan
lehetõségeket, melyek során a pályázati forrásból finanszí-
rozhatóvá válhassanak az önkormányzat fejlesztési elkép-
zelései. Annak érdekében, hogy a meghirdetett pályázatok-
ban az önkormányzat részt vehessen, szükséges a tartalék
képzése, hogy ennek terhére pályázati önrészt vállalni le-
hessen. 
Jelentõs összegû a pénzmaradványunk elõzõ évrõl, azon-
ban a pályázati összegeket is tartalmazza, amelyeket az elõ-
zõ évben már megkaptunk. (55953 e forintból az óvoda fej-
lesztés 9050 e Ft, temetõ 1500 e Ft.)

Költségvetési kiadások

A mûködési költségvetés kialakítása a 2017. évi szinten tör-
tént. A folyó mûködési kiadások finanszírozása nagymér-
tékben meghatározza a kötelezõen ellátandó feladatokra
fordítható források mértékét.
Az óvoda mûködtetése önállóan mûködõ intézményként
került a költségvetésbe. Személyi juttatásoknál az évek
után járó soros elõrelépés és a pedagógus béremelés tör-
vény szerinti összegével számoltunk. A dajkák esetében a
garantált bérminimumra történt kiegészítéssel számoltunk,
valamint figyelembe vettük a 10 % béremelést (kormány-
rendeletnek megfelelõen)
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe beépül a
Balatonendrédi kirendeltség költségvetése. 
Az Önkormányzat kiadásainak az elõzõ évi teljesítés és a
szerzõdések figyelembe vételével kerültek kialakításra. A
bér felhasználás a bérminimumra történt kiegészítéssel tör-
tént.
Az önkormányzat által folyósított ellátásnál a segélyeket
terveztük.  Az elõzõ évhez hasonlóan az idõsek napi jutta-
tásra 900 e Ft-ot, beiskolázásra 1300 e Ft-ot, óvodáztatási
támogatásra 200 e Ft-ot fordítunk.
2018. évben is pályáztunk közfoglalkoztatásra.    Éves szin-
ten átlagosan 3 fõt foglalkoztattunk, 100%-os finanszíro-
zással. 
Az átadott pénzeszközök mûködési támogatások: Zamárdi
a védõnõi szolgálat mûködtetéséhez 254 e Ft, a házi segít-
ségnyújtáshoz 1873 e Ft, Siófokra az orvosi ügyelet hozzá-
járulása 872 e Ft. Sport egyesületnek 900 e Ft, egyházaknak
90 e Ft. 

Hulladékgazdálkodási tagdíj 561 e Ft, egyéb tagdíjak:
152 e Ft. 
A gyermekjóléti szolgálat, és családsegítési feladatot a Kõ-
röshegyi Önkormányzattal közösen látjuk el. 
2018. évben az alábbi pályázatok benyújtására került sor: 
- 2018. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támoga-
tására nyújtottunk be pályázatot, 9,3 millió Ft összeget kap-
tunk, melyet a DRV részére továbbítottunk, mert a szolgál-
tatást végzõnek kell a díjakban realizálni.
-a 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatása pályázaton a belterületi utak, járdák, hi-
dak felújítása címen a Vörösmarty utca felújítására pályáz-
tunk összesen 15 millió forint összegben, sajnos forráshiány
miatt nem nyertünk.

- EFOP pályázat keretében 3 fõ foglalkoztatása valósult
meg 3 évre, kulturális területen 100 %-os állami finanszíro-
zással.
- Településfejlesztési beruházások keretében park kialakí-
tására pályáztunk. A Katolikus templomhoz vezetõ járda
melletti terület parkosítására (5 551 e Ft összegben, ebbõl
70 % a támogatás 3886 e forint)

A III. negyedéves teljesítés adatok alapján az alábbi fej-
lesztések valósultak meg:
Beruházások: 
- arculati kézikönyv 1 000 000 Ft
- rendezési terv I. részlet 5 080 000 Ft
- Csipkert Közpark kialakítása 5 920 484 Ft
- ingatlan vásárlás ( 400+200) 600 000 Ft
- 3 db NOTEBOOK  (EFOP pályázathoz) 546 989 Ft
- önjáró fûnyíró 1 db (közfogl . pályázati) 129 900 Ft
- hûtõszekrény 100 000 Ft

összesen: 13 377 373 Ft

Felújítások: 
- csapadékvíz elvezetõ Rákóczi köz 659 435 Ft
- ravatalozó felújítás 525 988 Ft
- Szabadság utca felújítása 12 637 135 Ft
- Ady Endre utca felújítása 8 813 800 Ft
- Kazán csere óvoda 1 464 055 Ft
összesen: 25 100 413 Ft

Folyamatban van még a Település rendezési tervének átdol-
gozása, melynek megvalósulása áthúzódik a 2018-as évre,
10 millió forint körüli bekerülési költséggel számolunk. 
A tartalék összege: 24 055 329 Ft, ebbõl 10 273 628
EFOP pályázati összeg, általános tartalék 13 781 701 Ft.
A III. negyedéves teljesítések ismeretében már látjuk, hogy
ebben az évben is sikeres évet zárhatunk. A következõ év-
ben folytathatjuk az utcák felújítását, esetleg járdák építé-
sét. 
Továbbra is törekszünk a takarékos gazdálkodásra, az Ön-
kormányzati vagyon megõrzésére, karbantartására.

Kardos Gézáné
pénzügyi ügyintézõ
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Beszámoló a település környezeti ál-
lapotáról!

A környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tör-
vény a települési önkormányzat részé-
re az alábbi feladatokat állapítja meg:

46. § (1) „A települési önkormányzat
(Budapesten a Fõvárosi Önkormány-
zat is) a környezet védelme érdekében
) elemzi, értékeli a környezet állapotát
illetékességi területén, és arról szük-
ség szerint, de legalább évente egyszer
tájékoztatja a lakosságot,”  51. § (3)
„A lakóhelyi környezet állapotának
alakulásáról a települési önkormány-
zat szükség szerint, de legalább évente
tájékoztatja a lakosságot.”

Fentiek alapján a község környezeti ál-
lapotáról a rendelkezésre álló adatok
alapján a következõ tájékoztatást
adom:

Balatonendréd Község Önkormányza-
ta a települési hulladék szállítását és
ártalmatlanítását a DBR Dél-Balatoni
Régió Nonprofit Kft. közszolgáltató
látja el, mely feladatellátásához a
SIOKOM Nonprofit Kft. mint, alvál-
lalkozó szolgáltatását igénybe veszi.    
A település belterületén éves szinten
heti egy alkalommal történik a kom-
munális hulladék gyûjtése. A háztar-
tásban keletkezõ zöldhulladék egy-
részt az ingatlanokon kerül komposz-
tálásra, mely tevékenység elõsegítésé-
re az önkormányzat már több évvel ez-
elõtt biztosított komposztáló ládákat,
másrészt a közszolgáltató áprilistól no-
vemberig havonta egy alkalommal
gondoskodik a zöldhulladék elszállítá-
sáról. 

A lakosságnál keletkezõ lomhulladék
elszállítását is megszervezte az önkor-
mányzat, melynek lebonyolítására
2018. május 31.  napján került sor.

Jelentõs probléma a településen a hul-
ladéknak nem jogszabályoknak megfe-
lelõ elhelyezése. 
A település külterületén többször elõ-
fordult illegális hulladék elhelyezése.
E nem kívánatos jelenség felszámolása
érdekében az önkormányzat a veszé-
lyeztetett helyeken kamerák  elhelye-
zésével  és megközelítés korlátozásá-
val, megszüntetésével próbált ered-
ményt elérni.

A településen az egészséges ivóvíz el-
látásról a DRV Zrt. gondoskodik.
Hosszú évek várakozása után 2016. év-
ben megtörtént a szennyvízcsatorna
megépítése és átadása. 2016. év végé-
tõl van lehetõsége a lakosságnak és a
közületeknek, hogy csatlakozzon a
szennyvízcsatorna hálózathoz. A csat-
lakozás nemcsak lehetõség, hanem
jogszabályi kötelezettség is, minden
ingatlantulajdonosnak az üzembe he-
lyezéstõl számított egy éven belül csat-
lakozni kell a csatornahálózathoz. A
szennyvízcsatorna hálózat üzembe he-
lyezésével és az ingatlanok csatorna-
hálózatra történõ csatlakozásával biz-
tonságosabb lesz a szennyvíz szállítása,
kezelése, mely a környezeti állapoto-
kat is jelentõsen befolyásolja. 

Az önkormányzat jelentõs lépéseket
tesz a településkép javítására, 2018. év
tavaszán a város központi területein,
buszmegállókban gondoskodott  virá-
gok ültetésérõl. 
A levegõ minõségének védelme érde-

kében az önkormányzat képviselõ-tes-
tülete rendeletben szabályozta az avar
és kerti hulladék égetésének szabálya-
it. A rendelet értelmében az avar és
kerti hulladék égetésére hetente egy
napon pénteken van lehetõség. Ked-
vezõ tendencia, hogy a lakosság túl-
nyomó többsége betartja az avar és
kerti hulladék égetésének szabályait.

Továbbra is probléma, hogy a lakosság
egy része próbálkozik a nedves avar
égetésével, mely miatt a pénteki napo-
kon sokszor füstfelhõben áll a telepü-
lés. 
A kéményseprõ-ipari feladatok ellátá-
sáról 2016. július 1. napjától a kataszt-
rófavédelem gondoskodik. 

A település a domborzati viszonyok
miatt jelentõs nagy mennyiségû csapa-
dék elvezetésérõl kell, hogy gondos-
kodjon, ezért a közterületi vízelvezetõ
árkok, lefolyók, átfolyók tisztítása fo-
lyamatos munkát jelent, melyek ellátá-
sát az önkormányzat dolgozói és a
közfoglalkoztatásban részt vevõk vég-
zik. Sajnos a vízitársulat évek óta nem
gondoskodik az Endréd patak tisztítá-
sáról. Esetenként gondot jelent az is,
hogy az ingatlantulajdonosok a vízel-
vezetõ árkok tisztításáról egyrészt nem
gondoskodnak, másrészt az árkokat
feltöltik, vagy hulladékot zöldnyesedé-
ket helyeznek el benne.

2017 év végén az önkormányzat saját
forrásból gondoskodott a Fõ utca vé-
gén levõ Endréd patakba torkolló árok
felújításáról. Rendezésre került a Rá-
kóczi utca csapadékvíz elvezetése is.

dr. Friss Atila

Önkormányzati Hírek
A képviselõ-testület 2018. április havi ülésérõl

A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat 2017. évi
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
szóló beszámolóját. 

A képviselõ-testület elfogadta a Kõröshegyi Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2017. évi szakmai tevékenységérõl készí-
tett beszámolóját. 

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 2018. évi lakos-
sági víz és csatornaszolgáltatás támogatására.

A képviselõ-testület együttmûködési megállapodást írt alá
a „Közösen a jövõnkért komplex program  a humán köz-
szolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében” pályázat
szakmai megvalósítására.

A képviselõ-testület döntést hozott a „volt Siófok és kistér-

sége” szélessávú internethálózat további üzemeltetése
ügyében, mely szerint a szélessávú internet hálózatot saját
üzemeltetésbe visszaveszi. Az üzemeltetési feladatokat a
Termofok Kft. látja el. 

A képviselõ-testület elfogadta a DRV Zrt. 2017.  évi nem
közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás
költségeirõl szóló beszámolóját.

A képviselõ-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be
a Balatonendréd, Vörösmarty utca felújítására. A várható
bekerülési költség közel 15 millió forint, melybõl a pályáza-
ti önerõ 2,25 millió forintot tesz ki. 

A képviselõ-testület 2018. május havi ülésérõl

A képviselõ-testület döntött a Balatonendrédi Kerekerdõ
Óvoda 2018/2019. nevelési évben indítható csoportjainak
számáról, így ebben a nevelési évben is két vegyes csoport-
tal mûködik az óvoda.
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A Szélessávú internethálózat-
ról elsõkézbõl

Mivel a 2018. november 13. napján
tartott Falugyûlésen kevesen jelentek
meg, ezért úgy érzem a szélessávú
internet tárgyában a településen ter-
jengõ megalapozatlan híreszteléseket
illendõ lenne tisztába tenni.
A szélessávú internethálózat tulajdo-
nosai a „volt Siófoki Kistérség” önkor-
mányzatai. A hálózat a hozzá tartozó
berendezésekkel materiális és imma-
teriális javakkal együtt a települések
osztatlan közös tulajdona. Ebbõl kö-
vetkezõen a jövõben történõ üzemel-
tetés joga és felelõssége is az önkor-
mányzatokat terheli. A szélessávú
internethálózat  bérlõje az Opticon
Kft. volt, a bérelt hálózaton a szolgál-
tatást a Znet látta el. 
A Társulás 10 önkormányzata közül,

csak 4 településen (Balatonendréd,
Nyim, Som, Nagyberény ) mûködik a
hálózat, itt vannak elõfizetõk. Bala-
tonendréd nagyon speciális helyzetben
van, mivel az elõfizetõk közel fele 300
háztartás Balatonendréden van.
A tulajdonos önkormányzatok
ezévben döntöttek arról, hogy saját
kézbe veszik az üzemeltetést. Tekintet-
tel arra, hogy Balatonendréd a térség-
ben a kisebb települések közé tartozik,
így érdekeink képviselete nem volt
könnyû. Polgármester Úr tárgyalásai
során többször évtizedes barátságok,
kialakult jó munkakapcsolatok meg-
szûnését kockáztatta a település lakos-
ságának érdekében és azt kell, hogy
mondjam sokszor elment a falig. 
Ennek következtében sikerült elérni
azt, hogy az átállás várhatóan zökke-
nõmentesen megy végbe Balatonend-
réden elsõként a térségben. Sikerült
elérni, hogy az eddigi analóg sugárzás

helyett digitális formában továbbra is
látható lesz a Balatonföldvári Kistér-
ségi Televizió, mely Balatonendrédrõl
készült mûsorokat is sugároz. Decem-
ber hónapban ingyenes lesz a szolgál-
tatás és a szolgáltatás árai 2019. évben
sem emelkednek. Az szélessávú inter-
nethálózat esetében a szolgáltató vál-
lalta, sávszélesség duplára emelését
áremelkedés nélkül. A televíziócsa-
tornák esetében is hasonló minõségû
szolgáltatást fogunk kapni.  
Úgy érzem, hogy Polgármester Úr, a
képviselõ-testület tagjai munkájuk so-
rán a rendelkezésre álló lehetõségeket
figyelembe véve, a tárgyalások és dön-
téshozatal során minden esetben arra
törekedtek, hogy Balatonendréd la-
kosságának a jövõben is mindenki szá-
mára hozzáférhetõ internet és televí-
zió szolgáltatás legyen biztosítva. 

dr.Friss Attila

A képviselõ-testület elfogadta a Kõ-
röshegyi Közös Önkormányzati Hiva-
tal 2017. évi költségvetésének teljesíté-
sérõl szóló beszámolóját. 

A képviselõ-testület elfogadta az ön-
kormányzat 2017. évi gazdálkodásá-
nak zárszámadásáról és a pénzmarad-
vány jóváhagyásáról szóló rendeletét. 

A képviselõ-testület elfogadta a 2017.
évi belsõ ellenõrzésérõl készült beszá-
molóját.  

A képviselõ-testület döntött és Balato-
nendrédi Kerekerdõ Óvodában gázka-
zán beszerzésérõl és az energetikai
korszerûsítésre kapott pályázati összeg
visszafizetésérõl.

A képviselõ-testület 2018. július, au-
gusztus  havi ülésérõl

A képviselõ-testület   döntött a könyv-
vizsgáló jelentés elfogadásáról.

A képviselõ-testület döntött az Orvosi
Ügyeleti ellátás hozzájárulásának ösz-
szegérõl, mely szerint a Balatonend-
réd Önkormányzata 762.840,-Ft ösz-
szeg hozzájárulással biztosítja az ügye-
leti ellátás mûködését.

A képviselõ-testület döntött a Balato-
nendréd, Petõfi utca útépítési és csa-
padékvíz elvezetési munkáinak építési
engedélyezési tervezésérõl.   

A képviselõ-testület döntött a széles-
sávú internethálózat üzemeltetési
szerzõdésének elfogadásáról. 

A képviselõ-testület döntött az Óvo-

davezetõi álláshelyre kiírt pályázatról. 

A képviselõ-testület 5 évre Fonyódiné
Mink Mariannát bízta meg az óvoda-
vezetõi feladatok ellátásával. 

A képviselõ-testület 2018. szeptember
havi ülésérõl

A képviselõ-testület elfogadta a Bala-
tonendrédi Kerekerdõ Óvoda
2018/2019. nevelési évre vonatkozó
munkatervét és a 2017/20018. nevelési
évre vonatkozó beszámolóját. 

A képviselõ-testület döntött, hogy pá-
lyázatot nyújt be a Balatonendréd
391/6 hrsz-ú katolikus templom mel-
letti zöldterület fejlesztésére.

A képviselõ-testület döntött a szesz-
fõzde további mûködtetésérõl. 

A képviselõ-testület döntött a ravata-
lozó festési munkáinak elvégzésérõl.  

A képviselõ-testület döntött az Orszá-
gos Katalógusban történõ megjelenés-
rõl.  

A képviselõ-testület 2018. október ha-
vi ülésérõl

A képviselõ-testület módosította a
nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvíz begyûjtésére vonatkozó köz-
szolgáltatásról szóló önkormányzati
rendeletét.

A képviselõ-testület módosította, a te-
metõkrõl és a temetkezésrõl szóló ön-
kormányzati rendeletét.

A képviselõ-testület döntött a „Szép-

séges tájaink” címû kiadványban törté-
nõ megjelenésrõl.

A képviselõ-testület 2018. november
havi ülésérõl

A képviselõ-testület elfogadta a lakó-
hely környezeti állapotáról szóló be-
számolót.

A képviselõ-testület felülvizsgálta a
helyi adók rendszerét, és nem kívánta
az adó mértékét módosítani. Szabá-
lyozta a reklámok után fizetendõ adó
mértékét, melyet 0,Ft/m2 összegben
határozott meg. 

A képviselõ-testület elfogadta az Ön-
kormányzat 2018. évi ¾ évi gazdálko-
dásáról szóló beszámolót.

A képviselõ-testület döntést hozott ar-
ról, hogy kezdeményezi a szélessávú
internethálózattal kapcsolatos szerzõ-
dések felülvizsgálatát. 

A képviselõ-testület 2018. november
havi közmeghallgatásról

A Polgármester Úr tájékoztatta a la-
kosságot a 2018. évi gazdálkodás ered-
ményeirõl, valamint a szélessávú inter-
net hálózat szolgáltatóváltással kap-
csolatos fejleményekrõl.

A laszkossági kérdések fõként a
szennyvízcsatorna rákötésekre, ingat-
lan elõtti árkok tisztántartására, az ál-
lattartás és a trágyatárolás szabályaira,
a kerti hulladék égetésére és az útépí-
tésekre vonatkoztak. 

dr.Friss Attila
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Tisztelt Állattartók !

Az idei évben az önkormányzathoz több bejelentés érkezett
az állattartással kapcsolatosan. A 2018. november 13.
napján tartott közmeghallgatáson is jelezte a lakosság, hogy
egyes állattartók nem megfelelõ körülmények között
tartják állataikat és nem megfelelõ módon gondoskodnak a
trágya tárolásáról.

Tájékoztatom az állattartókat, hogy az állatok tartása során
az alábbi kötelezettségeket szíveskedjenek betartani. A
kedvtelésbõl tartott állatok -jellemzõen kutya - az állattartó
köteles gondoskodni az állat megfelelõ tartásáról, mely
magába foglalja a megfelelõ táplálást, a veszettség elleni
védõoltással való ellátást, a hivatalban történõ
regisztrációt, a megfelelõ mozgás biztosítását oly módon,
hogy az eb a saját ingatlanról, más ingatlanára vagy a
közterületre kiszökni ne tudjon. Az ebet közterületen csak
felügyelet alatt és elsõsorban pórázon kell tartani. 

A gazdasági haszonállattartással foglalkozó gazdák

figyelmét felhívom, hogy tevékenységük során fokozottan
ügyeljenek a lakókörnyezetet zavaró szaghatások
minimalizálásáról. Ebbõl következõen gondoskodjanak az
állatok, az ólak, istállók folyamatos tisztántartásáról. Az
állattartás során keletkezett trágyát szigetelt trágyagyûjtõ
helyen gyûjtsék, fedjék le, vagy gondoskodjanak  olyan
szerrel történõ kezelésérõl mely csökkenti a szagok
terjedését. Rendszeres idõközönként gondoskodjanak a
trágya elszállításáról is. Ezzel jelentõs mértékben
csökkenthetõ zavaró szaghatás a lakókörnyezetben. 

Településünk egy gyönyörû természeti környezetben fekvõ
falusi település, ahol véleményem szerint megférhet
egymás mellett a háztartási célokat szolgáló állattartás, az
egészséges környezetben történõ életvitel és az
idegenforgalom is.  Az egészséges környezetbe bele-
tartozik a friss, jó levegõ is ami településünkön adottság.
Kérem, az állattartókat, hogy tevékenységük során
legyenek figyelemmel a lakókörnyezetükben élõ
emberekre is.

dr. Friss Attila

VESZÉLYFORRÁSOK AZ OTTHONUNKBAN

Szeptember elején a NÉBIH egy programot hirdetett az
óvodáknak, amely a kémiai biztonság ismereteit hivatott tá-
jékoztatni.

Óvodánk jelentkezett erre a programra, mert mi, felnõttek
nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink megismerked-
jenek az õket körülvevõ veszélyekre, veszélyes anyagokra.

Két alkalommal eljött hozzánk a NÉBIH munkatársa,
BODIZS ANIKÓ, aki a történeteivel felhívta a figyelmet
az otthon rejlõ veszélyforrásokra. Gyermeknyelven ismer-
tette az otthon megtalálható kémiai vegyszereket, azok ká-
ros hatásait, a dobozokon feltüntetett figyelem felhívó jele-
it. Mesével és képekkel illusztrálva mondta el „CSAVARI
MANÓ” csínytevéseit, amelyeket az otthonában követett
el.Ezeket a történeteket szívesen és nagy érdeklõdéssel
hallgatták a gyerekek.

Kaptunk egy különleges társasjátékot is, amin gyakorolhat-
tuk a már hallott ismereteket a veszélyes vegyszerekrõl. Ez
a játék is nagy örömet szerzett az óvodásaink körében. 

A játék közben felelevenedtek az otthoni élmények, ame-
lyeket alaposan megbeszéltünk, tekintettel a jövõre nézve,
hogy mire kell feltétlenül odafigyelni, ha baj történik.

BODIZS ANIKÓ következõ látogatása alkalmával már
eszközöket is hozott, melyek segítették feldolgozni a már
hallottakat. A megtanult és gyakorolt ismeretek feldolgozá-
sa nagy élményt jelentett a gyerekeknek. Szinte mindenki
szerepelt a játékos feladatok feldolgozásában.

Ennek a programnak a kapcsán szeretnénk felhívni a SZÜ-
LÕK figyelmét az otthoni veszélyforrásokra!

Természetes, hogy az egészséges kisgyermek érdeklõdik az
õt körülvevõ környezet iránt: minden tárgyat megnéz, meg-
fog, megtapogat, megkóstol.

Az ismeretek gyarapítása azonban számos veszély forrása is
lehet, ezért a kisgyermekek állandó és gondos felügyeletet

igényelnek!

Egy kisgyermek könnyen hozzáférhet földön hagyott ház-
tartási vegyszerekhez, hypóhoz, vagy más tisztító- és moso-
gatószerhez, rovarírtó porokhoz. Az üdítõs üvegben tárolt
vegyi anyag sajnos már okozott mérgezést. De a gyermekek
hajlamosak megkóstolni a tusfürdõt, sampont,
folyékonyszappant, vagy a testápoló szereket is, ezért eze-
ket is érdemes zárható helyen tárolni.

Komoly veszélyt jelentenek a cukorkákhoz hasonló alakú
vagy színû gyógyszerek, illetve a cigaretta, és az alkoholos
italok elfogyasztása.

A kisgyermekeket rövid idõre sem szabad magukra hagyni
a konyhában, ugyanis leforrázhatják magukat forró vízzel,
étellel, teával.

Komoly sérülést szenvedhetnek a lakásban is, hiszen még
nem alakult ki a veszélyérzetük. Legurulhatnak a lépcsõn,
leeshetnek ágyról, pelenkázóról vagy más mozgásból adódó
sérülést is szenvedhetnek.

MÉRGEZÉSES BALESETEK

Ez a balesetfajta leginkább az 1-4 éves korosztályt veszé-
lyezteti. Sok baleset forrása a munka közben elõhagyott
tisztítószer, amelynek a kupakját a szülõ nem csavarja visz-
sza, mert úgy gondolja, hogy néhány perc múlva újra szük-
ség lesz rá. Erõs savak is megtalálhatóak a háztartásban
(sósav, vízkõoldó, ecet), amelyek a szervezetbe kerülve fel-
marják a bõrt és a nyálkahártyát, ami súlyos sérüléshez, a
nyelõcsõ hegesedéséhez, szélsõséges esetben pedig halál-
hoz is vezethet.

Ha savas tisztítószert és klóros tisztítószert együtt haszná-
lunk, klórgáz szabadul fel, ami súlyosan mérgezõ. A legve-
szélyesebb általánosan használt háztartási szer a lefolyótisz-
tító, amely erõsen maró anyagot tartalmaz. A mosó- és tisz-
títószer gélkapszulákat egyre több háztartásban használjuk.
Színesek, feltûnõek, ami a gyermekek számára csábítóvá te-
szi ezeket a szereket. Bár úgy tûnhet, hogy a tisztítószer

ÓVODAI HÍREK
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koncentrátum a kapszulába van csomagolva, a külsõ filmré-
teg nedvesség hatására azonnal oldódni kezd, ezért, ha a
gyermek a szájába veszi, a tömény mosószer pillanatok alatt
kiszabadul. A kapszulák koncentráltan tartalmaznak vegyi
anyagot, így a mérgezési tünetek is súlyosabbak lehetnek.

Szintén nagyon veszélyesek a növényvédõszerek, rovarir-
tók, rágcsálóirtók. A hazánkban rágcsálók irtására használt
szerek mérgezés során heveny vérzékenységet okoznak.

Az autók fagyálló folyadékában, egyes téli szélvédõmosók-
ban található etilén-glikol kellemes, édes ízû folyadék,
amelybõl azonban már 2ml halálos adagnak számít.

A gyógyszermérgezés szintén halálos kimenetelû lehet pél-
dául nyugtatók, paracetamol, aspirin-félék, altatók, szív-
gyógyszerek esetében.

Mérgezést okozhatnak a különféle gázok, gõzök, inhalációs
gyógyszerek is túladagolás miatt. A gázkészülékek gombjai
szintén vonzóak lehetnek a gyermekek számára.

Ha gyermek van a közelben, miközben a felnõtt vegysze-
rekkel dolgozik, egy pillanatra se tévessze szem elõl, illetve
a készítményekre figyeljen oda! Érdemes gyermekbiztos
csomagolású vegyszereket vásárolni, és azokat a gyermek
számára elérhetetlen helyen tárolni, szigorúan a saját, gyá-
ri csomagolásukban!

Lejárt, szükségtelen gyógyszerek soha ne kerüljenek a ku-
kába és a szemétdombra! Ezeket a gyógyszertárak kötele-
sek befogadni.

Figyeljünk a kiürült flakonok megfelelõ kezelésére, mert
elõfordulhat, hogy az éppen csak csúszni-mászni tudó kis-
gyermek a szemetesbõl veszi ki a flakont, ami már üresnek
tûnik, de annyi vegyszer még éppen maradt az alján, hogy
balesetet okozhasson.

Bármennyire is otthonossá teszik környezetünket, nem sza-
bad elfelejtenünk, hogy bizonyos szobanövények veszélye-
sek, allergiás reakciót, hányást, hasmenést, de akár életve-
szélyes mérgezéses tüneteket is okozhatnak. Ezek a növé-
nyek szinte minden lakásban elõfordulnak: ciklámen, diff-
enbachia, fikusz, kroton, szobai kankalin.

A gyermekeink egészségkárosodásuk megelõzése érdeké-
ben érdemes minden veszélyforrást eltávolítani a közelük-
bõl!  

Fonyódiné M. Marianna
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Iskolai hírek

Az I. negyed év eseményei a

Balatonendrédi Általános Iskolában

09.17. Szülõi értekezleten tájékozódhatnak a szülõk az idei 
tanév eseményeirõl

09.20. Pályaorientációs elõadást tartott Kurucz János az 
Iparkamara munkatársa a 7-8.osztályos tanulóknak

09.24. Futsal diákolimpia Siófokon 3-4.korcsoport

09.25. Kipróbáltuk tûz esetén milyen gyorsan jutunk ki az 
iskolából – jó idõt futottunk a tûzriadó próbán.

10.05. Az 5. osztályosok emlékeztek meg az aradi 
vértanukról helyi mûsorral

10.08. Két tanulónk (Csanádi Petronella, Alimov Mia)és 
három pedagógus (Horváthné Herczeg Zsuzsanna, 
Málikné Posch Zsuzsanna, Varga Andrea)képviselte 
iskolánkat és tartottak csipkebemutatót Budapesten a 
Bálnában a Designer hét keretében. A szellemi 
örökséges kortárs útjai címû rendezvényen.

10.10. Regionális mezei futóverseny Balatonszabadi – Sóstón,
kiváló helyezésekkel.

10.12. Informatika verseny Balatonbogláron (Györgyi Ármin 
4. hely)

10.13. Több tanuló táncolt a szüreti felvonuláson.

Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola 
rajzversenye

10.15. Körzeti asztalitenisz diákolimpia Siófok

10.19. A 6. osztály szép mûsorral emlékezett az október 23-
ai forradalomra.

10.26. A tökfaragó verseny Halloween-i díszítés eredményét 
kihirdettük. Sok tanuló rémséges jelmezben jött 
iskolába, s egész nap ijesztgette társait és a tanárokat.

11.5-8. Papírgyûjtés. Tanulóink az Autó Máté Kft-tõl is kaptak 
sok papírt.  

11.10. Márton-nap alkalmából az alsósok kézmûveskedtek, s 
liba napi mulatságon vettek részt. A 6. és 8. osztály 
túrázott.

11.16. Asztalitenisz Diákolimpia – megyei döntõ, Siófok.

Matyikó Zsuzsanna

Tanulmányi versenyek

A Balatonszemesen megrendezésre kerülõ Reich
Károly illusztrációs rajzversenyen iskolánkat 1-1 felsõ
évfolyamos tanuló képviselte. Az 5.-es Gál Péter, a
hatodik osztályból Béber Csenge, a hetedikbõl Kluik
Hajnalka és a 8. osztályból Doedens Aletta. Aletta el-
sõ helyezett lett, míg Péter az egyik kategóriában 2.,
míg a másikban 3. helyezést ért el, ezzel kiérdemelte
a Reich Károly díjat is.
A kaposvári Erdõk Háza látogatóközpont által meg-
hirdetett rajzpályázaton Doedens Aletta 1. helyezést
ért el és ajándékcsomagot, ill. családi belépõt nyert.
A Siófoki SZC Mathiász János Szakképzõ Iskolája ál-
tal szervezett informatika versenyen Györgyi Ármin
8. osztályos tanuló 4. helyezést ért el.
A Bendegúz Akadémia levelezõs versenyén az idei
tanévben nagyon sokan, szám szerint 22-en képviselik
iskolánkat. Õk 6 fordulón keresztül feladatokat olda-
nak meg, majd részt vehetnek a megyei döntõn és
eredményüktõl függõen az országos döntõn is tavasz-
szal.

Málikné Posch Zsuzsanna
versenykoordinátor

A Siófoki Tankerületi Központ
2018. június 01-én

a Balatonendrédi Általános Iskola vezetõsége és
tantestülete munkáját

Elismerõ oklevéllel és
Emléklappal jutalmazta.

A fenntartóhoz tartozó iskolák vonatkozásában a
Balatonendrédi Iskola elsõként kapta meg

az elismerést.
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Községi és Iskolai Könyvtár

8613 Balatonendréd, Szabadság u. 20-22.

Nyitvatartás

Hétfõ: 16:00 – 18:00
Kedd: zárva
Szerda: 13:00 – 15:00
Csütörtök: 13:00 – 15:00
Péntek: 8:00 – 12:00

A könyvtár szolgáltatásai
- könyvtári dokumentumok (újságok, könyvek)

helyben történõ használata, 
- könyvek kölcsönzése, 
- tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgál-

tatásairól és dokumentumairól, valamint más
könyvtárak által nyújtott szolgáltatások eléré-
sének segítése, 

- KönyvtárMozi keretein belül filmvetítés

Beiratkozás és kölcsönzés
A beiratkozás a Balatonendréden élõk, dolgozók
és tanulók számára egész évben lehetséges és in-
gyenes. A beiratkozott olvasók 4 hét idõtartamra
tudnak, egyszerre maximum három könyvet ki-
kölcsönözni.

KönyvtárMozi
Filmalapú ingyenes könyvtári szolgáltatás, mely-
nek célja a magyar filmkultúra értékeinek bemu-
tatása. A filmek levetítése, feldolgozása, megbe-
szélése elõre rögzített idõpontban, könyvtári kör-
nyezetben valósul meg.

Asztalitenisz Diákolimpia, megyei döntõ 2018.
11. 16. Siófok

„Ahhoz, hogy elérd a célod, tudnod kell, mit akarsz.“
A kitartó munka elõbb-utóbb meghozza
eredményét!
I.-II. kcs. lányok: csapatban 1. hely. 

Egyéniben:2. hely Sopsits Iza,
3. hely Bauer Noémi,
4. hely Hegyi Dóra.

I.-II. kcs. fiúk: csapatban 2. hely.
Egyéniben:
4. hely Farkas Levente .

III.-IV. kcs lányok: csapatban 5. hely.
III.-IV. kcs fiúk: csapatban 1. hely.

Egyéniben: 1. hely Vati Milán 
Nagyon gratulálunk minden versenyzõnek!
Külön köszönjük a kitartását, küzdését Vati
Milánnak, aki egyéni gyõztesként jutott be az
országos döntõbe!!!!!
A Vati Milán, Györgyi Ármin és Borsodi Bálint
alkotta csapat szintén megérdemelten képviselheti
iskolánkat az országos döntõben!

IRÁNY KARCAG!

Karácsonyi mûsorunkat

2018.12. 22-én
szombaton

17 órakor tartjuk a
Közösségi Házban.

Szeretettel várunk mindenkit!
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Csipkézõ kör hírei

Karcagi Kunrózsa Csipkekör látogatást tett nálunk
2018. április 20-a reggelén összegyûltek csipkézõ kö-
rünk tagjai és izgatottan vártuk vendégeinket. A kar-
cagi Kunrózsa Csipkekör megtisztelt bennünket láto-
gatásával. A nagykunsági csipkések a karcagi polgár-
mestertõl jutalmul kapták az utazást, mivel a magyar-
országi csipkeverés és –varrás élõ hagyománya vezetõ-
jük Fejesné Koppány Gabriella felterjesztése által be-
került a Nemzeti Értéktárba. Õk pedig velünk szeret-
tek volna megismerkedni és kapcsolatot kialakítani. 
Finom ebéddel vártuk a csoportot, akik 20 fõvel és egy
meglepetésvendéggel érkeztek meg.  A meglepetés
Devecsei Gáborné Ildikó (Sebestyén Gyula díjas nép-
rajzi gyûjtõ, csipkeverõ és –varró) volt. A kölcsönös
bemutatkozás és ismerkedés, valamint az ebéd elfo-
gyasztása után meglátogattuk az iskolát, ahol a tanu-
lók bemutatták tudásukat, és vendégeink megtekin-
tették az aulában található vertcsipke kiállítást.

Ezután sétát tettünk a faluban és megtekintettük a ka-
tolikus és református templomot, valamint a parókia
gyülekezeti termében vendégeink tiszteletére rende-
zett kiállítást a csipkézõ kör tagjainak munkáiból.
Másnap reggeli után az iskola néhány csipkézni tudó
pedagógusával kiegészülve útra keltünk, hogy egy
kedves meghívásnak tegyünk eleget. A Mencshelyi
Csipkeverõ Hagyományokat Ápoló Baráti Kör tagjai-
nak kiállítását tekintettük meg Balatonfüreden az
Arácsi Népházban. Ez ismét jó alkalom volt, hogy
megismerjük egymást, és közös szenvedélyünkrõl a

csipkérõl beszélgessünk. A kiállítás megtekintését kö-
vetõen elköltöttük a finom ebédet Vászolyon, majd



Csipkézõ köri visszatekintõ

A Csipkézõ kör tagjait az idei év sok élménnyel és ta-
pasztalattal gazdagította. Több meghívásnak tettünk
eleget az ország különbözõ pontján.

A Nemzeti Mûvelõdési Intézet invitált bennünket a
bogyiszlói Dél- Dunántúli Értékek Napjára. Gyönyö-
rû környezetben, a Holt- Duna
partján képviselhettük Somogy
megyét a göllei Bélyeges téglák és
az ecsenyi „Tutyisok” társaságá-
ban.

Épülõ kapcsolatainknak köszön-
hetõen meghívást kaptunk a Nóg-
rád megyei Kozárd településen jú-
niusban megrendezett három na-
pos Nemzetközi Csipkekonferen-
ciára, ahol mûhelymunkaként a
többi résztvevõ a balatonendrédi
pávafarkas mintával ismerkedhe-
tett és tanulhatta meg. Pávafarkas
mintánk nagy sikert aratott mind a
magyar, mind a lengyel csipkézõk
között. Segítségükre volt a minta
tanulásában a nyolcadik osztályból
frissen ballagott Kopeczki Klau-
dia. 

Egy júliusi délutánon a Mencshelyi
Csipkeverõ Hagyományokat Ápo-
ló Baráti Kör kedves meghívásá-
nak tettünk eleget. Balatonud-

variban nyíló kiállításuk megnyitójára vártak bennün-
ket. 

Október elején Nagykállóban nyolcadik alkalommal
megrendezett Csipkekészítõk Nemzetközi Találkozó-
ján vehettünk részt. Érdekes elõadások meghallgatása
mellett a résztvevõknek lehetõsége nyílt új technikák
elsajátítására. 
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Mencshelyre indultunk, ahol a he-
lyi helytörténeti kiállítást és evan-
gélikus templomot tekintettük
meg. A délután folytatása kötetle-
nebb volt. Finom borokat kóstol-
hattunk egy Dörgicsei pincénél.
Késõ délután elváltak útjaink. Kar-
cagi barátaink Köveskál felé indul-
tak, mi pedig hazafelé. 
Ez a két nap eseménydúsan telt.
Mindannyian, akik részt vettünk
rajta jól éreztük magunkat. Új is-
meretségeket kötöttünk, melyek
remélhetõleg a késõbbiekben ba-
rátsággá fejlõdnek.

Györgyi Hedvig

Nagykálló

Bogyiszló



Kedves Olvasók!

Ismét egy élménygazdag kirándulásról számolha-
tok be a Tirol-Bajorországban tett túrázásunkról.

2018. szeptember 6- 9. közötti napokban, 53 fõs
csoportunk mintegy 1200 km-t megtéve, festõi kör-
nyezetben az alábbi túra útvonalon haladva látha-
tott gyönyörû tájakat, városokat, mûemlékeket:

Az éjszakai órában elindulva autóbuszunk Bercht-
esgadenbe tartott, ahol helyi buszokra átszállva ér-
tük el Hitler egykori „Sasfészek”-nek nevezett há-
zát. A filmekbõl oly jól ismert ház nem is, de a ma-
gaslatot körülvevõ csodás panoráma látványa fe-
ledtette velünk a hosszú éjszakai utazás fáradalma-
it. Utunkat Kufstein felé folytattuk, ahol a várat néz-
tük meg számos magyar érintettséget felfedezve,
hisz az egykori várbörtönben raboskodott többek
között Kazinczy Ferenc, id. Wesselényi Miklós,
Szentjobi Szabó László költõ, Teleki Blanka, Lõvey

Klára és sok-sok magyar ember. Az egyetlen köz-
törvényes rab Rózsa Sándor volt.Szállásunk az
Innsbruck mellett található Seefeld-ben volt, mely
egy meseszép tiroli városka, téli síparadicsom.

Másnap német területen a Bajorországi Füssen vá-
rosa melletti, sziklaszirten álló, Walt Disneyt is meg-
ihletõ Neuschwanstein kastélyban töltöttünk el pár

órát. A világ egyik kívül-belül leg-
fényûzõbb kastélyát II. Lajos ki-
rály építette, aki nem egy õrült ki-
rály volt, hanem korát megelõzõ
zseni. Legszebb része a királyi
hálóterem, az ágyat faragások dí-
szítik, falait megannyi freskó és
festmény. Az õ kastélyai voltak az
elsõk, melyekben elektromossá-
got és más kényelmet szolgáló
találmányt használtak, például lif-
tet. Kívánsága ellenére a kastélyt
halála után megnyitották és az-
óta Németország egyik legna-
gyobb turista látványossága.

Garmisch-Partenkirchenben a
házak homlokzatát díszítõ fest-
mények, a háttérben a Zugspitze

hatalmas sziklafalai fogadtak bennünket. 1936-ban
itt tartották az elsõ téli olimpiai játékokat. A város
két település egyesítésével jött létre 1935-ben.
Parthenkirchen római erõd volt, míg Garmisch látni-
valói közül kiemelkedõ a gótikus eredetû plébánia-
templom a XIV-XV. századi freskóival, Richard
Strauss villája és a girdenburgba található Prome-
nadstrasse.

A napot a Bajor-Alpok Lech és Inn folyó közötti
hegytömbjei: a Wetterstein-hegység a Zugspitzével
és a Karwendel által körbeölelt Mittenwaldban, a
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Tirol

Sok helyen megfordultunk 2018 –ban, rengeteget ta-
nultunk, új barátságokat kötöttünk, melyeknek kö-
szönhetõen a magyarországi csipkeverõk közösségé-
ben egyre inkább helyet kapunk. 

Györgyi Hedvig

Nagykálló

Kozárd
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bajor hegedûkészítõ faluban tett
sétával zártuk. Mittenwald elõtt
rövid idõre megálltunk az Inn fo-
lyó mentén épült, hangulatos,
üvegmûvészetérõl  ismert közép-
kori városkában Rattenbergben.

A harmadik napot az Alpok fõvá-
rosában, az Inn folyó partjain, ha-
talmas hegyek ölelésében talál-
ható Innsbruckban kezdtük. E
város adott otthont az 1964 és
1976-ban megrendezésre kerülõ
téli olimpiának, melyrõl a mai lát-
ható és használatban lévõ hatal-
mas sí sánc is tanúskodik. A vá-
rosnézést a Domplatzon kezd-
tük, ahol a Szt. Jakab dóm talál-
ható. A dómban Miksa császár
sírhelye és a legendás szabad-
ságharcos Andrea Hofer sírja lát-
ható. Díszes Diadalíve 1765-ben
Leopold herceg és Maria Ludovi-
ca esküvõje alkalmából épült, de
emléket állít Mária Terézia eskü-
võn elhunyt férjének is. Az édes
szájúak megkóstolhatták a jelleg-
zetes tiroli almás rétest is.

Utunkat a csodálatos tiroli telepü-
lésre Alpbachba folytattuk, mely
méltán a legszebb osztrák tele-
pülési cím birtokosa. A település
és környezete az igazi tiroli lát-
ványt tárta szemünk elé.

Ezt követõen a Stansban találha-
tó Farkas-szurdok bejárása volt
úti célunk. Ez az élmény csak a
bátraknak adatott meg, mivel a
szurdok bejárása az idõsebbek-
nek nagy kihívás lett volna. 

A következõ nap 840 km-es haza
út állt elõttünk, melyet megszakít-
va pár órát a Krimml vízesésnél
töltöttünk, melynek látványa fe-
lejthetetlen számunkra. A tenger-
szint feletti 1470 m magasból in-
dul a 380 m magas vízesés, me-
lyet egy hegyi gleccser vize táp-
lál.

Felejthetetlen sok élménnyel tér-
tünk haza, melyet a megszokott
jó hangulat és vidámság koroná-
zott meg.

Lovász Zoltánné 
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Kik azok az „EFOP”-osok a Kultúrban?

Sokan vannak Balatonendréden, akik már
hallottak arról, hogy milyen munka folyik a Közös-
ségi Házban, kik azok akik itt dolgoznak, és mi is az
õ feladatuk? Viszont sokan vannak, akik nem tudják
pontosan, hogy mi is az amit mi itt csinálunk? Bala-
tonendréd Önkormányzata, egy konzorciumi
együttmûködés formájában részt vesz egy Európai
Uniós pályázat lebonyolításában. A pályázat fõ cél-
ja a munkaerõpiacra történõ beilleszkedés segíté-
se, ám ennek elérését nem csak a hagyományos
módokon, hanem holisztikus szemlélettel, az egyén
életének több aspektusát figyelembe véve igyek-
szik a problémákat megelõzni valamint orvosolni.
Így a pályázaton belül nagy szerepet kap a közös-
ség fejlesztése, rendezvények és egyéb közösségi
élményt nyújtó programok megszervezésével ab-
ban a reményben, hogy ezen kezdeményezések a
késõbbiekben saját lábra állhatnak, és folytatódnak
a pályázati idõszak befejeztével. Szerepet kap még
az egyéni esetek kezelése is, aminek keretein belül
munkatársunk egyénre szabva tud segíteni a mun-
kakeresésben és nem utolsó sorban az azt akadá-
lyozó tényezõkkel való megküzdésben. A pályázat
keretein belül, a lebonyolításhoz az önkormányzat-
nak lehetõsége volt, hogy alkalmazottakat vegyen
fel. Hárman dolgozunk itt, és mind a hármunknak
különbözõ feladatkörei vannak, ugyanakkor mind a
hárman segítünk egymásnak, amiben csak tudunk.
Had mutassam be a kollégákat egyenként. 

A már fentebb említett mentori pozíciót
olyas valaki tölti be, akit nem kell különösebben be-
mutatni a falu lakosságának, hiszen õt mondhatni
mindenki ismeri itt, ezért is mondhatjuk, hogy a
mentori munka itt Balatonendréden szinte rá lett
szabva. Györgyi Hedvigrõl van szó, aki a munkájá-
val már többeknek segített az elhelyezkedésben.
Nap mint nap bújja az álláshirdetéseket is, hogy aki
készen áll rá, tudjon mibõl választani. Ugyanakkor,
azoknak, akik részt vesznek a programban nem
egyszerûen csak állást keres, hanem személyre
szabottan segít. Már több mint ötvenen vannak,
akik a faluból együttmûködnek vele. 

A közösségszervezõ azért nem szorul külö-
nösebben bemutatásra, mert vele is szinte minden-
ki találkozott már, hiszen korábbi munkahelyein nap
mint nap találkozott a helyi lakosokkal. Hatvani Edi-
náról van szó, aki átvette a falu rendezvényeinek
(Szüreti felvonulás és mulatság, Október 23-ai

megemlékezés,……) szervezésének bokros teen-
dõit. Ezen kívül folyamatosan új ötletekkel, és ren-
dezvényekkel igyekszik megszólítani a lakosságot.
Az érdeklõdés változó, de hála Istennek azt mond-
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KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

Adventus Domini – Az Úr eljövetele

A latin „Adventus Domini” kifejezés az Úr eljövetele
reményét rejti magában. A gyermek Jézus születésére
való várakozás, a felkészülés, a reménykedés idõsza-
ka. Az András napjához legközelebb esõ vasárnap és
a december 25-e idõpontja közötti négyhetes „szent
idõ” a karácsonyra való lelki elõkészülés idõszaka.

A kereszténység európai kiteljesedésének hajnalán
még éjféli harangszó hirdette az advent eljövetelét,
valamint az egyházi év kezdetét. Eredete a korai 5-6.
századra nyúlik vissza, abban az idõben az emberek a
szigorú böjt megtartása mellett hajnalban, napfelkelte
elõtt roráté miséken vettek részt, amelyeket „angya-
los” vagy „aranyos” misének neveztek és Szûz Máriá-
nak ajánlották. S azokon a szentmiséken megszûnt a
különbség a kicsiny falusi kápolna, nagyvárosi ékes
templom, gazdagon díszített székesegyház, világhírû
dóm között, ha felcsendült a csodálatos gregorián
himnusz Rorate, coeli desuper, et nubes pluant justum –
Harmatozzatok, egek onnan felülrõl, és felhõk hozzák az
igazat. Nem is tudja átélni az advent hamisítatlan ér-
zését, meghitt hangulatát, aki középkori liturgia

maradványaként
fennmaradt hajna-
li ájtatosságon
még nem vett
részt. Juhász Gyu-
la Rorate címû
versében az ott át-
éltek érzés- gon-
dolat- lelki élmé-
nyérõl így ír: „A
kéklõ félhomály-
ban/Az örökmécs ragyog,/Mosolygón álmodoznak/ A
barokk angyalok.”

Az ünnep elmaradhatatlan szimbóluma az adventi ko-
szorú, melynek gyökerei a pogány korba nyúlnak visz-
sza, amikor örökzöld ágakkal, fagyönggyel, magyallal
ünnepelték a napéjegyenlõség idejét. Az elsõ adventi
koszorút 1839-ben Johann Hinrich Wichern hambur-
gi evangélikus lelkész készítette. A 1,20 méter átmé-
rõjû fakereket fenyõvel és 25 gyertyával (akkor ennyi
napból állt az advent) díszítette.  A kereszténységben
a fenyõgallyakból készült koszorú az ünnep jelképe.
Meghatározó színei a zöld, a rajta elhelyezett négy

hatjuk, hogy egyre többen és többen érdeklõdnek,
és vesznek részt a rendezvényeinken, sõt a leg-
utóbbi rendezvényünket a „Tök jó délutánt” egy
kezdeményezõ lelkületû fiatalasszony javaslatára
és szorgos közremûködésével, nagyszámú részt-
vevõvel bonyolítottuk le. A több mint 40 résztvevõ jó
hangulatban, és egymással sokat beszélgetve élte
ki kreativitását a sütõtökökön. Edina szeretettel vár-
ja mind azokat, akiknek ötletei, gondolataik volná-
nak rendezvények vagy egyéb közösségi tevékeny-
ségek megvalósítására.

De ki is az a harmadik, aki ott ül a sarokban?
Az volnék én, aki ezeket a sorokat is írja. Vámosi
Viktornak hívnak és június óta élek itt a családom-
mal. Házas vagyok, két gyermek édesapja. A Bala-
tonendrédi Esélypont Irodában én vagyok a koordi-
nátor. Ez azt jelenti, hogy a pályázat megvalósításá-
ban közvetítek a pályázat megvalósítói, a szakmai
vezetõk, a projekt menedzsmentje, valamint a mun-
kaadó között annak az érdekében, hogy a pályázat
megvalósításának folyamata megfelelõen legyen
dokumentálva. Ezen kívül, ahogy korábban írtam,
mivel mindenben igyekszünk kisegíteni egymást a
kollégákkal, amiben csak tudom én is segítem a

kolléganõim munkáját. Ezen kívül részt veszek két
olyan kezdeményezésben, ami szintén a helyi kö-
zösséget igyekszik megszólítani. Az egyik ilyen a
Csipkerózsa Kertbarát Kör a másik a The Tea Club
angol nyelvi társalgási klub. Az angol nyelvi klubbal
a fiatalságot szerettük volna megszólítani, mert saj-
nos nincs nagyon olyan rendszeres közösségi tér
ami a tízen- és huszonéveseknek szólna. Az angol
klub alapjában véve nem nyelvtanfolyam, hanem
társalgási lehetõség angol nyelven. Egy ritka lehe-
tõség arra, hogy ne iskolai keretek között, hanem
élõ beszéddel fejlõdhessen a nyelvtudás, miközben
beszélget az ember.

A Kertbarát Kör, ahogy a neve is mutatja, a
kertészkedés iránt érdeklõdõket gyûjtené össze. Si-
került olyan elõadókat meghívnunk, akiknek elõ-
adását azon kevesek, akik eljöttek érdekesnek ta-
lálták. Szó volt már lekvárkészítésrõl, pálinkafõzés-
rõl, vadon élõ ehetõ növényekrõl, vegyszermentes
növénytermesztésrõl. Remélem, hogy a késõbbiek-
ben egyre nagyobb érdeklõdés lesz ezekre a ren-
dezvényekre is. 

Balatonendréd, 2018.november 28.
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szál gyertya a karácsony elõtti vasárnapok liturgikus -
lila, rózsaszín - színeiben pompázik. A koszorún há-
rom lila és egy rózsaszín gyertyát helyezünk el. A meg-
gyújtott gyertyák számának gyarapodásával felerõsö-
dõ fény szimbolizálja, hogy a hívõ hétrõl hétre köze-
lebb kerül a megszületõ Istengyermekhez Jézus Krisz-
tushoz. Mindegyik gyertya egy-egy fogalmat, a hitet,
reményt, szeretetet és örömet jelképezi. Az Úr türel-
mes négy hetet ad a belsõ elcsendesedéshez, elmélke-
déshez, lelkünk ünneplõbe öltöztetéséhez a bûnbo-
csánat megérlelõdéséhez. Mindezek után elénk tárja
Egyszülött Fiát. Harmatozzatok, egek, onnan felülrõl,
és felhõk hozzák az igazat.

Engedd, hogy rád találjon Isten szeretete!

Manapság a leggyakrabban elhangzó szó a válság.
Kétségtelen, ami eddig többé-kevésbé biztosnak tûnt,
szinte egyik napról a másikra bizonytalan talajjá vált.
Vannak, akik lakóhelyüket, családjukat maguk mögött
hagyva keresik a munkát, megélhetést önmaguk és

szeretteik szá-
mára, mások
országhatáro-
kat átlépve in-
dulnak el, hogy
szerencsét pró-
báljanak. A vál-
ság, bizonyta-
lanság azonban
nem pusztán
napi életfeltéte-
lek megterem-
tését teszi nehe-
zebbé, hanem
életünk ennél
mélyebb rétege-
it is érinti: er-
kölcsi rendet, az

emberek egymás közti kapcsolatát, a családon belüli
kapcsolatrendszert, az Istenhez és önmagunkhoz való
viszonyunkat egyaránt. Sokakban születik ma vágy,
hogy néhány alapkérdésre újra választ keressenek: Ki
vagyok? Mi végre vagyok ezen a világon? Honnan és
hová tart az életem? A karácsonyi ünnepkör alkalom
arra, hogy a válaszkeresés útján elinduljunk.

mon azt a szentképet, amely a konyhájuk falán lógott.
Jézust ábrázolta, ahogy egy ajtó elõtt áll és kopogtat.
Akkor még mit sem tudott a Jelenések könyvének sza-
vairól: „Az ajtóban állok és kopogtatok…” Sokszor kér-
dezte és kérdezi ma is magától: vajon mi igézte meg
ezen a képen látható jelenetben? Talán annak a fe-
szültsége, hogy ahol Jézus kopogtat, ott vajon megnyí-
lik-e az ajtó?

Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük, Õ ember-
ré lett értünk, tekintetével keres bennünket és sze-
mély szerint engem is, életem ajtajában áll és kopog-
tat, és ha meghallom Õt, beengedem az életembe, ezt
az örömöt osztom meg szeretteimmel. Barsi Balázs
atya írja egyik elmélkedésében: „ Hogyan lehet az,
hogy az jön el hozzám, aki mindent betölt jelenlétével?
Minként lehetséges, hogy itt nézelõdik az ablakon át en-
gem keresve, õ, aki átlátja a mélységeket és kerubok fö-
lött trónol? Ezek a kérdések, ez a megdöbbenés a Kará-
csony – semmi más …Õ nem csak azért keres, mert ne-
kem szükségem van rá, mert Õ maga is szomjazik a sze-
retetemre.”

Képesek vagyunk a változásra?

A nagy olasz festõ Michelangelót II. Gyula pápa megbíz-
ta a Sixtus-kápolna mennyezetének festésével. A mûvész
kitartóan dolgozott, a pápa tetszését is megnyerte. Õ ma-
ga azonban nem volt elégedett. Egyik este fáradtan lete-
lepedett egy pohár bor mellé, ám amikor megkóstolta,
savanyúnak találta. Odaszólította a kocsmárost: - Ennyi
pénzért nem ilyen bort vártam! – Nálam csak jó bor kap-
ható – így a kocsmáros. – Kóstold meg magad – szólt
oda. A kocsmáros megkóstolta s kiköpte: - Bizony, ez sa-
vanyú. Nézd, mit teszek vele: nem fogja ez az én kocs-
mám tekintélyét rontani! – Fejszét ragadva így kiáltott:
aki ingyen akar bort inni, jöhet! Egy csapással leverte a
hordóról a csapot. A mester felugrott: mit tett ez az em-
ber a kocsmája tekintélyéért! S én megelégszem egy olyan
munkával, amirõl tudom, hogy még nekem sem tetszik?
Kirohant az éjszakába, elpusztított mindent, amit a bolt-
ívre festett. Reggel a pápa mindent összetörve talált. De
utána született a csodálatos kompozíció: a Sixtus-kápol-
na remekmûve! Nekünk is ugyanezt kell tennünk, el-
oszlatni magunkban a téves hitet, hogy nem vagyunk
képesek a változásra.

Kegyelemteljes karácsonyt és Istentõl megáldott, békés új
esztendõt kívánok a balatonendrédi egyházközség Plébá-
nosa és Képviselõ-testülete nevében.

Pacs Katalin

Karácsony a szeretet ünnepe – halljuk az ünnep kö-

zeledtével.  Valóban, de nem csak a humánus emberi

szeretet, hanem az isteni szereteté, az Istentõl felénk

áradó szeretet ünnepe.Valaki elmondta, hogy gyerek-

korának egyik fontos vallási élménye között tartja szá-
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Ünnepi programok

• December 9., 16., 23., (Advent 2,3,4. vasárnapja) – Gyertyagyújtás a Mûvelõdési ház elõtt – 16.00 órakor

•· December 15-tõl (szombat) Szent Család kilenced a Plébánián 16 órától

• December 16. (vasárnap) A zamárdi Nõi Kar karácsonyi koncertje a templomban – 15.00 órakor

• December 16. (vasárnap) 23. (vasárnap) – Hittanosok pásztorjátéka házaknál

• December 22. (szombat) 17 órakor Karácsonyi mûsor a Mûvelõdési Házban

• December  23. (vasárnap) Advent 4. vasárnapja - 10.00 órakor szentmise 

• December 24. (Hétfõ) Urunk születésének ünnepe - 22.00 órakor szentmise  

• December 25. (kedd) Karácsony- Pásztorok miséje - 10.00 órakor szentmise 

• December 26.  (szerda) Szent István elsõ vértanú ünnepe - 10.00 órakor szentmise 

• December 31. (hétfõ) Évvégi hálaadás – 15.00 órakor

• Január 1.  (kedd) Újév – Szûz Mária, Isten Anyja ünnepe– 10.00 órakor szentmise 
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A gyógyteákról

„Akarsz -e némán teát inni vélem? „

A gyógyteákról

A gyógynövények  megfelelõ adagban és
javallatban használva ma is hatékonyak a gyógyá-
szatban. Vigyáznunk kell azonban, mert korlátlan
és hozzá nem értõ használattal többet árthatunk,
mint használhatunk. Aki nem ismeri a hatásokat, a
helyes elkészítési módozatokat, ne használjon kú-
raszerûen gyógynövényeket. Nem csak a hatásuk
ismerete a fontos, hanem azt is tudni kell, hogy ho-
gyan és mikor gyûjtsünk. A begyûjtést lehetõleg
száraz, verõfényes idõben végezzük. A föld feletti
részeket ( szár) és a virágokat legjobb délelõtt
szedni. A leszedett növényeket rakjuk kosárba.
Ügyeljünk arra, hogy ne nyomjuk meg és ne törjük
össze. A gyûjtés után azonnal terítsük szét szárad-
ni, papírra, vagy gyalult deszkára. Újságpapírra
semmiképp, mert a színes újságok nyomdafestéke
tele van mérgezõ vegyületekkel. Vékony rétegben,
száraz, szellõs helyen szárítsunk, és többször for-
gassuk meg. A száradás után azonnal szedjük

össze a növényeket, ne hagyjuk hogy a por meg-
szállja. Ha padláson szárítunk, mindenképp takar-
juk le vékony tüll anyaggal. Összeszedéskor kímé-
letesen rakjuk papír vagy vászonzacskóba, esetleg
lezárható üveg- vagy kerámiaedénybe. Tehetjük ki-
sebb kartondobozba is, amelyet tiszta papírral bé-
lelünk ki. A bádog és vasedény alkalmatlan  tárolás-
ra, tönkreteszik a növényekben található hatóanya-
gokat. A mûanyag edények szintén alkalmatlanok.
Azokat a növényrészeket, amelyek feltûnõen meg-
barnulnak ,vagy megfeketednek a szárítás folya-
mán, feltétlenül dobjuk ki.  Az elcsomagolt gyógy-
füveket hûvös, szellõs, sötét helyen tároljuk, pára
és nedvesség ne érje. Ha egy adott növénynek
csak a levelére vagy a virágjára van szükségünk, ne
sajnáljuk az idõt arra, hogy ezeket külön leszede-
gessük. Ha az egész növényt leszakítjuk vagy a fák-
nak és cserjéknek az ágait is letörjük, hogy majd
otthon kényelmesen leszedjük róla a szükséges ré-
szeket, akkor feleslegesen tönkretesszük a nö-
vényt, akár el is pusztíthatjuk.

A gyógynövényeket felhasználási módjuk

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI

Az igazi karácsony

Változó világunkban egyre kevesebb, ami örök érték-
nek mondható. Hiszen vannak, melyek torzulnak, má-
sok új tartalommal telnek meg. Rengeteg olyan szép
hagyomány és ünnep van, melyet csak a keresztény vi-
lág ünnepel. Ellenben a karácsonyt a hittõl, Istentõl
távol lévõk is megtartják, csak más köntösbe bújtatva,
mint pl. fény  ünnepe, vagy  szeretet ünnepe. Mivel
ebben a világban élünk, ezek a torzulások hatnak
ránk.  A világ azt hirdeti, hogy a karácsony az otthon-
ról szól; a kívánságokról szól, arról, hogy együtt üljük
körül az ünnepi asztalt, és hogy ajándékokkal meglep-
jük a szeretteinket. Karácsonykor egy kicsit újra gye-
rekek lehetünk, s hogy teljesülnek vágyaink.  De mi
van akkor, ha mindez nem valósulhat meg?  Ha vala-
kinek nincsen otthona, vagy nincsen családja; ha vala-
kinek nincsen bõségesen terített asztala?!  A világ azt
sugallja, hogy akkor õneki nincs is igazi karácsonya.
Ha nincsenek meg a szokásos körülmények, akkor az
ünnep sem igazi.  A világ azonban  torzan mutat rá a
karácsonyra.  Csak a fényekre és díszekre, csak a fi-

nomságokra és ajándékokra  helyezi a hangsúlyt. A
felszínes külsõségek elfedik a  lényeget, a valódi kin-
cset, hogy ezen a napon  egy Gyermek született, aki a
Megváltó. Aki azért jött, hogy emberi testben elénk
élje Isten valóságát. Aki azért jött, hogy a szegények-
nek örömöt mondjon; hogy a megtört szívûeket bekö-
tözze; hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen, és a
megkötözötteknek megoldást – ahogy ezt Ézsaiás
prófétánál olvassuk.  Az igazi karácsony  az, mikor va-
laki átéli a Megváltó cselekedeteit. S így nem a laká-
sában, hanem a szívében támad fény.  Így nem az aján-
dékokban leli örömét, hanem az Isten Ajándékában:
Jézus Krisztusban. Adja az Isten, hogy amikor mi is
megérjük az idei karácsonyt, készen álljon a szívünk
annak valódi lényegét megragadni:  eljött Jézus,  a
Megváltó, Õt ünnepeljük!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott, békés, szép
karácsonyt  és boldog új esztendõt minden balaton-
endrédi  lakosnak.

Apostol Anna Klára
református lelkipásztor
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szerint két nagy csoportba soroljuk. Belsõleg ivókú-
ra, külsõleg borogatás, pakolás, ülõfürdõ, öblöge-
tés, inhalálás formájában alkalmazhatjuk. Leggyak-
rabban a gyógyteákat használjuk, ezért ezek helyes
elkészítési módját ismertetem.

A gyógyteák ( drogkeverékek) szilárd
gyógyszerformák ; egy vagy több kellõ mértékben
szárított és felaprított növénybõl vagy növényi rész-
bõl állanak. Teakészítéskor a hatóanyagokat vagy
azok egy részét vonjuk ki. A drogkeverék áztatása-

kor ( macerátum készítésekor) az anyagot kellõ
mennyiségû hideg vízzel leöntjük, megfelelõ ideig
állni hagyjuk. Közben egyszer – kétszer felkavarjuk,
majd tiszta vásznon átszûrjük és kipréseljük.
A szûrletet hagyjuk leülepedni, utána óvatosan át-
öntjük egy másik edénybe. A forrázat (infúzum)
nyeréséhez a növényi anyagokra forrásban levõ vi-
zet öntünk, lefedve 5- 10 percig állni hagyjuk, mia-
latt egyszer – kétszer felkavarjuk. Tiszta vásznon át-
szûrjük, hagyjuk kihûlni és leülepedni, majd átönt-
jük és elõírás szerint megédesítjük. Fõzet készítése-
kor hideg vízbe tesszük a felaprított drogkeveréket,
kellõ ideig forraljuk,majd tiszta vásznon átszûrjük.
Az elpárolgott vizet  a forralt és lehûtött vízzel pótol-
juk. A vizes kivonatok ( „teák”) egy napig tárolha-
tók. Készítésükhöz évente újonnan gyûjtött gyógy-
növényeket használjuk, a régebbi szedések hosz-
szas tárolással jelentõsen veszíthetnek gyógyhatá-
sukból. Fontos tudni, hogy a gyógyteákat ,ha csak
egy megadott recept másképp nem utasít rá, lan-
gyosan kell fogyasztani. Mivel a többszöri melegí-
tés miatt a tea veszíthet gyógyhatásából, a legjobb,
ha termoszban tároljuk a napi adagot. A szárított le-
veleket, virágokat kisebb szárakat közvetlenül hasz-
nálat elõtt ujjainkkal dörzsöljük el ( könnyebben ki-
oldódik a hatóanyag) . Általában a gyógyteák nem
jó ízûek. Hal ehet, mézzel édesítsünk, citromot,
vagy természetes, nyers gyümölcsszirupot is hasz-
nálhatunk ízjavításra. Megfelelõ adagban és ideig
fogyasszunk gyógyteát, súlyosabb betegség ese-
tén mindenképp konzultáljunk orvossal. A terhes és
szoptató nõk, valamint a súlyos szervi betegségek-
ben szenvedõk lehetõleg kerüljék az erõsebb hatá-
sú gyógynövénykészítményeket.

Három, Balatonendréden is gyûjthetõ gyógynö-
vényt ismertetek.
Csipkerózsa (Rosa canina)

Termése a csipkebogyó, kimagozott formája a csip-

kehús. C-vitamin tartalma magasabb bármely kerti
vagy vadon termõ gyümölcsnél, fõzeléknövénynél.
A szép piros, de még kemény bogyókat gyûjtsük,
szeptembertõl az elsõ fagyok elõtt. Erõsíti az im-
munrendszert, antioxidáns, segíti a zsíros ételek
emésztését, epehajtó, májmûködést serkentõ, pó-
tolja a szervezet jódszükségletét, vízhajtó és enyhe
hashajtó. Teáját kétféle módon készíthetjük. Az
egyik módszer szerint egy teáskanál bogyót szoba-
hõmérsékleten 2 dl vízben kb. 4- 5 órát áztatjuk
majd szûrünk.
A másik módszer szerint a bogyót a forrásban levõ
vízben 3- 5 percig fõzzük 20- 30 percig állni hagy-
juk, majd szûrjük. Ezzel az eljárással kevesebb a C
vitamin tartalom, de sokkal több ásványi anyag ol-
dódik ki.

Fekete bodza ( Sambucus nigra)

A virágokat és az érett termést gyûjtjük, májustól jú-
niusig. A virágokat száraz, napos idõben a virágzás
kezdetén érdemes szedni. Izzasztó, váladékterme-
lést serkentõ, vízhajtó, enyhe hashajtó hatású. Teá-
ját forrón fogyasszuk, légcsõhurut , nátha, köhö-
gés, rekedtség, vesekõ képzõdésének megelõzé-
sére fogyaszthatjuk. Frissítõ italként is fogyaszthat-
juk, egy liter limonádéba egy darab virágot teszünk,
egy napig állni hagyjuk, majd szûrjük, hûtve fo-
gyasszuk.

Citromfû(Melissa officinalis)

Vadon ritkán fordul elõ, de legtöbb házi kertben
kedvenc kellemes illatáért. Elsõrendû mézelõ nö-
vény. A felsõ legfeljebb 4 cm-es hajtásairól kell
szedni, az ép egészséges leveleket gyûjtsük a vi-
rágzás kezdetén július, augusztusban. Teáját forrá-
zással, hagyományosan készítsük, alvászavarok-
nál, kisebb fokú nyugtalanságban, gyomor – és
bélgörcsök ellen használatos, stresszoldó. Különö-
sen ajánlott változó korban, gyermek illetve ifjúkor-
ban. Napi adag 3- 4 csésze tea. Friss hajtása min-
den olyan étel ízesítéséhez használható, amibe
egyébként citromot tennénk. Gyümölcsleves, gyü-
mölcssaláták, túró, mártások, gombás, halas éte-
lek, tortakrémek, levesek, koktélok, fûszerek. Leve-
lét, virágát felhasználhatjuk különbözõ ételek díszí-
tésére is.

A közelgõ karácsonyi ünnepekre citromfüves, citro-
mos pontyot készíthetünk. Hozzávalók: 8 szelet
ponty, 8 evõkanál liszt, 5 dkg margarin, 1 citrom, 1
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Kõröshegyi Falunapon jártunk

2018. szeptember  8 -án került megrendezésre a kõröshegyi falunap, melyen Balatonendréd Község Önkor-
mányzatát képviselve vettünk részt.  A csapatunk 3 fõs létszámmal indult  a fõzõversenyen.  A versenyt egy 3
tagú zsûri bírálta. 

Kora reggel megkezdtük a készülõdést, az egész délelõtt  nagyon jó hangulatban telt . Szakácsunk Dobos Krisz-
tián  csülkös marhapörköltet készített , melyet fõtt burgonyával és savanyúsággal kínáltuk. Bográcsosunk 30 fõ-
re  készült.  Nagyon sokan megdicsérték az ételt és az asztaldíszítést, melyet Hencz Mónikával készítettünk .
Az idei évben a 3. helyezést hoztuk el. 

Kis csapatunk tagjai: Hencz Mónika, Dobos Krisztián, Hatvani Edina

tojás sárgája, 2 dl tejföl, só, csipet citromfû. A bõré-
tõl megtisztított pontyot megsózzuk és állni hagy-
juk, és ezután megforgatjuk a lisztben, egy marga-
rinnal kikent tûzálló tálba fektetjük a halszeleteket, a
tejfölt kikeverjük a tojás sárgájával, a citrom lere-
szelt héjával és kifacsart levével, majd a halra önt-
jük. Elõmelegített sütõben néhány perc alatt készre
sütjük, azután citromfûvel megszórjuk.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
kívánva!

Dr Bartha Sámuel
háziorvos
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Falunap

2018. 05. 05-én került megrendezésre falunapi ren-
dezvényünk. Az idõ kegyes volt hozzánk, gyönyörû
napos idõben és az akácvirágzásnak köszönhetõ-
en idilli környezetben élvezhettük a programokat. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is kiállítás keretein
belül mutattuk be a helyi tehetségek egy részét a
Közösségi Házban. 

Idén kiállított:

Huszár László fafaragó
Zsiga Éva rajzaival
Szalai Imréné gyöngy goblein
Harmath Józsefné tojásdíszekkel
Sárvári József fazekas
Kopeczky Mártonné horgolásaival
Puruczkyné Geiger Piroska tojásdíszekkel
Csipkézõ kör 
Ráczi Zoltán fotóival  

Ezúton is szeretném mindenki nevében
megköszönni, hogy alkotásaikkal bemutatkoztak,
így bebizonyították azt, hogy Balatonendréd
lakosai nagyon sokoldalúak.

A falunapi programunk már délben elkezdõdött,
Lelovics Zsolt zenéje mellett melegítettek be a
fõzõversenyen induló csapatok. 14:00 kor
óvodásaink mûsorát élvezhették, utánuk az iskolás,
helyi és kapolyi néptánccsoportok, az énekkar,
paródiacsokor következett, megemlékeztünk az
édesanyákról. Vendégünk volt Maksa Zoltán
humorista és Sergio Santos énekes. A talp alá valót
a Voice zenekar húzta.
A helybeliek többféle versenyszámban is
megmérkõzhettek egymással. 

Fõzõverseny:

1. helyezett: Csipkézõkör csapata: Dudahegyi
pincepörkölt

2. helyezett: Csipke kultúrkör, másnéven 
énekkar: Mexikói chilis bab

3. helyezett: Kõröshegy Község 
Önkormányzata: Szarvaspörkölt
Különdíj: Dobos Krisztián: Õzpörkölt

Süteménysütõ verseny:

1. helyezett: Verbovszkiné Czink Hajnalka: 
Zöldséges pite

2. helyezett: Varga Ferencné: Mexikói pite
3. helyezett: Czer Lászlóné: Meggyes pite

Különdíj: Bauerné Aladics Anett: Túrós-
málnás pite

Kugli verseny:

1. helyezett: ifj. Reicher János
2. helyezett: Farkas Viktor
3. helyezett: Matula József

Rajzpályázat: 

„ Élet a mi kis falunkban”
Óvodás korcsoport:
Megosztott 1. helyezettek:
Karé Emma
Németh Borbála
Hegyi Benett

Alsó  tagozatos korcsoport:

1. helyezett: Kercsmár Anna Flóra
2. helyezett: Hegyi Dóra
3. helyezett: Kolumbán Kamilla

Különdíj: Jesch Lipót
Különdíj: Hekeli Sára

Felsõ tagozatos korcsoport:

1. helyezett: Béber Csenge
2. helyezett: Balassa Elizabet
3. helyezett: Doedens Aletta

Különdíj: Szabó Barbara

Köszönjük szépen mindenkinek, akik részt vettek
az eseményen és velünk együtt élvezték a
programokat. Akik valamilyen számban sikereket
értek el, szeretettel gratulálunk!
Találkozunk 2019 májusában!

György Katalin
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Az Õsz ünnepe a szüret. A szüret mindig vidámmá
és barátságossá teszi az embereket, még azokat is,
akiknek a terméshez semmi közük sincsen. A
balatonendrédi Csipke Kultúrkör ezt a vidám és
barátságos légkört megkoronázta a szüreti
felvonulással és mulatsággal, ami 2018. október
13-án került megrendezésre.

A nap jókedvûen indult, zenés reggeli ébresztõvel.
Ropi a lovas fogatával bejárta Endréd összes
utcáját, mialatt a kocsiról bordalok és népdalok
szóltak. 
Miután „felébredtünk” hozzá fogtunk a délutáni
elõkészületekhez. Ezen a napon elmaradhatatlan a

pogácsa, pálinka, a gulyás és a bor.
Gondoskodtunk róla, hogy mindez meglegyen. A
babgulyást Kovács Istvánné Zsuzsa és Molnár
Lajosné Jutka fõzték, ami nagyon finom lett. 

13 órakor a Közösségi Ház elé felsorakoztak a
lovas legények és leányok lóháton, a lovas fogatok,
és a traktorosok. Feldíszítettük színes szalagokkal a
lovakat és a kocsikat. Ez idõ alatt gyülekeztek a
felvonulás szereplõi: bíró és bíróné (Kovács
Levente és Hatvani Kata), kisbíró (Karé Csaba), a
néptáncos lányok és legények, a kultúrkör tagjai, a
tabi Diósi zenekar, és nem utolsó sorban a falu
elöljárói: jegyzõ úr, polgármester úr, alpolgármester
úr. Természetesen a bírót és bírónét, valamint a
kisbírót is a legelegánsabb hintóra ültettük fel.
Mindenki más is elfoglalta helyét a lovas kocsikon
és a traktorok pótkocsiján. Elindult a menet.
Összesen 6 megállóhely volt. Minden megálló
helyen a kisbíró felolvasta a faluban történt
eseményeket, kihirdette a hirdetményeket. A
néptáncosok Gazdagné Dencsi Krisztina
vezetésével színvonalas mûsort adtak elõ. Ezután a
kultúrkör tagjai Eger környéki bordalokat énekeltek
és közben táncoltak is.
A megálló helyeken nagy szeretettel fogadták a falu
lakói a felvonulókat. Jó szívvel kínálták a saját
maguk által készített süteményeket, szendvicseket,
zsíros kenyereket, bort, pálinkát, pogácsát, sõt házi
rétest is. Míg a menet haladt egyik megállótól a
másikig, a zenészek és a kocsikon ülõ lányok,
asszonyok zenéjükkel, éneklésükkel csak fokozták
a jó hangulatot. Jó volt látni és megtapasztalni,
hogy mennyien eljöttek megnézni bennünket, és
együtt örültek velünk. Akik nem jöttek el a megálló
helyekre, a kapuból figyelték az eseményeket és
vidáman integettek nekünk.
A délután sikeréhez kellett az emberek összetartó
ereje, szeretete, a közös jókedv és nevetés. Kis
közösségünk számára bebizonyosodott, hogy „egy
embernek minden nehéz, soknak semmi sem
lehetetlen.”
Miután visszaértünk a Közösségi Házhoz,
megvendégeltünk mindenkit, aki hozzájárult ahhoz,
hogy a szüreti felvonulást meg tudjuk valósítani.
Közösen, jó hangulatban elfogyasztottuk a
babgulyást, és jót beszélgettünk.

Ezzel még nem ért véget a nap, ugyanis este 8
órakor kezdetét vette a szüreti mulatság.
Karéné Szijjártó Ivett beszédet mondott,
énekkarunk bordalokat énekelt, ezzel megnyitottuk
a bált. Egy nagyon jól sikerült, fergeteges

Szüreti felvonulás és mulatság
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2017-2018-as bajnoki évadot 2. helyen zártuk, saj-
nos hiába vertük 2-szer is a bajnok Kötcse csapa-
tát, ha a gyengébb csapatok ellen nem tudtuk hoz-
ni a kötelezõ gyõzelmeket. Mi rúgtuk a legtöbb gólt,
illetve mi adtuk a csoport gólkirályát (Kovács Bálint)
úgy, hogy csak az õszi idényben focizott nálunk.

A nyári felkészülésen magasabb osztályú csapatok
ellen játszottunk (Balatonföldvár, Zamárdi,
Törökkoppány), így készülve a megerõsödött Bala-
toni csoport küzdelmeire. 

Átigazolások: Kovács Bálint visszatért a Balatoni
Vasastól, Kovács Levente a Siófoki Bányász után-
pótlás csapatától érkezett, Kovács Bálint (Siófok)
sérülés miatti több éves kihagyás után a Balatoni
Vasastól igazolt hozzánk. 

Célunk továbbra is a bajnoki cím megszerzése,
amelyre most már jóval több csapat pályázik raj-
tunk kívül, Somogybabod, Nágocs, Bálványos,
Andocs, és Nagyberény. Az újonc Visz 6-0-ás le-
gyõzésével kezdtünk, majd Andocs ellen idegen-

ben 2-0-s I. félidei hazai vezetés után 4-2-re fordítot-
tunk, amely nem akármilyen teljesítmény volt.
Újabb hazai diadal , 7-1 Ádándi KSE felett. Bala-
tonújlakon úszott el tavaly az arany, így fokozott fi-
gyelemmel készültünk, kicsit nyögvenyelõs 3-1-es
gyõzelem. Jött az elsõ hazai rangadó Bálványos
csapatával 1-1, a játék továbbra sem volt bíztató. 

Ezen mérkõzés után közös megegyezéssel elváltak
útjaink Tilinger József edzõtõl.

Kazsokon 6-2-es gyõzelem, majd talán az õsz leg-
jobb játékával 2-0-ás siker Nágocson. Egy kiütéses
gyõzelem Ádánd SZ.SE ellen, 8-0 hazai pályán. Az
elsõ fordulóból elhalasztott mérkõzésen szikrázóan
kemény csatában 2-2-es döntetlen Somogyba-
bodon. Nagyberényben 1-0, de a játék képe alap-
ján többet is rúghattunk volna.

Hazai pályán búcsúztunk az idénytõl és egy újabb
8-0 Kapoly ellen.

Balatonendrédi Haladás FC

hangulatú éjszakában lehetett
részük azoknak, akik ott voltak. 
Itt és most szeretnénk
megköszönni MINDENKINEK,
aki bármilyen formában segített
abban, hogy a szüreti
felvonulásból és a szüreti
mulatságból a legjobbat tudjuk
kihozni.

Verbovszki Sándorné
a Csipke Kultúrkör tagja 



Az õszi végeredmény (élcsoport):

1. Balatonendréd 29

2. Somogybabod 28

3. Nágocs 27

4. Bálványos 25

5. Andocs 19

9 gyõzelem, 2 döntetlen, 48 rúgott és 9 kapott gól,
12 sárga és 1 piros lap.

Góllövõink: Kovács Bálint 25, Kovács Levente 9,
Harai István, Kovács Csaba, Kovács Máté, Vajna
Csongor 2-2.

Amint azt a tabellán is látni, igen szoros verseny
lesz a bajnoki címért, reméljük, hogy egy jó felké-
szüléssel sikeresek tudunk lenni tavasszal is.

Megköszönjük a Balatonendrédi Önkormányzat-
nak, Béla Pál egyéni vállalkozónak, az egész éves
támogatást, megköszönjük mindenkinek aki TÁ-
MOGATÓI KÁRTYÁT vásárolt, vagy bármi formában
segítette mûködésünket.

Külön köszönet szép számú szurkolóinknak a bízta-
tást, kiemelve azokat (B közép), akik idegenbe is el-
kísérik csapatunkat.

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPE-
KET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG

ÚJ ÉVET KÍVÁN:

a Balatonendrédi Haladás Football Club

Szilveszteri foci: december 31. 10.00 óra

„Karácsonyi Káposzta” Kupa pingpong verseny:
december 29. (szombat) 9.30 órakor
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