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Gerzsenyi Sándor:

Anyáknapján

Nincs szebb a boldog

asszony-arcnál,

Míg nézi gyermekét;

S ha rá ragyog a tiszta szempár,

Nem adná kincsekért…

Nincs jobb a hû édesanyánál!

Ha csöndes, halk fohásza felszáll,

Kitárul akkor fönn az Ég,

S a Menny a Földdel összeér,

Az égi üdv a Földre ér.

Ma néktek szól a boldog ének,

Ti, drága, jó anyák!

Minden zengjük áldó Istenünknek

A hála himnuszát!

Szent béke, boldogság kísérjen

Titeket itt e földi létben!

Megáldom lábatok nyomát…

Ma néktek nyílik a virág,

Ma rátok gondol a világ.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési terve 

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása
2019. évben is – a korábbi években kialakított – támo-
gatási rendszerben történik.
2019. év fõ feladata a helyi önkormányzatok számára

a mûködési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltéte-
leinek erõsítése, a kistelepülések további felzárkózá-
sának, az esélyegyenlõség megteremtésének elõsegí-
tése. Az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok
és közszolgáltatások színvonalának emelése a költség-
vetés lehetõségeihez mérten.
A fenti célok elérése mellett kiemelt szerepet kap a
gyermekek jövõbeli köznevelési majd foglalkoztatási
lehetõségeinek szilárd alapokra helyezése, az eltérõ
élethelyzetbõl, környezetbõl származó gyermekek
esélyegyenlõségének megteremtése.

A rendelet hatálya Balatonendréd Község Önkor-
mányzatára, valamint a Kerekerdõ Óvodára terjed ki.
Az önkormányzat kiadási és bevételi fõösszege
198 364 141 Ft összegben kerül meghatározásra.
Önkormányzat:    134 724 000 Ft
Kerekerdõ Óvoda   63 640 141  Ft

A bevételek részletezése

A bevételek tervezésénél a következõkre támaszkod-
tunk:

• költségvetési törvény, és a hozzá kapcsolódó 
tervezési irányelvek – különösen az állami tá-
mogatások tekintetében, 

• az önkormányzat azon rendeletei, melyek az 
egyes bevételek jogalapját jelentik, pl.: helyi 
adó rendelet stb.,

• az önkormányzat bevételekhez kapcsolódó 
analitikus nyilvántartásai (bevételi elõírásai) 
pl.:  hosszú távú bérleti szerzõdéseken alapuló 
bérleti díjakra stb.-re vonatkozóan, 

• tapasztalati adatok – egyes esetenként elõfor-
duló bevételek tekintetében.

2019. évben az önkormányzatok finanszírozása a –
megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazo-
dó - feladatalapú támogatási rendszerben történik. A
helyi közügyek ellátását a költségvetés 2019. évben is
az általános mûködési támogatások címen támogatja,
melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntar-
tásához és a településüzemeltetés költségeihez járul
hozzá a központi költségvetés.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes
egészében az önkormányzatok saját bevétele marad,
és helyben járul hozzá a feladatokhoz. 
Átengedett központi adó a gépjármû adó, melynek 40

%-a marad helyben, 60 %-a továbbutalásra kerül a
központi költségvetésbe.

Költségvetési bevételek

A 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi köz-
ponti költségvetésérõl szóló törvény  2. sz. melléklete
határozza meg  ,, A helyi önkormányzatok általános
mûködésének és ágazati feladatainak támogatása”
szerint igényelhetõ támogatásokat.  A támogatás mér-
téke megszabja az önkormányzat 2019. évi mûködési
paramétereit.
A Települési önkormányzatok mûködésének támoga-
tása jogcímen: a hivatal mûködésének támogatását
ebben az évben is a gesztor Kõröshegyi Önkormány-
zat kapja, lakosság arányosan, azonban nem nyújt fe-
dezetet a költségekre.  Már a múlt évhez hasonló ma-
gasabb összeggel kell hozzájárulni a mûködéshez. 
A kötelezõ önkormányzati feladatok ellátására össze-
sen 1724 e forinttal kapunk több támogatást az elmúlt
évhez képest. Közvilágításra 5120 e Ft, temetõ gondo-
zásra 1569 e Ft, zöldterület kezelésre 3 929 e Ft, köz-
utak fenntartására 2713 e Ft, egyéb kötelezõ önkor-
mányzati feladatok támogatására 6000 e Ft összeget
kapunk. Az önkormányzat mûködésének kiegészítõ
támogatása 8 829 e forintra nõtt, csak 131 e forinttal
több az elõzõ évinél.

Óvoda mûködésének támogatására 29 445 e Ft, ez
1291 forinttal nõtt, a bérek növekedésének és a gyer-
meklétszám számának hatására. Az óvodai és iskolai
étkeztetés bértámogatása 9 196 e Ft, a konyha üze-
meltetés támogatása 7327 e forintról 8512 e forintra
nõtt. Külön támogatást kellett igényelni a rászoruló
gyermekek szünidei étkeztetésére 60 e Ft, jelentõsen
lecsökkent az igénybevevõk száma. Szociális étkezte-
tésre 1107 e Ft támogatást igényelhettünk, 443 e fo-
rinttal többet mint az elmúlt évben, nõtt az igénybeve-
võk száma. A könyvtári és közmûvelõdési feladatok
támogatására 1800 e Ft üdülõhelyi feladatokra 36 e
Ft, lakott külterületre 69 e Ft, kaptunk. Szociális fel-
adatokra 7768 e Ft-ot, 1148 forinttal kevesebbet, mint
az elõzõ évben.
Az adóbevételeknél a múltévi bevételekhez, és a kö-

vetelésekhez (adótartozásokhoz) igazítva terveztünk.
Az intézményi ellátási díjak tekintetében díjemelés

több nem történt, az elõzõ évi átlaglétszámok szorza-
tával számoltunk.  
A szeszfõzde bevételénél 2018. évi teljesítéshez iga-

zodóan terveztünk. Nem sikerült teljesíteni a tervet,
év elején szinte nem is volt bevétel, ez indokolta a ko-
rai leállást. Veszteségesen zárunk, a korábbi évek nye-
resége terhére. El kell gondolkodni, hogy tovább üze-
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meltetjük -e, mert önkormányzat veszteséges vállalko-
zást nem mûködtethet.
Az év végén nyert a BFT pályázatunk, a templom
elõtti szabadidõ park építésére nyújtottunk be pályá-
zatot 5 551 338 Ft értékben, ebbõl 4 996 204  Ft tá-
mogatás, és 555134 Ft önrész.
A meglévõ vagyoni elemek kizárólag a kötelezõ fela-
datellátást szolgálják, azok hasznosításából származó
bevétellel nem kalkulálhatunk.           

Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló szûkös
költségvetési lehetõségek mozgástere javuljon, fontos
kihasználni az egyéb pályázatok adta financiális lehe-
tõségeket. Élni kell olyan pályázati lehetõségekkel,
melyek során a pályázati forrásból finanszírozhatóvá
válnak az önkormányzat általános mûködési kiadásai,
így a felszabaduló források biztosítanak a jogszabá-
lyon alapuló kötelezõ feladatok mind magasabb szin-
tû ellátásához fedezetet. Annak érdekében, hogy a
meghirdetett pályázatokban az önkormányzat részt
vehessen, szükséges a tartalék képzése, hogy ennek
terhére pályázati önrészt vállalni lehessen. Jelentõs,
58 193 e Ft összegû a pénzmaradványunk, azonban az
elõzõ évben kiutalt EFOP pályázati összeg maradvá-
nyát 12 954 e forintot is tartalmazza. mivel a 3 állás-
hely félévvel késõbb került betöltésre.

Költségvetési kiadások

A mûködési költségvetés kialakítása a 2018. évi szin-
ten történt. A folyó mûködési kiadások finanszírozása
nagymértékben meghatározza a kötelezõen ellátandó
feladatokra fordítható források mértékét.
Az óvoda mûködtetése önállóan mûködõ intézmény-
ként került a költségvetésbe. Személyi juttatásoknál
az évek után járó soros elõrelépés és a pedagógus bér-
emelés törvény szerinti összegével számoltunk. A daj-
kák esetében a garantált bérminimumra történt ki-
egészítéssel számoltunk, valamint figyelembe vettük a
10 % béremelést (kormányrendeletnek megfelelõen)
az iskola konyhában + 1 fõvel több a létszám 2018.
08.01-tõl.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe be-
épül a Balatonendrédi kirendeltség költségvetése. A
köztisztviselõi bérek emelésére pályázatot nyújthatott
be a gesztor Kõröshegyi Önkormányzat. Ebben az év-
ben is 9 millió forinttal kell hozzájárulni a költségek-
hez, az elõzetes számítások szerint. A takarékos gaz-
dálkodásnak köszönhetõen 2018-ban sem kellett csak
7500 e Ft hozzájárulást fizetni.
Az Önkormányzat kiadásainak az elõzõ évi teljesítés
és a szerzõdések figyelembe vételével terveztünk. A
béreknél mindenhol a bérminimumra történt kiegé-
szítéssel is számoltunk.
Az önkormányzat által folyósított ellátásnál a segélye-
ket terveztük.  Az elõzõ évhez hasonlóan az öregek

napi juttatás költségét 900 e Ft-ot, beiskolázásra 1300
e Ft-ot, óvodáztatási támogatásra 274 e Ft-ot itt ter-
veztük, és több éves kötelezettséget vállaltunk az
Arany János tehetséggondozás keretében 2 tanuló ha-
vi 6 ezer Ft egész évben összesen 96 ezer Ft összeg-
ben.

2019. évben a közfoglalkoztatás keretében 2 fõre ad-
tuk be az igényt, de csak 1 fõ állt munkába, mert nincs
kivel betölteni az állást. 
Az átadott pénzeszközök összege az elõzõ évhez ha-
sonlóan terveztük Zamárdiba a védõnõi szolgálat, és a
házi segítségnyújtás, Siófokra az orvosi ügyelet hozzá-
járulásával kapcsolatosan. 
A gyermekjóléti szolgálat, és családsegítési feladatot a
Kõröshegyi Önkormányzattal közösen látjuk el, nem
terveztem, mert 2018 évben sem kellett hozzájárulni,
elég volt a normatíva.
Fejlesztéseknél a következõket építettük be a költ-

ségvetésbe:

- parketta csiszolás, lakkozás házasságkötõ
terem+ 2 iroda

- Hivatal külsõ fa szerkezet mázolása
- rendezési terv  II.részlet
- utcák felújítása (Pásztor-köz, Dózsa Gy.

utca)
- Templom feljáró melletti park pályázati

forrás+önerõ
- óvoda villamos hálózat korszerûsítése,

lámpák cseréje

Az óvodánál tervezésre került a konyhák tisztasági
meszelése.
Számításba vettük az elõzõ évrõl áthúzódó fejlesztése-
ket is rendezési terv elkészíttetését.
A mûködési hiány nem mutatkozik. Az önkormány-
zatok esetében a költségvetési hiány finanszírozásáról
a költségvetési rendeletnek kell rendelkeznie. 

Az önkormányzat tartaléka 20 000 000 Ft
- általános tartalék  20 000 000   Ft

A finanszírozásnak, a pályázatok sikerének valamint a
körültekintõ takarékos gazdálkodásnak köszönhetõen
ebben az évben is sikeres évnek nézünk elébe, 26 mil-
liós fejlesztés mellett.

Balatonendréd, 2019. 04. 25.

Kardos Gézáné
pü. ügyintézõ
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Önkormányzati Hírek

A képviselõ-testület 2018. december havi ülésérõl

A képviselõ-testület  elfogadta a 2019. évi belsõ el-
lenõrzési tervét.

A képviselõ-testület elfogadta a 2019. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló rendeletét.

A képviselõ-testület elfogadta a 2019. évi munkaterv-
ét. 

A képviselõ-testület elvi döntést hozott a Balaton-
endréd 067/8 hrsz.ú ingatlan a volt TSZ területén át-
haladó betonút megvásárlásáról.  

A képviselõ-testület 2019  január havi üléseirõl 

A képviselõ-testület döntött a bérrendezési alap tá-
mogatására pályázat benyújtásáról.

A képviselõ-testület elfogadta a lejárt határidejû ha-
tározatokról készült beszámolót. 

A képviselõ-testület döntött  a Balatonendréd 067/8
hrsz.ú ingatlan a volt TSZ területén áthaladó beton-
út megvásárlásáról.  

A képviselõ-testület meghatározta a cafetéria jutta-
tás 2019. évi keretösszegét.  

A képviselõ-testület döntött  a SULINET végpont
kiszolgálására szolgáló optikai kábel megvásárlásá-
nak támogatásáról.   

A képviselõ-testület 2019. február havi ülésérõl

A képviselõ-testület döntött az óvodai körzethatárról
a nyitvatartási rendrõl és a beiratkozás idõpontjáról.
Az Óvodai beiratkozás ideje: 2019. május 6-7. napja
8-17 óra között. A nyári szünet ideje 2019. augusztus
5. napjától 2019. augusztus 20. napjáig tart.

A képviselõ-testület döntött az adóigazgatási felada-
tok 2018. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásá-
ról. 

A képviselõ-testület elfogadta a Közös Hivatal és az
Önkormányzat 2019. évi költségvetését. 

A képviselõ-testület döntött a konyhai kisegítõ állás-
helyrõl, mely teljes munkaidõs álláshellyé módosult. 

A képviselõ-testület elfogadta a civil szervezetek
2018. évi beszámolóját és döntött a 2019. évi támoga-
tásukról.  

A képviselõ-testület döntött az EFOP pályázat kere-
tében  a helyi nemzeti, etnikai és kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetésére kiírt közbeszerzési pá-
lyázatról. Nyertes pályázóvá Kok Balázs egyéni vál-
lalkozót nyilvánította. 

A képviselõ-testület döntött a 2019. évi szociális ét-
kezési díjakról, melyek ez évben sem emelkedtek.

A képviselõ-testület döntött a 2019. évi illetményalap
összegérõl, mely erre az évre 46.380 Ft összegben ke-
rült megállapításra. 

A képviselõ-testület 2019. március havi ülésérõl

A képviselõ-testület elfogadta a rendõrség által ké-
szített a település közrendjérõl és közbiztonságáról
szóló beszámolóját.

A képviselõ-testület meghallgatta Elek Dezsõ stúdió-
vezetõ beszámolóját a kistérségi televízió 2018. évi
tevékenységérõl. 

A képviselõ-testület elfogadta a lejárt határidejû ha-
tározatokról készült beszámolót. 

A képviselõ-testület 2019. április 1. napjától Kadlics-
kó Krisztiánt bízta meg a települési fõépítészi felada-
tok ellátásával.   

A képviselõ-testület elfogadta a Balatonendrédi Te-
lepülési Értéktár Bizottság 2018. évi munkájáról ké-
szült beszámolóját. 

dr. Friss Attila
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Új parkok a faluban 

Parkosított szabadidõ és pihenõ terekkel gaz-
dagodik Balatonendréd a Balaton Fejlesztési
Tanács pályázatán elnyert támogatásoknak kö-
szönhetõen. 
A Fõ utca – Vörösmarty utca találkozásánál, a
játszótér mögötti területen asztalokkal, padok-
kal, tollaslabda pályával és kültéri sakkal pihe-
nésre és szabadidõ eltöltésére alkalmas közös-
ségi tér jött létre. 
A templom elõtti téren térkõburkolat kerül kiala-
kításra és egy nyolc-szögletû fedett pihenõpavi-
lon épül fa oszlopokkal és térbútorokkal. A ren-
dezés során kerékpártároló is helyet kap az új
park területén. Fontos szempont volt a tervezés
során, hogy a szánkópálya továbbra is használ-
ható legyen, ezért a pálya területén térbútor
vagy növényzet nem kerül beépítésre. 
Mindkét területen a somogyi tájon honos, aller-
giát nem okozó növényeket telepítenek a parko-
sítási munkák során. 
A két projekt együttes költsége 11.471.822,- fo-
rint, amelyhez az elnyert támogatás összege
összesen  9.140.542 forint. 

P.Zs. 

2019.05.11.
Falunapi programok

9:00 Kispályás focimeccsek a 
focipályán

12:00 Fõzõverseny kezdete
12:00 Lelovics Zsolt mûsora
14:00 Balatonendrédi óvodások
14:15 Balatonendrédi néptáncosok
14:30 Csipke kultúrkör
15:00 Pöttyös bõrönd titkai-

interaktív bohóc-bûvész
15:30 Madarász Ildikó interaktív

gasztro show- 
Fókuszban a virágok

16:30 Borkút néptáncegyüttes
17:15 Eredményhirdetés
18:00 Dankó Szilvia
19:00 Karaoke
20:00 Duda- hegyi vigadalom

a Piknik együttessel
22:00 Tábortûz

Kísérõprogramok:

ugrálóvár, tekeverseny
lézerharc, nerf puska, 
krikett, íjászat,
tûzoltóautó

Süteménysütõ verseny, melyre sós kelt
tésztával lehet nevezni 15 óráig

Kiállítás helyi kézmûvesek munkáiból

Helyszín: Mûvelõdési Ház,

13:00- 17:00
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ÓVODAI HÍREK

Fecskehívogató – Az iskolában voltunk

Az óvodások izgalmas eseményt vártak 2019. április 2-
án, ugyanis „Fecskehívogatót” hirdettek az iskolában,
ahová várták a leendõ iskolásokat. 

Az ovisok számolgatták a napokat, hogy mikor mehet-
nek végre már az iskolába. A jeles nap reggelén min-
den gyermek izgatottan érkezett az óvodába. Alig tud-
tak reggelizni az izgalomtól. Igaz, hogy ezen a napon
nem mindenki az óvodában kezdte a napot, mert vol-
tak olyan kisgyermekek is, akik erre a napra szabad-
napot kaptak az óvodában, és szüleikkel együtt láto-
gathattak el az iskolai rendezvényre. Akiket szüleik
nem tudtak elkísérni az iskolalátogatásra, azok a gyer-
mekek az óvó nénikkel mentek. A legkisebbeket kivé-
ve szinte minden óvodás ellátogatott az iskolába. Nem
csak az iskolába induló gyermekeknek és szüleiknek
volt lehetõsége ellátogatni az iskolába, hanem a kiseb-
beknek és szüleiknek is. Ez nagyon hasznos volt azok-
nak a szülõknek is, akiknek a gyermeke még egy-két
év múlva kezdi meg az iskolát, mert õk már még tuda-

tosabban tudnak felkészülni gyermekeikkel együtt az
iskolai életre. 
Az iskolában nagy szeretettel fogadtak bennünket. A
kicsik izgatottan léptek be az épületbe, és érdeklõdés-
sel figyeltek. Óvónõi szemmel jó volt látni, hogy az
óvodában megtanult szabályokat más környezetben is
tudják alkalmazni. Nevezetesen azt, hogy a helynek
megfelelõen tudták alkalmazni a viselkedési szabályo-
kat. 
Elõször Andi néni osztályában gyülekeztünk. Andi
néni elmondta, hogy mi fog történni a délelõtt folya-
mán. Ez után a másodikosok osztályában egy kis ízelí-

tõt kaptunk a tanulásból. Megfi-
gyelhettük azt, hogy játékos formá-
ban is sok-sok hasznos dolgot lehet
megtanulni. A kicsik az óvodából
már jól ismert feladatlapokat tölt-
hettek, színezhettek ki. 
A következõ állomás Zsolti bácsi
hangulatos ének órája volt. Min-
denki nagyon élvezte, mert énekel-
hetett és táncolhatott is. Az iskolá-
sok nagy szeretettel fogták kézen a
kicsiket és vonták be a tevékeny-
ségbe. 
Andi néni osztályában egy kis bar-
kácsolásra volt lehetõség. Szép szí-
nes pillangókat ragaszthattak a
gyermekek az iskolások segítségé-
vel. 
Ezek után az ebédlõben egy kis
frissítõ, majd irány az iskolaudvar,
ahol kipróbálhatták a játszóteret a
gyermekek. 
Lehetõség volt a tornateremben az
iskolai sport megfigyelésére és ki-
próbálására. A gyermekek nagyon
szívesen és bátran próbálkoztak a
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játékos feladatokkal. Az iskolai testnevelés óra hatá-
sára az óvodában a testnevelés foglalkozáson a gyer-
mekek kérésére, el kellett készítenem azt az akadály-
pályát, amit az iskolában láttak. 
Tartalmas, élményekben gazdag, nagyon érdekes dél-
elõttöt töltöttünk az iskolában. Úgy érzem ezzel az
eseménnyel sikerült közelebb hozni a gyermekekhez
az iskolai életet. A szülõk is megtapasztalhatták, hogy
a gyermekek milyen nyitottak, mennyire várakozással
teli az iskoláskor elõtti idõszak, mennyire várják, hogy
iskolába mehessenek. 
Mi felnõttek segíthetjük õket abban, hogy ez a kíván-
csiság, és várakozás megmaradhasson. Támogató se-
gítségünkkel örömtelivé és sikeressé tehetjük az isko-
lakezdést.

Hogyan segítsünk? 

Tapasztalataim szerint az a kisgyermek, aki rendszere-
sen óvodába jár, hozzászokik az életkorának megfele-
lõ rendszerességhez. A naponta ismétlõdõ napirend
biztosítja számára a helyes idõbeosztást. Megtanítja
neki a nap arányos felosztását, hogy majd késõbb, az
iskolás korában meg tudja valósítani a helyes egyen-
súlyt a tanulás és a játék között. Hozzászokik, hogy
vannak szabályok, szokások, amelyeket ha betart, biz-
tonságban érezheti magát, mert tudni fogja, minek
milyen következményei vannak. A próbálkozás lehe-
tõségének biztosítása minden területen nagyon fon-
tos, mert ennek során fejlõdik önállósága, ügyesedik,
megtapasztal dolgokat. Mi csak bíztassuk, és ha siker-
rel jár, önbizalma növekszik, újra és újra próbálkozik,
megtanul dolgokat. Nem baj, ha elsõre nem sikerül.
Dicsérjünk, támogassuk, bíztassunk, de ne csináljuk
meg helyette.

Ki menjen iskolába?

Erre a kérdésre az Óvodai nevelés országos alapprog-
ramja adja meg a választ. Ebben a dokumentumban
van egy fejezet, amely részletesen meghatározza, hogy
mik a fejlõdés jellemzõi az óvodáskor végén. E doku-
mentum alapján készül az óvoda helyi pedagógiai
programja, amiben az óvodában eltöltött 3-4 év idõ-
szakára meghatározott szokások, szabályok, készség -
képesség fejlesztés, tudásanyag, tevékenységek van-
nak helyi szintre lebontva, hogy az óvodánk sajátossá-
gait figyelembe véve, saját módszerekkel, hogyan tud-
juk elérni, hogy a gyermekek elérjék az iskolakezdés-

hez szükséges fejlettségi szintet. 
Minden óvodás, aki ebben az országban él, az alábbi
jellemzõk szerint tekinthetõ iskolaérettnek akár vá-
rosban, akár faluban él.

A fejlõdés jellemzõi az óvodáskor végére:
1. A gyermek belsõ érése, valamint a családi nevelés
és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a kis-
gyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az is-
kolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A
gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenet-
nek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában,
az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas be-
iskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetõ-
séget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre.
2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte
szükséges: testi, lelki és szociális érettség, amelyek
egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munká-
hoz:
a) A testileg egészségesen fejlõdõ gyermek hatéves
kora körül eljut az elsõ alakváltozáshoz. Megváltoz-
nak testarányai, megkezdõdik a fogváltás. Teste ará-
nyosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb,
harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselke-
dését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irá-
nyítani képes.
b) A lelkileg egészségesen fejlõdõ gyermek az óvodás-
kor végére nyitott érdeklõdésével készen áll az iskolá-
ba lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkal-
massá teszik az iskolai tanulás megkezdéséhez. Érzé-
kelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös je-
lentõsége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális
és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozott-
ságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma ki-
alakulásának.
A lelkileg egészségesen fejlõdõ gyermeknél:
• az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, to-
vábbá a közvetlen felidézés mellett megjelenik a szán-
dékos bevésés és felidézés, megnõ a megõrzés idõtar-
tama; a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap
a felidézés,
• megjelenik a tanulás alapját képezõ szándékos fi-
gyelem, fokozatosan növekszik a figyelem tartalma,
terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele,
- a cselekvõ-szemléletes és képi gondolkodás mellett
az elemi fogalmi gondolkodás is kialakulóban van.
Az egészségesen fejlõdõ gyermek:
• érthetõen, folyamatosan kommunikál, beszél; gon-
dolatait, érzelmeit mások számára érthetõ formában,
életkorának megfelelõ tempóban és hangsúllyal tudja
kifejezni, minden szófajt használ, különbözõ mondat-
szerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a ma-
gán- és mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is
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Iskolai hírek

összefüggõ nagy egyéni eltérések lehetségesek, végig
tudja hallgatni és megérti mások beszédét,
• elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és kör-
nyezetérõl; tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását,
felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkal-
mazza a gyalogos közlekedés alapvetõ szabályait; is-
meri szûkebb lakóhelyét, a környezetében élõ növé-
nyeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felis-
meri az öltözködés és az idõjárás összefüggéseit. Is-
meri a viselkedés alapvetõ szabályait, kialakulóban
vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek
a természeti és társadalmi környezet megbecsülésé-
hez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi is-
meretei vannak.
c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is
éretté válnak az iskolára. A szociálisan egészségesen
fejlõdõ gyermek, kedvezõ iskolai légkörben készen áll

az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a foko-
zatosan kialakuló együttmûködésre, a kapcsolatte-
remtésre felnõttel és gyermektársaival.
A szociálisan érett gyermek:
• egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltet-
ni tudja szükségletei kielégítését,
• feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat meg-
értésében, feladattartásban, a feladatok egyre ered-
ményesebb - szükség szerint kreatív - elvégzésében
nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának, önál-
lóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a
tevékenységet.
(Forrás: 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvo-
dai nevelés országos alapprogramjáról)

Készítette: Kovácsné Ilon Anna
óvodapedagógus

Kedves Szülõk! 

Önök döntés elõtt álltak április elején, hova írassák 1. osztályba készülõ gyermeküket. Kérjük, szentelje-
nek figyelmet intézményünknek, a Balatonendrédi Általános Iskolának és gondoljanak a késõbbiekben
várható pótbeíratásokra is!

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” (Goethe)

Iskolánk gyökerei: Klebelsberg Központ által elismert és díjazott vezetõi és nevelõtestületi munka, ak-
tív és flexibilis hagyományõrzés és -teremtés, a régi és a modern együttmûködése, sikeres pályázatok-
kal támogatott intézményi- és szakmai fejlesztések, UNESCO Szellemi Kulturális Örökség díj, örökös
ökoiskolai cím.

Iskolánk szárnyai: személyre szabott készség- és képességfejlesztés, tehetséggondozás, integrált okta-
tás, néptánctanítás, csipkeverés, sokszínû programok, túrák, zöld táborok, sikeres iskolai sportélet, tanul-
mányi versenyek, szakköri élet – és még mennyi minden!

Mit kínálunk jövendõ 1. osztályosainknak? Barátságos osztálylétszámok, családias hangulat, gyer-
mekre és családra szabott figyelem, személyiségközpontú és az életkori sajátosságokhoz igazított ok-
tató-nevelõ munka.

Elõnyeink, amire talán nem is gondoltak: könnyû és gyors megközelíthetõség autópályán és tömeg-
közlekedéssel is, természetközeli és egészséges életmód lehetõsége, esztétikus iskolai környezet, és
mindenekelõtt emberléptékû és befogadásra nyitott közösség.

További részletes, színes, hiteles információkért tekintse meg honlapunkat, illetve keressen minket a kö-
zösségi médiában: 

https://sites.google.com/site/bendrediiskola/, https://www.facebook.com/altalanosiskolabalatonendred/

Érdeklõdjön telefonon vagy drótpostán az intézmény vezetõjénél: Késmárki Tiborné, 06-84-348-887,

altiskbendred@gmail.com

Köszönjük!
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Fecskeköszöntõ 

Április 2-án az alsó tagozatos gyerekek sok szeretettel várták vendég-
ségbe a óvodásokat, kisebbeket-nagyobbakat egyaránt. Erre az isko-
labemutató napra minden évben sor kerül, de ebben a formában elõ-
ször mutattuk meg magunkat. Nem csak a jövendõbeli elsõsök jöhet-
tek vendégségbe egy vidám délelõttre, de ahogy a képek mutatják,
sok szülõ is megnézte az iskolások és óvodások ismerkedését, sõt, a
környezõ településekrõl is érkeztek szüleikkel a jövõ kis elsõsei. Volt
„komoly” feladatvégzés, ének, tánc, volt fúrás-faragás és természete-
sen sport, na meg egy kis vendégváró finomság is. Megmutattuk az
iskola helyiségeit, udvarát és a kis játszóterét is, kedvcsinálónak. Min-
denki jól érezte magát, gyerek-felnõtt, iskolás-óvodás, szülõ és peda-
gógus egyaránt.
A fecskék megérkeztek az iskolába. 

Bendegúz Akadémiai levelezõs verseny

Iskolánk 22 tanulója vesz részt a Bendegúz Akadémia levelezõs versenyén. Közülük hatan vállalták, hogy
részt vesznek a megyei döntõn, melyet április 10-én rendeznek Siófokon:

Hegyi Dóra 3. osztály

Sopsits Iza, Sopsits Áron, Rajhona Nikolász 4. osztály Rajhona Henrietta, Kóczán Levente 6.osztály

A versenyre való nevezés önkéntes volt, feltétele az elsõ 5 forduló megoldása volt. A gyerekek természet-
ismeret, matematika, irodalom és szövegértés tantárgyakból indulnak. Nikolász 2 tantárgyból is megmé-
retteti magát. Az eredmények május elejére várhatók.
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Alapmûveleti Matematika verseny

Iskolánk 7 tanulóval vett részt az Alapmûveleti Mate-
matika verseny területi fordulóján április 3-án Tabon.
60 perc alatt kellett a gyerekeknek egy, az osztályfo-
kuknak megfelelõen összeállított feladatsort megol-
dani, melyben sok összetett példa szerepelt. A felada-
tok megoldása nem csak pontos számolást, jó szöveg-
értést és gyors munkatempót igényel, hanem az álta-
lános iskolai tananyag bõvített ismeretét, logikus gon-
dolkodást és sok-sok elõzetes gyakorlást is. Büszkék
vagyunk diákjainkra, mert nagyon szép eredményeket
értek el:

4.osztály: Sopsits Iza 1.helyezés
Sopsits Áron 4.helyezés

5.osztály: Horváth Patrik 2. helyezés
Bálint Botond 8.helyezés

6.osztály: Kolumbán Boldizsár 4.helyezés
7.osztály: Borsodi Bálint 2. helyezés
8.osztály: Kolumbán Barnabás 3.helyezés

Nemzetközi Kenguru Matematikai verseny

14 tanuló vett részt március 19-én a Nemzetközi Ken-

guru Matematika versenyen. Osztályfokuktól függõen

60-75 perc alatt kellett a gyerekeknek 24-30 szöveges

feladatot megoldaniuk. Somogy megyében évfolya-

monkét 130-170 tanuló vett részt a versenyen. A leg-

ügyesebb balatonendrédi tanulók megyei helyezései:

3.osztály: Hekeli Sára 27.hely

4.osztály: Sopsits Iza 8. hely

5.osztály: Horváth Patrik 31.hely

6.osztály: Kolumbán Boldizsár 11. hely

7.osztály: Borsodi Bálint 15.hely

Rill Olivér 6.hely

8.osztály: Kolumbán Barnabás 17.hely

CSIZMAZIA PÁLYÁZAT

Idén a harmadik, ötödik, hatodik osztályosok közül 10, a nyolcadik osztályból pedig 1 tanuló vett részt a

Csizmazia pályázaton. A verseny keretein belül megoszthatták élményeiket kertjeik lakóiról, házi kedvencük

speciális képességeirõl, viselkedésérõl, gondozásáról. Továbbá Vízparton vagyok címmel bemutatták az

endrédi halastó csodálatos élõvilágát. Idén filmes kategóriában is indultunk. A díjátadó ünnepség Szegeden a

Somogyi Könyvtárban volt. Diákjaink tárgyjutalomban részesültek.

Díjazottak: Hegyi Dóra (3.o.), Szobonya Hella (3.o.), Alimov Mia Noémi (5.o.), Karé Sára (5.o.), Szabó

Rebeka (5.o.), Béber Csenge (6.o.), Kóczán Levente (6.o), Kolumbán Boldizsár (6.o.) és Kolumbán Barnabás

(8.o.).

Dicséretben részesültek: Forgács Viktória (3.o.) és Kolumbán Kamilla (3.o.).

A Balatonendrédi Általános Iskola másodszorra kapott Alapítványi és Pedagógus díjat az ünnepségen.
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Asztalitenisz Országos Döntõ

2019. február 14-tõl 17-ig Karcag adott otthont az
Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntõjének.

Iskolánkból 6 versenyzõ is bejutott az országos döntõ-
be. 

Közülük a B. kategória III-IV. korcsoportjában indu-
ló  Vati Milán nagy küzdelemben egyéniben országos
3. helyezést ért el.

Csapatban küzdött Borsodi Bálint, Györgyi Ármin,
Vati Milán, és a kislányok versenyében Bauer Noémi,
Hegyi Dóra és Sopsits Iza. Mindenki nagy küzdeni
akarással, sportszerûen versenyzett, és a tõle telhetõ
legjobbat igyekezett kihozni magából. 

GRATULÁLUNK és további sok sikert kívánunk!

Községi és Iskolai Könyvtár

8613 Balatonendréd, Szabadság u. 20-22.

Nyitvatartási idõ:

Hétfõ: 16:00 – 18:00

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, 

- KönyvtárMozi keretein belül filmvetítés

Beiratkozás és kölcsönzés

A beiratkozás a Balatonendréden élõk, dolgozók és

tanulók számára egész évben lehetséges és ingyenes.

A beiratkozott olvasók 4 hét idõtartamra tudnak,

egyszerre maximum három könyvet kikölcsönözni. 
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SIÓFOKI KÖNYVTÁR
Elsõseink a siófoki gyermekkönyvtárban

Tavasz van – mozogj, sportolj!

A testmozgás jótékony szerepérõl mind a tudomá-
nyos lapokban, mind a napi sajtóban sokat olvashatunk. Az
emberiség mozgáskultúrája mégis elveszõben van. A ter-
mészeti népek túlélésének záloga az ép izomzat volt, hiszen
a gyors helyzetváltoztatásra a vadászat, a halászat és gyûj-
tögetés kapcsán nagy szükség volt.

A kisdedek ösztönösen mozognak, még a járást
megelõzõen is másznak, kúsznak. A kisgyermekek is állan-
dóan rohangálnak, - nézzünk körül az óvodaudvarban –
amíg az iskola errõl le nem szoktatja õket.

Egyes iskolában sajnos szünetekben sem engedik
futkározni a kisiskolásokat -  baleset megelõzés gondolatá-
val – szerencsére a napi testnevelésóra valamennyire korri-
gálja ezt a hibát.

A mozgásról kamaszkorban kezdenek leszokni a
gyerekek, mert általános fáradtság és rosszkedv uralkodik
el rajtuk, valamint a hirtelen növés és a nemi hormonok
hirtelen kiáramlása miatt érzelmi zûrzavar is támad ben-
nük. Megváltozik a testképük és nagyon sokszor nem tud-
nak mit kezdeni magukkal. Az a kamasz, aki rendszeresen
sportol, ezt a periódust is könnyebben vészeli át.

A rendszeres mozgás stabilizálja a szív és az érrend-
szer mûködését, a szívfrekvenciát és a vérnyomást. Segít az
anyagcsere során felhalmozódott salakanyagok kiválasztá-
sában, növeli a szívizom és a tüdõ teljesítményét. Javítja a
testtartást, az ízületek és a csontok teherbíró képességét.
Növeli a csont bázistömegét, aminek következtében lelas-
sul az öregedéssel járó csontvesztés ( oszteoporózis).

Az agy teljesítménye javul, mivel a sportolás kap-
csán az agy oxigénellátása megnövekszik, és nõ az
endorfintermelés. Ez fokozza az önbizalmat és a szexuális
teljesítményt is. Növeli az állóképességet, csökkenti a kor-
ral járó memóriavesztést. Javítja az általános egészségi ál-
lapotot, növeli az ellenálló képességet. A mozgással oldani
lehet a stresszt és a szorongást, ami kihat a mindennapi
életvezetés sikerességére is. Megelõzi középkorúaknál és
az öregeknél a gyakori alvászavarokat. Nõ az optimizmus,
a jövõbe vetett bizalom, mivel a sportolás maga is cél lehet
a napi teljesítmények sorában. A drog – és alkoholfogyasz-
tó fiatalok sajnos egyáltalán nem sportolnak, mert a refle-
xeiket és az izmaik teljesítõképességét a pszichoaktív sze-
rek jelentõsen lerontják. A káros szenvedélyekrõl való le-
szokás során viszont a sport nagy segítséget nyújthat, hiszen
a teljesítmény javulása a szermentes periódusokban pozitív
visszajelzést és biztatást jelent.

A rendszeres testmozgás segít az optimális súly
megtartásában, növeli a tüdõkapacitást, javítja az oxigénel-
látást az agyban és a szívben. Csökkenti a vércukor és a vér-
zsírok mennyiségét, nõ a boldogsághormon szintje. Jól el-
lensúlyozza a szellemi munka okozta fáradtságot, csökken-
ti a káros szenvedélyek iránti igényt a hobbi kertészkedés,
a tánc, és a rendszeres 1-2 órai intenzív gyaloglás.

Dr. Bartha Sámuel
háziorvos

Balatonendréd, 2019.04.24.
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A magyar költészet nagyjai közül

Petõfi Sándor a legismertebb. Ha

hirtelen kellene válaszolnunk köl-

tõink születési és halálozási helyei-

re, bizonyára 5- 6 helyszínnél töb-

bet nem tudnánk felsorolni. Talán

tudjuk, hogy Arany János Nagysza-

lontán született, Vörösmarty Mi-

hály Kápolnásnyéken, Ady Endre

Érdmindszenten, József Attila Bu-

dapesten, Babits Mihály Szekszár-

don. József Attila halálának hely-

színe a közeli Balatonszárszó, de

hogy hova van eltemetve Babits

Mihály , Kosztolányi Dezsõ vagy

Illyés Gyula, azt bizonyára kevesen

tudják.  Petõfi  születési dátuma

( 1823. január 1-én) nagy valószí-

nûséggel sokak által ismert, halálá-

nak helyszínét és  körülményeit is

részletesen leírták. A tömegsír,

amelyben Petõfi Sándor is nyug-

szik a Segesvár mellett Fehéregy-

háza és Héjjasfalva között van,

nemzeti zarándokhely,  az ott ki-

alakított Petõfi Emlékházat is so-

kan látogatják. Petõfi Sándor em-

lékét szívén viselve Kolumbán Gé-

za Balatonendrédrõl már két alka-

lommal gyûjtött és vitt pénzado-

mányt az emlékház  karbantartá-

sára és felújítására. Szabó József

múzeumi gondnok köszönõlevelét

az alábbiakban közöljük: 

PETÕFI EMLÉKÉRE
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Illyés Gyula: Naplójegyzetek
( 1973-1974) 
"Petõfi nem járt Segesváron. 
Ebbe a városba õ sose tette be a lábát. Csak a
határát közelítette meg. Odament volna, ha
életben marad. Halálának helye, a kis Fehér-
egyháza, a végzet útján afféle utolsó posta min-
tájára csatlakozik Segesvárhoz. Hogy mi  is
megtaláljuk. 
Bizonyos volt benne, hogy elér Segesvárra, s jót
pihen, jót eszik a kényelmes, szép városkában.
Ezért sem kímélte magát. Utolsó éjszakáját
nem ágyban töltötte. Utolsó napján nem ebé-
delt asztalnál. 
Bem kisded seregében, melyhez négy nappal
elõbb csatlakozott, maga a vezér volt a legré-
gebbi ismerõse. Voltaképpen nem is számított
katonának. Civilben volt, fegyvertelen. 

Szentül hitte, hogy elér az élet városába, Seges-
várra. Hitt a jövõben, hitt a gyõzelemben, hitt
a káprázatos vezérben, akit õ maga huszonhat
évébõl nézve aggastyánnak érzett. Rendületle-
nül hitt az ötvennégy éves elszánt lengyelben,
aki, akár egy vigalomba, négylovas hintóban
hajtatott a sors elé. "Szeretett fia" annyira tele
volt életbiztonsággal, hogy - noha Marosvásár-
helyrõl hajnalban indultak, és Székelyk-
eresztúrra alkonyattal vonultak be - tagjai
egész napi törõdöttségét a barátainál költött
vacsora után bolyongással pihentette. Az is-
meretlen kisváros egyik vendéglõjébõl cigány-
zenét hallott. Honvédtisztek múlatták az idõt,
nem énekléssel, hanem a muszika melletti be-
szélgetéssel. Ide tért be, itt idõzött, részt véve a
fiatalok szokásos kifogyhatatlan eszmecseréjé-
ben egész addig, amíg a pitymallati félsötétben
nem vertek itt is indulót a dobok. Erre futott
csak a kijelölt szállására, megmosakodni, egy
csésze kávét felhörpinteni. 

Tanúk jelentkeztek késõbb, hogy ezenközben
kétszer is elszavalta híres versét, az Egy gondo-
lat bánt engemet címût. Elõször a vacsorával
kedveskedõ Varga Zsigmondéknak, majd a
hajnali reggeli után, mindkétszer "valamely
csoád elõérzet hatása alatt, szenvedélyes hév-
vel", ahogy a kitûnõ Ferenczi is írja.  Nem va-
lószínû, hogy szavalt. Erre sem a cigányzene, sem a hajnali gyors reggelizés nem alkalmas idõ. Még kevésbé valószínû, hogy épp azt a versét sza-
valta, mely csak egy nap múlva kezdte meg kölönös pályafutását. 

A legendát az emberi gyengeség szülte, a felelõsség elhárítása, hogy ne gyötörjön bennünket oly igen a bûntudat. Hogy szolgáljon vigaszunkra,a
mi vigaszunkra: neki, lám, nem is volt iszonyú elviselni az elviselhetetlent. Ha egyszer vágyódott rá! ha oly gyönyörûen zengõ sorokban óhajtotta
a hõsök halálát. Nem óhajtotta  a halálát. Utolsó levelében Júliának boldog tervekrõl ír: milyen szép lesz fészket verni a csíki havasokban a csa-
lád számára. 
Az a halál nem volt szép; költõi sem volt. " 

Dr. Bartha Sámuel

Szilágyi Domokos

Héjjasfalva felé

I
Lihegve fordult vissza. Már

ha itt vagy: hát szembõl, Halál!

(Nemcsak õ s hona: tenhazád
is vérzik itt - tudod, kozák?)

Nem ágyban, nem párnák között.
De így se! - Nagy kötést kötött

- hol a kivívott diadal?
melyért még az õ fiatal

élete sem kár! semmi se!
ha hõsökért zeng gyászmise,

hõsökért, akik istenek
módjára erõt vettenek

a zsarnokságon! - Ó, de így!
ravasz, alattomos, irigy

sors martalékaként! - Ha már
halni kell: hát szembõl, Halál!

Az örökéletre valót
így keresi meg - a halott.

II
Papírok, szétszórt iratok

a test mellett. Nem-siratott

hulla - egy a többi között:
hisz végképpen levetközött

- levetkõztették! - e tüzes
életbõl. - Távozol - fizess!

Halál, ó szörnyû uzsorás!
- Hisz úgyis õrölte a láz,

a lelki, testi - - kell-e még
idézni izzó szellemét - - -

dehogy. Itt van. Hivatlanul.
Örök plebejus: Õ az úr.

III
Civil õrnagy. Nincs lova se.
S reménytelen szerelmese

a szabadságnak. Lásd, kozák,
tiédnek is. Elátkozád,

„fugva, husztuzva” - és ölöd.
Itt, Fejéregyháza fölött.

Kortársaid legjobbikát
döfi át bosszuló pikád.

IV
Napszállta? - már ki éri meg?
Még visszanéz. Szalad. Liheg.

Van út - kiút nincsen. - Ha már
halni kell: hát szembõl, Halál!

Szembõl, szívem, egyem, valóm.
Hadd lássalak még meghalón.

Érezzelek, tapintsalak.
Aztán nincs már kín, nincs salak,

verejték, szégyen, semmi gond.
Mért fut az élet, a bolond?

utolsó percig! - Nincsen ír rá,
toll, tinta, kéz, amely leírná,

agy, hogy fölfogja, lássa szem.
„El vagyok veszve, azt hiszem.”



Édesanyák ünnepe
A bibliai teremtéstörténet Éváját nem szoktuk jó példaként
emlegetni. Pedig megrendítõ, és minden asszony szíve mé-
lyén rejtõzik az õ öröme: „Gyermeket kaptam Istentõl!” Mi-
lyen nagyszerû, ha valaki megajándékozottnak tudhatja

magát. Istentõl meg-
ajándékozott és mind-
nyájunk számára aján-
dékká vált édesanyákat
köszöntjük, értük adunk
hálát. Szent Pál efezusi-
akhoz írt levele is idézi
az ószövetségi paran-
csot: „Tiszteld atyádat és
anyádat, hogy boldog és
hosszú életû légy a föl-
dön.”
Május elsõ vasárnapja

az anyák napja. Az a hónap, amely elsõ vasárnapját az édes-
anyák ünneplésének szenteli. Az édesanyákat kellõen mél-
tatni, értéküknek megfelelõen szeretni, gyermeki hálánkat
érdemük szerint kimutatni lehetetlen. A naptárban egy na-
pot jelöl ki az emberi tisztelet számukra azért, hogy egy éle-
tet áldoztak nekünk. „Vigyázz, hogy meg ne fázz… Egyél ren-
desen… Vezess figyelmesen… Hívj fel…”Mindezek ismert
szavak, amelyek az anyai lélek szeretettengerébõl törnek
fel és melyekre hányszor legyintés a válasz. Pedig szívünk
mélyén, ha bajban vagyunk, szívesen kapaszkodnánk, mint
egykor biztonságot nyújtó kezükbe. Ezen a májusi napon
ne mulasszuk el felköszönteni az édesanyánkat, mutassuk
ki hálánkat, szeretetünket, és akinek az édesanyja az égbõl
kíséri életét virággal és imával emlékezzen rá.
Ajándékul adott téged az Isten 
Ahogy földnek adta a napot,
Aranynál is drágább vagy nékem,
Az Úrnak érted hálát adok.
Nyári tûzben vagy fagyos télben
Nyomodban mindig virág fakad,
Nyugalmat találok közeledben,
Nyereség nekem minden szavad.
Áldom Istent érted éjjel-nappal
Áldozatod nem felejtem el,
Átadom most e pár virágszállal,
Átadom, mit szó sem mondhat el.
Messze sodorhat tõled az élet,
Mégis mindig gondolok reád,
Magammal hordozom szent örökséged,
Megõrzõm arcod mosolyát.

Ez az aranyló hónap égi Édesanyánk tiszteletének hava is.
Máriának, akinek a Szentírás által megõrzött szavait köny-
nyû megszámlálni. Ha le akarnánk jegyezni õket, nem kel-
lene kétszer tintába mártani a tollat, sem pedig másik papí-
rért nyúlni. Egyik közbelépését így örökítette meg az eset
szemtanúja, János evangélista: „Harmadnap menyegzõt tar-
tottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jé-
zust is meghívták a menyegzõre, tanítványaival együtt. Amikor
fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: Nincs több boruk.
Jézus azt felelte: Mit akarsz tõlem asszony? Még nem jött el az

én órám. erre anyja szólt a szolgáknak: Tegyetek meg mindent,
amit csak mond!” (Jn 2,1-5)
Mária csak annyit mondott: „Fogytán a boruk”, mert meg-
látta, hogy mi történt. Éber szemmel mindjárt észrevette a
bajt. Nem tudom milyen volt Mária szeme: zöld, vagy kék,
vagy barna, a festõk is találgatnak, de azt tudom, hogy jó
szeme volt. A jó szem felfedezi, ha mások szorult helyzet-
ben kerülnek, megsejti kívánságukat, beleéli magát mások
helyzetébe. Mária sok mindent mondhatott, tárgyalhatott
volna. Õ azonban csupán két szót szólt: „Nincs boruk”. Két
valódi szót, két tiszta szót, s ezzel mindent megmondott. A
szeretõ szív beszéde volt ez. Ugyanis aki szeret, az kevés
szóval is sokat, akár mindent elmondhat. Aki szeret, annak
van bátorsága nyíltan, õszintén szólni. Jézus válasza zavar-
ba ejtõ. Szavai nyersnek tûnnek, elsõ pillantásra azt hihet-
nénk, tiszteletlen anyjával szemben, valójában egy adott pil-

lanat sugallta, hogy nyíltan beszéljen. An-
nak a válasza volt ez, aki nem mérlegel,
mert szeret. A szeretet által sugallt sza-
vak nem félreérthetõk. A szeretett sze-
méllyel tudunk tréfálkozni, tettetés nél-
kül olyannak mutatkozni elõtte, amilye-
nek valójában vagyunk: fáradtak, lever-
tek, jókedvûek, könnyezõk. Mária egy
szóval sem válaszolt Jézus szavaira. Nem
tett szemrehányást fiának, amiért nem
hallgat rá. Nem sértõdött meg, amiért Jé-
zus nem sietett a násznép segítségére, s
amiért nem dicsérte meg, hogy gondját
viseli az embereknek. Mária nem erõsza-
kos vagy követelõzõ. Ismerte fiának jósá-
gos, adakozó szívét. Bizalommal fordult

hozzá, hitt benne. Ezért utasította az asztalnál felszolgáló-
kat, hogy tegyenek meg mindent, amit Jézus parancsol.
Aki szeret, az ismeri a szeretett szívet, tudja, hogy mennyi-
re ajándékozó, határtalan bizalommal, hittel fordul hozzá.
Aki szeret, nem sértõdik meg, nem erõszakos. Aki szeret,
nem követel, inkább ajándékoz és engedi magát is megaján-
dékozni és reménybõl él. 
Elsõ és legnagyobb tapasztalunk az édesanyánk, aki olyan,
mint egy ablak. Mária mindig nyitott volt Istenre, akire a mi
figyelmünket irányítva ma is mondja: „Tegyétek meg amit fi-
am mond!”
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KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI
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2018. tavasza óta mûködik a „Közösen a jövõnkért”
pályázat keretében Balatonendréden egy Esélypont
Iroda, amelynek dolgozói a közösségfejlesztésben
vesznek részt és a munkaerõ-piaci beilleszkedés
területén segítik a község lakóit. 

2019. márciusáig Vámosi Viktor látta el a koordinátori
feladatokat, áprilistól Pulszter Zsuzsanna vette át a
helyét. A közösségfejlesztõi feladatokat jelenleg Hatvani
Edina, az ún. mentori tevékenységet pedig Györgyi
Hedvig végzi. 

A projekt keretében számos ingyenes szolgáltatást
vehetnek igénybe a balatonendrédiek. A teljesség igénye
nélkül: lehetõség van térítésmentes informatikai
képzésben való részvételre, jogi tanácsadás
igénybevételére, vagy épp munkaerõ-piaci tanácsadáson
való részvételre. Legújabb szolgáltatásunk az
adósságkezelési tanácsadás, amelyen kéthetente
csütörtökönként szakértõ segítségét kérhetik az
érdeklõdõk hitelügyeik, tartozásaik kezelése érdekében.
Hamarosan egészségmegõrzés – egészségfejlesztés
témában is indulnak programjaink. 

Számos közösségi programban is részt vesz az iroda

szervezõként, társ-szervezõként. Több alkalommal hívta
a kertészkedõket a Csipkerózsa Kertbarát Kör ingyenes
elõadásokra, rendszeresen rendezünk különféle
témákhoz kötõdõen Kenguru Klub találkozókat
kismamák, kisgyermekesek számára. Eseti
rendezvények is szép számmal akadtak, amelyek az
iroda tevékenységéhez kötõdtek, a jeles napokhoz
kötõdõ eseményektõl (tökfaragás, farsangi álarckészítés,
stb.)  a környezetünk védelmében rendezett

Pál apostol írja a szeretetrõl: „Mindent eltûr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szûnik meg
soha.” (1Kor 13,7-8)
Az anyák napja számunkra ezért több, mint a XX. század
elején Amerikából elindult, nálunk a húszas években meg-
honosodott ünnep. Hitbeli, bibliai tartalma sokkal régibb és
mélyebb.
Egyházközségünk életébõl
Pályázatnak köszönhetõen 2018-as évben meglátogattuk a
ciszter és bencés szerzeteseket Zircen és Pannonhalmán.

Három napos táborban, sportnapon vettünk részt. Adventi
várakozás idõszakát hagyományõrzés keretében gyertya-
gyújtással, betlehemezéssel és pásztorjátékkal tettük meg-
hitté és emlékezetessé. Idei évben a közösségépítést hason-
ló programokkal és cserkészet megalakulásával tervezzük.
Egyházközségünkben az elsõáldozás június 9-én pünkösdva-
sárnap lesz szentmise keretében.

Pacs Katalin

ESÉLYPONT SZOLGÁLTATÓ IRODA- AVAGY EFOP - OSOK A KULTÚRBAN



szemétszedésig széles skálán igyekszünk megszólítani a
helyi közösség tagjait. Legutóbb nyuszi-simogatóval
egybekötött húsvétváró „Endrédi Nyuladalom” zajlott a
Közösségi Házban az iroda szervezésében. Kiemelten
fontos számunkra, hogy a település fiatal lakóit is meg
tudjuk szólítani, számukra is vonzó programkínálattal
tudjunk megjelenni. Éppen ezért várjuk a 14-25 éves
fiatalok ötleteit, javaslatait, véleményét helyi közösségi
és szabadidõs programokkal kapcsolatban. Készítettünk

egy kérdõívet is erre vonatkozóan, amelyet facebook-on
elérhetõvé tettünk, de e-mailben és személyesen is
szívesen várjuk a megkereséseket. 

A szolgáltatások és programok kapcsán az
efop.gyorgyih@gmail.com, efop.hatvanie@gmail.com és
az efop.pulszterzs@gmail.com címeken érhetik el
munkatársainkat, illetve a kihelyezett és a közösségi
médiában terjesztett plakátokról tájékozódhatnak. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt
programjainkra! 

Pulszter Zsuzsanna
koordinátor
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„Jégvirágos ablakon hajnali fények,
Ilyenkor a böllérek izgalomban égnek. 
Hatalmas a sertés, csattog a foga, 
Ettõl lett magasabb a gazda hõfoka.

Bátorításképpen lecsúszik pár feles, 
Következõ kérdés: - Hol egy kés, de hegyes?
Maligán a fejben, szúrókés a zsebben,
Elindul a böllér, a szeme sem rebben.”

A magyar gasztronómia egyik szép hagyománya té-
li idõszakban a konyhák és kamrák megtöltése érdekében a
disznóvágás – minden évben ezt a hagyományt ápolja a Kõ-
röshegyi Közös Önkormányzat is. 

A Kõröshegyi Hagyományõrzõ Napok keretében
IX. Böllér Fesztiválon vettünk részt március 1-jén és 2-án.
A versenyre Balatonendrédet képviselve 8 fõs csapattal ne-
veztünk be. 
A csapat tagjai: Györgyi Gyula, Györgyi Hedvig, Dobos
Krisztián, Hatvani Edina, Kárász Tibor, Kárász Tiborné
Tündi, Verbovszki Sándor,Verbovszki Sándorné Anikó.

A rendezvény március 1-jén este 6 órakor kezdõ-
dött. Marczali Tamás polgármester és Böröcz József a fesz-
tivál szervezõje köszöntötte a részt vevõ 11 csapatot.

Böröcz József elmondta, hogy a gasztronómiai fesztiválon
4-8 fõs csapatoknak kell bizonyítaniuk a sertésfeldolgozás
terén szerzett jártasságukat, hagyományismeretüket. A csa-
patoknak egy fél sertésbõl kellett meghatározott disznóto-
ros terméket, kolbászt, hurkát, továbbá egyedi tájjellegû
ételeket készíteni. Ezek mellett értékelésre került még nem
utolsó sorban a „fogó pálinka”kínálása is. Sajni Balázs Kõ-
röshegy plébánosa áldását adta a csapatokra és imádkozott,
hogy jó idõ legyen, és hogy mindenki épségben maradjon az
elkövetkezendõ napon. 

SOK BÖLLÉR KÕRÖSHEGYEN IS SOK DISZNÓT GYÕZ
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Ezután sorsolták ki, hogy melyik két-két csapat dolgoz fel
egy disznót. Csapatunk a Kõröshegyi Lótenyésztõk Egyesü-
letével került össze. Örültünk nekik, hiszen abban a csapat-
ban is volt két endrédi ismerõs. A sorsolás után bemutatták
a négytagú zsûrit és elmondták, hogy a zsûri tagjai a teljes
munkafolyamatokat végig ellenõrzi és pontozza a sertés fel-
dolgozásától kezdve az elkészített ételek terítési hagyomá-
nyainak bemutatásáig, az asztaldíszítésig bezárólag. A meg-
nyitó finom vacsorával ért véget.

A fesztivál napját nagyon mozgalmas hét elõzte
meg. Próba kolbásztöltést tartottunk otthon, úgy döntöttük
el, hogy milyen ízû kolbászokkal induljunk a versenyen. Há-
rom féle ízesítésût készítettünk. Egy hagyományos fûszere-
zésût, a Malackai gyömbérest és az Újgyulai szerecsendióst.
Ezen kívül Majorannás véres hurkát töltöttünk. Emellett
fõztünk egy csülkös babos káposztát, amit knédlivel és tej-
föllel tálaltunk. Megterveztük a kínáló asztalunkat, a kíná-
ló ételeket is. Kínáló ételeink között szerepelt kolbásszal
töltött szûzpecsenye, velõs pirítós, kocsonya, kolbászos,
szalámis kifli falatkák, káposztás pogácsa, töpörtyûs pogá-
csa, hájas kráfli, sajtos kosárka. A pogácsákat és a hájast
endrédi asszonyok készítették, amit itt is nagyon köszönünk
nekik. Összepakoltuk a disznóvágás kellékeit, ami nem volt
kevés. 

A verseny napján fél 7-kor értünk a helyszínre, a
Kõröshegyi Faluházhoz.
Csapatunk sürgött forgott, vizet melegítettünk az üstben,
pakoltunk, dekoráltunk, készítettük a kínáló asztalokat, rá
a sok-sok finomságokat. Nyolc órakor kezdõdött a disznó-
ölés.  Harmadikként hozhattuk ki az ólból a sertést, de elõt-
te meg kellett saccolni, hogy hány kilós, ugyanis a legponto-
sabban tippelõ csapatot is díjazta a zsûri. Mi két kilóval
mondtunk csak kevesebbet. A malac visított, a vérét meg-
fogtuk, ezután a fiúk pörzsölték, mosták, bontották, darál-
ták, fûszerezték töltötték. Mi, lányok pedig megfõztük,
megsütöttük, feltálaltuk, kínáltuk.  Közben nagyon jól érez-
tünk magunkat, sokat nevettünk, beszélgettünk, sok-sok di-
cséretet bezsebeltünk.

A dolgos és mozgalmas napot
este a Böllér bál követte, ahol a ver-
seny gyõzteseit ünnepélyes díjátadás
keretében jutalmazták. Ezután svéd-
asztalos, disznótoros vacsora követke-
zett. Minden csapatnak le kellett adni
3kg hurkát, 3kg kolbászt, 3kg pecse-
nyét és abból készítették el a vacsorát. 

Balatonendréd csapata a zsûri külön-
díját nyerte el. 

Köszönjük a Balatonendrédi Önkor-
mányzat támogatását, és a Kõröshegyi
Önkormányzatnak a lehetõséget.

Verbovszki Sándorné
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Góllövõink:Kovács Bálint 35
Kovács Levente 13
Kovács Bálint (Siófoki) 7
Harai – Hufi – Kovács Csabi 3-3

Eddig 75 rúgott és 14 kapott gól, 21 sárga és 1 piros lap.
Jelenleg így áll a tabella 1-4.helyezése:

1. Balatonendréd        44
2. Somogybabod         43
3. Nágocs                    36
4. Bálványos                35

Reméljük a szerencse mellénk áll és sikerül bajnoki
címet ünnepelnünk. Hajrá Endréd!!
Szeretettel várjuk a sport iránt érdeklõdõket május
11-én a falu napi programban szereplõ kispályás
labdarúgó mérkõzésekre, illetve a már hagyományos
11-es rúgó versenyünkre.

BALATONENDRÉDI HALADÁS FC

Az õszi idényt 1. helyen zárta csapatunk 9 gyõzelem

mellett 2 döntetlennel vereség nélkül. Ami viszont

izgalmas tavaszi folytatást ígér, hogy az elsõ és a

negyedik helyezettek között négy pont a különbség.

Tavaszi idényre elvesztettük egyik meghatározó

játékosunkat (Vajna Csongort), aki Ausztriába

igazolt. Rajt elõtt kidõlt a bokasérülést szenvedõ

Kovács Máté. Így nem a legjobb elõjelekkel vágtunk

neki a tavaszi nyitánynak. Somogybabod csapata igen

csak erõsített, így az elsõ fordulóban 2:0-ás vereséget

szenvedtünk tõlük hazai pályán. Következett Visz

csapata, 8-1-es gyõzelem, majd Ádándon könnyed

játékkal 10-0-ás siker. Következett volna

Balatonújlak, de õk az utolsó pillanatban lemondták a

mérkõzést!!  Újabb rangadó  Bálványos ellen, ahol

már nagyon régen nem sikerült gyõznünk, de ez a

rossz sorozat most megszakadt és remek játékkal 4:1-

es gyõzelmet arattunk. Hátra lévõ mérkõzéseink:

Kazsok, Nágocs, Ádánd SZ SE, Nagyberény és

Kapoly.
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Tisztelt Polgárok!

Több éve mûködik Balatonendréden a HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS.

Szolgáltatásainkkal a szociálisan rászoruló, idõs, elesett embereknek kívánunk támogatást és

segítséget nyújtani saját otthonukban és lakókörnyezetükben az önálló életvitel fenntartásában,

valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók feladatuk ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz,

hogy az ellátást igénybe vevõ fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, az

életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelõen, a meglévõ képességeinek

fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Fõbb szolgáltatások:

• segítségnyújtás a tisztálkodásban,

• bevásárlás,

• étkeztetés,

• gyógyszer felíratás, kiváltás, kikészítés,

• szociális ügyintézés,

• kísérés,

• segítségnyújtás a háztartási munkában,

• alapápolási tevékenységek.

A házi segítségnyújtást a településen bejelentett lakcímmel rendelkezõ rászorulók, vagy a rászorulók

törvényes képviselõi igényelhetik telefonon vagy személyesen a Zamárdi , Kossuth L.  u. 16 . Család

és Gyermekjóléti Szolgálatnál. Telefon: 84- 349- 040 vagy 06-30-988-64-25. Bármilyen kérdéssel

forduljon bizalommal a Szolgálathoz! 

A kapcsolatfelvételt követõen a szolgáltatást

• írásos kérelem benyújtása,

• orvosi igazolás csatolása és

• egyéni állapot – és szükségletfelmérés

elvégzése után, annak eredményétõl függõen

tudjuk biztosítani.

A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes. A

szolgáltatást Zamárdi Város Önkormányzata

térítésmentesen biztosítja.

Incze Ágnes

családsegítõ

Endrédi Kis Újság
Balatonendréd

Község Képviselõ-testületének lapja 
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