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Lovas Község Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal dolgozói
békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánnak

Lovas állandó lakosainak és nyaralótulajdonosainak!

Kedves lovasi lakosok és üdülőtulajdonosok!
Nagyon nehéz dolgom van 

a 2020-as év értékelésében. 
Sajnos a világot, í�gy a mi kis 
településünket is érintette 
a Covid 19-es világjárvány. 
Teljesen átí�rta a terveket, el-
képzeléseket, sőt mondhatni 
az egész jelenlegi életünket. 
Rettegésben tartja az em-
beriséget és kiszámí�thatat-
lan következményeket hagy 
maga után. Legyen ez az em-
bereket érintő egészségügyi 
probléma, gazdaságot érintő 
hatalmas gondok. Nagyon 
sajnálatos, hogy munkahe-
lyeket hozott veszélybe és 
családok életét is nagyon 
megnehezí�ti. 

Az első hullám már kora 
tavasszal elkezdődött és 

sokkal szigorúbb intézke-
déseket lehetett hozni, amit 
most a gazdaság összeomlá-
sa végett nem lehet megten-
ni. Az önkormányzat ekkor 
a lakosságnak szájmaszko-
kat készí�tett és osztott szét, 
hogy ezzel is segí�tsünk a 
védekezésben. A második 
hullám, mikor még fel sem 
eszméltünk már itt volt a 
nyakinkon, sokkal durvább 
következményekkel. Sze-
retném itt megköszönni a 
településen élők és üdülő-
tulajdonosok eddigi fegyel-
mezettségét és kitartását. 
Továbbá köszönöm a hivatal 
és az önkormányzat összes 
dolgozójának és a polgárőr-
ségnek a munkáját! Minden-

kit arra kérek, ne fáradjanak 
bele a védekezésbe! Még 
fokozatosabban kell ügyel-
nünk és vigyáznunk ma-
gunkra és egymásra. Az idén 
egy rendkí�vüli és szokatlan 
karácsonyunk lesz. É� n pár 
gondolatot üzenek minden-
kinek amit fogadjanak sze-
retettel.

„És ha jövendőt tudok is 
mondani és minden titkot és 
minden bölcsességet ismerek 
is, és olyan teljes hitem van, 
hogy hegyeket mozdíthatok 
el, szeretet pedig nincsen én-
bennem: semmi vagyok.” (Pál 
Apostol)

A karácsony a legtöbbünk 
számára a szeretet, a család, 
a meghitt pillanatok idő-

szaka. Karácsonykor nem a 
drága ajándékok jelentik a 
fényt lelkünkben, hanem az 
őszinte, szí�vből jövő szere-
tet. Azonban fontos, hogy a 
szeretet lángja az ünnepek 
után, a hétköznapokban is 
megmaradjon. Ahol ugyanis 
béke és szeretet van, ott ben-
sőséges kapcsolatokra épülő 
családot és közösségeket le-
het épí�teni.

A� LDOTT BÉ� KÉ� S KARA� -
CSONYI Ü� NNÉPÉKÉT É� S 
JO�  ÉGÉ� SZSÉ� GÉT KI�VA� NOK 
SZÉRÉTTÉL, Lovas Község 
O� nkormányzata és mun-
katársai, valamint a hivatal 
dolgozói és magam nevében!   

Ferenczy Gáborné 
polgármester

Az év végi ünnepi időszak biztonságáért
Karácsony közeledtével 

kezdetét veszi az ünnepi ké-
szülődés, azonban ebben az 
időszakban sem feledkezhe-
tünk meg a személy- és va-
gyonvédelemről! Fogadják 
meg a Balatonfüredi Rendőr-
ség tanácsait! Az év végi ün-
nepi időszakhoz köthető vá-
sárlási forgatag kiváló alkal-
mat kí�nál a bűnözőknek, hogy 
egy pillanat alatt megzavarják 
az ünnepvárás meghitt, vára-
kozással teli pillanatait. 

A Balatonfüredi Rendőrka-
pitányság kéri, hogy fogadják 
meg az alábbi hasznos taná-
csokat:

–  Vásárlás közben fokozot-
tan figyeljenek arra, hogy 
pénzüket, értékeiket ne 
tartsák külső kabátzse-
bekben, a nadrágjuk hát-
só zsebében vagy a tás-
kák, csomagok könnyen 
elérhető helyein!

–  Bevásárlások alkalmával 
a gépjárművekben ne 
hagyjanak látható helyen 
értékeket!

–  A megvásárolt tárgyakat 
ne hagyják felügyelet nél-
kül, és a járműbe való be-
pakoláskor is figyeljenek 
értékeikre!

–  Lehetőség szerint ne tart-
sanak maguknál nagyobb 
összegű készpénzt, és 
a bankkártyák mellett 
semmi esetre se tartsák 
feljegyezve annak PIN 
kódját!

–  A vásárlások során figyel-
jenek az aktuális járvány-
ügyi szabályok betartásá-
ra!

–  Ha bankkártyával fizet-
nek online vásárlás ese-
tén, válasszanak olyan 
internetes áruházat, ahol 
a fizetés valamely pénz-
intézet internetes olda-

lán keresztül történik! 
Legyenek körültekintő-
ek a személyes adataik 
megadásánál, különösen 
a bankkártyájukra vonat-
kozó információk esetén!

–  Magánszemélytől történő 
vásárláskor ne utalják át 
vételárat vagy annak egy 
részét előre, inkább sze-
mélyesen vegyék át a ter-
méket, vagy az utánvétel 
lehetőségével éljenek!

Békés karácsonyi
ünnepeket kíván

a Balatonfüredi
Rendőrkapitányság!
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Beszámoló a polgárőrség 2020. évi tevékenységéről
Sok célkitűzésünk volt 

erre az évre, de sajnos a mi 
terveinket is átí�rta a koro-
naví�rus járvány. Énnek el-
lenére mondhatjuk, hogy 
egyesületünk nagyon aktí�v 
évet zárt. Sikerült beszerez-
nünk egy darab ÉDR rádió-
készüléket, ami megkönnyí�ti 
a kommunikációnkat. Kora 
tavasszal részt vettünk a Ba-
latonfüredi rendőrséggel és 
az Alsóörsi önkormányzat 
által szervezett vadhajtáson, 
ahol biztosí�tottuk a forgal-
mat. Az akció sikeressége 
végett, decemberben újra 
megismételték, ahol ismét 
segédkeztünk. A ví�rus első 
hullámában amikor kijárá-
si korlátozás volt érvény-
ben, folyamatosan fokozott 
szolgálatot teljesí�tettünk 
és figyelemfelhí�vó táblákat 
helyeztünk el a falu több 
pontján és ellenőriztük az 
önkormányzat által lezárt 
területeket. Élsők között 
vásároltunk védőmaszkokat 
és kesztyűket a tagjaink-
nak. Felajánlásként kaptunk 
150kg lisztet Fehér Csabától 

polgárőrségünk egyik támo-
gatójától, aminek egy részét 
felajánlottuk a Malomvölgy 
nyugdí�jas klub tagjainak. 
Rendszeresen részt vettünk 
a havi koordinációs értekez-
leteken, amit a Balatonfü-
redi Rendőrkapitányságon 
tartanak. 

Többször voltunk illegá-
lis szemétkihelyezők elleni 
akcióban, amire egyesüle-
tünk is kiemelt figyelmet 
fordí�t a településen, főként 
a külterületeken. Táblákat 
helyeztünk ki azokra a pon-

tokra, ahol előfordul illegális 
szemétlerakás és fokozottan 
ellenőrizzük is azokat. Tele-
pülésünk minden rendezvé-
nyén és nemzeti ünnepén, 
amit idén meg lehetett tarta-
ni jelen voltunk és segí�tettük 
a lebonyolí�tását. A kulturális 
életben is szerepet vállal-
tunk. A nyáron megrende-
zésre kerülő családi napot 
egyesületünk rendezte meg 
az önkormányzat támogatá-
sával, ahol több generáció is 
jól érezhette magát. Kitünte-
tésben is részesültünk, amit 

az Országos Polgárőr Szö-
vetség elnöke Túrós András 
adott át Simon Róbertnek, 
egyesületünk elnökének, 
kiemelkedő polgárőri tevé-
kenységért. Lehetőségünk 
nyí�lt pályázni a Magyar Falu 
programban egy gépjármű 
beszerzésére, de sajnos nem 
jártunk sikerrel. O� sszel a ví�-
rus második hullámának be-
következtével felajánlottunk 
100-100 darab szájmaszkot 
az alsóörsi és csopaki álta-
lános iskola részére és 1-1 
darab automata kézfertőtle-
ní�tő készüléket a Lovasi ka-
tolikus és református egyhá-
zak részére. 

Továbbra is fokozott fi-
gyelmet fogunk fordí�tani a 
település közbiztonságára. 
Szeretnénk megköszönni 
támogatóinknak a felajánlá-
sokat. Bí�zzunk benne, hogy 
hamarosan minden visszaáll 
a régi kerékvágásba. A� ldott 
karácsonyi ünnepeket kí�vá-
nunk egyesületünk minden 
tagja nevében.

Lovasi Polgárőrség

Kedves Lovasiak!
Remélem í�rásom mind-

annyiukat jó egészségben 
találja és kí�vánom, hogy ez 
továbbra is í�gy maradjon. 
Az idei egyesületi beszá-
molóm rövid és rendhagyó 
lesz, tekintettel a jelenleg 
is tartó világjárvány okozta 
országosan kialakult hely-
zetre. Mint bizonyára tudják, 
a Lovas Jövőjéért Égyesület 
igyekszik rendezvényekkel 

és programokkal szí�nesí�teni 
a falu életét, ami az országos 
tilalmak és gyülekezési sza-
bályozások miatt ebben az 
évben nem állt módunkban, 
í�gy a terveinkből csak ter-
vek maradtak. Bár még nem 
tudjuk, hogy mit hoz a jövő 
és mikor érezhetjük végre 
újra felszabadultnak magun-
kat és élvezhetjük egymás 
társaságát, de 2021-et min-

denképpen új reménnyel, 
tervekkel és célokkal várjuk 
és kezdjük. De nem csak ko-
mor hí�reket szerettem volna 
közölni.

Szeretném köszönteni az 
idei évben született „kis” 
lovasi lakosokat, akik jelenlé-
tükkel újabb fényt hoztak kis 
falunk életébe, még egy okot 
adva nekünk, hogy megvaló-
sí�thassuk kitűzött céljainkat. 

Szeretném megköszönni a 
faluban önkéntesen tevé-
kenykedőknek, hogy idejüket 
és energiájukat áldozzák az 
ilyen embert próbáló idők-
ben is. Sok erőt, egészséget 
és kitartást kí�vánok minden-
kinek az Egyesület tagjai és a 
magam nevében is.

Tisztelettel:
Vellai János

elnök
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Nagyobb boldogság, adni, mint kapni
A Magyar Református Szeretetszolgálat várj az adományokat

A Magyar Református 
Szeretetszolgálat egy re-
formátus hátterű, keresz-
tyén alapértékekre épülő 
közhasznú, karitatív szer-
vezet, mely 2006 óta mű-
ködik. Nemre, vallásra, 
politikai hovatartozásra 
való tekintet nélkül, a rá-
szorultság elve mentén 
nyújtanak segítséget, el-
sősorban a Kárpát-me-
dencében élő, nélkülöző 
emberek számára. 

A Magyar Református 
Szeretetszolgálat Szeretet-
doboz elnevezésű akcióját 
a karácsonyt megelőző idő-
szakban hirdeti meg. Céljuk, 
hogy az összegyűjtött tartós 
élelmiszerekkel, tisztí�tó-
és tisztálkodási szerekkel 
megtöltött dobozokkal se-
gí�tsék a rászoruló családok 
mindennapjait. É� vente több 
ezer nehéz sorsú gyermek-
hez és családjukhoz juttat-
ják el a dobozokat. – Mivel 
hamarosan itt van karácsony 
ünnepe, adventi készülődé-
sünk folyamán, arra kérek 
mindenkit, hogy segítsük és 
támogassuk azokat a rászo-
ruló embereket, akik az idei 
karácsonykor is nagy szük-
séget látnak otthonaikban. 
Idén is elkezdtük szervezni és 
folyamatban van a Magyar-
országi Református Szere-
tetszolgálati Alapítványnak 
az a gyűjtési akciója, amely a 
rászoruló családoknak nyújt 
segítséget – kezdi Kálmán 
Csaba református lelkész, 
aki elmondta, hogy Alsóör-
sön adománykoordinációs 
pontot hoztak létre. Mindez 
nemcsak Alsóörs környékét, 
hanem az egész dunántúli 
szegénységben élő régiókat 
támogatja. Ehhez kér idén 
is támogatást a református 
lelkész, mert szerinte a sze-
retet a segí�tségnyújtásban, 

a rászorulók támogatásá-
ban, az adományozásban is 
megnyilvánul, és lényeges, 
hogy a segí�tség oda érkez-
zen, ahol arra a legnagyobb 
szükség van. Hozzátette, 
hogy az adománygyűjtés-
ben eddig is meghatározó 
szerepet töltöttek be az el-
múlt évek során. 

Fehérné Kiszlinger Anett 
Magyar Református Szere-
tetszolgálat alsóörsi ado-
mánygyűjtő központjának 
munkatársa elmondta, hogy 
idén két kampányt indí�tot-
tak. Az egyik a szeretetdo-
boz gyűjtése, melybe tartós 
élelmiszereket várnak. A 
szeretetdoboz környezet-
barát anyagokból készült, 
többször felhasználható 
adománydoboz, ragasztó-
szalag nélkül is záródik, í�gy 
környezetünket is óvjuk, 
miközben segí�tünk. - Leg-
alább fél éves szavatosság-
gal rendelkező tartós élel-

miszert: cukrot, olajat, kon-
zervet, lisztet, kakaót, teát, 
fűszereket, édességet, száraz 
tésztát, kekszet, ketchupot, 
mustárt, majonézt várunk. 
Örömmel fogadunk továbbá 
tisztálkodási- és tisztítósze-
reket: mosószert, öblítőt, 
fogkrémet, gyermek és fel-
nőtt pelenkát, sampont, tus-
fürdőt. Külön köszönjük, ha 
a felajánlók az adományozás 
során gondolnak az ételinto-
leranciával küzdőkre, és cu-
kor- vagy gluténmentes ter-
mékeket is helyeznek a sze-
retetdobozba, mint például 
édesítőszert, cukormentes 
kekszet, gluténmentes tész-
tát. 

A másik kezdeményezée-
sük pedig a kí�vánságlista, 
mely tavaly indult. Ennek 
lényege, hogy támogatóik 
egy online felületen teljesí�t-
hetik a rászoruló gyerekek 
vágyait. A programban 
nehéz helyzetben nevelkedő 

gyerekek kí�vánságait 
gyűjtik össze, melyeket 
közzé teszik és az adventi 
időszakban lehet őket tel-
jesí�teni, akár az ajándék 
megvásárlásával, vagy akár 
a meglepetés értékének 
felajánlásával. Az í�gy ösz-
szegyűlt felajánlásokat Sze-
retetszolgálatuk eljuttatja a 
gyerekek szüleinek, melye-
ket ők adnak át a gyerkő-
cök számára karácsonykor. 
Ehhez a jobbadni.hu oldal-
ra kell belépni, ahol láthat-
ják a gyerekek kí�vánságait. 
Személyesen az alsóörsi 
református adománygyűjtő 
központba is leadhatják a 
felajánlásokat. 

Aki szeretne adomá-
nyozni, mindazt megteheti 
személyesan Alsóörsön a 
Templom utca 14-ben vagy 
hí�vja fel Ferhérné Kiszlinger 
Anettet a 30-010-7930-as 
telefonszámon.

Szendi Péter
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Adventi, karácsonyi köszöntés 2020
Az idei évben a gyülekeze-

tünkben az adventi készülőa-
dés alapigéjének egy ézsaiási 
próféciát választottunk „A 
nép, amely sötétségben jár, 
nagy világosságot lát, a ho-
mály földjén lakókra világos-
ság ragyog (…), mert egy gyer-
mek születik nekünk, fiú adatik 
nekünk, az uralom az ő vállán 
lesz (…).” (É� zsaiás 9,1;5.) Ez a 
prófécia közel hatszáz évvel 
Jézus születése előtt szólalt 
meg, amikor Isten népe válsám-
gos helyzetbe került. Kül- és 
belpolitikai válság közepén, 
Isten vigasztalásaként 
hangzott fel ez az ige először 
É� zsaiás szájáról. Nem értették 
az akkoriak, mit is akar ezzel 
az igével Isten üzenni, hiszen 
emberi aggyal felfoghatatlan, 
hogyan változtathatja meg 
ezt szörnyűséges történelmi 
korszakot egy kisgyermek 
születése. É� rtelmezhetetlen, 
hogy egy kicsi születendő 
gyermek mit tehetne az akko-
ri asszí�r birodalom elnyomá-
sa, később a babilóniai vagy 
éppen a Római Birodalom 
ellen. 

Az akkori emberek közök-
nyösen reagáltak erre az igé -
re. Ügyanúgy gondolkodtak 
akkor is, mint ahogyan ma is 
sokan: mit érhet egy jászol-
ban fekvő kis Jézuska a világ 
erői és nagyhatalmai ellen? 
Persze, hogy ezt gondolták 
és gondolják számosan, hi-
szen Jézusnak nincsen olyan 

gazdasági és katonai hatal-
ma, amivel megrendí�thetné 
az éppen regnáló nagyha-
talmakat, de ő nem is ezért 
jött erre a világra. O�  az isteni 
világ képviseletét hozta el 
erre a földre, amely hirdet-
heti a mindenkori emberi-
ségnek, hogy van visszaút 
az elveszett isteni világban 
is annak, aki Jézusba vetett 
hittel próbálja megkeresni 
ezt a hazát. O�  nem trónokért, 
nem koronákért érkezett erre 
a földre, hanem szí�vekért és 
lelkekért. O�  a lelkek királya. 
A keresztyénség kétezer éves 
történelme azt bizonyí�tja, 
hogy nem volt hiábavaló el-
jövetele, hiszen az ő egyháza, 
megváltott gyermekei hirde-
tik jelenlétükkel, hogy ez a 
Jézus ma is él emberek szí�vé-
ben és lelkében.

Megszületett a betlehemi 
istállóban ez a gyermek az 

első karácsony alkalmával, í�gy 
igaza lett É� zsaiásnak. Érre a 
beteljesedett í�géretre emlé-
kezve gyújtjuk meg a gyertyá-
kat az adventi koszorún, erre 
készül az egész keresztyén 
világ karácsonykor: az isteni 
szeretet eljövetelének ünne-
pére. Mert – és ezt sajnos a mi 
időnkben fájdalmasan tapasz-
talhatjuk –, nem az erő, nem 
a gazdasági hatalom fog vi-
lágosságot, rendet teremteni 
az életünkben, hanem csakis 
kizárólag az isteni szeretet.

 Az emberiség manapság 
fájdalmasan iratkozott be 
újra történelme folyamán 
sokadszorra az alázat isko-
lájába, mert ismét önmagát 
felmagasztalva bábeli zűr-
zavart idézett elő. Forrong a 
világ, mert tudatosan össze-
keverték, annulálták azokat 
az alapnormákat és értékeket 
az uralkodó erők és hatal-

mak, amelyek a rend őreiként 
vigyázták az Istenhez és egy-
máshoz való viszonyulásunk 
normáit. Ezért aktuális ennek 
a próféciának az üzenete idén 
karácsonykor: „a nép, amely 
sötétségben jár nagy világos-
ságot lát…” 

De jó lenne, ha ez az í�gé-
ret beteljesedhetne idén a 
szí�vekben, lelkekben és az 
otthonokban, vagyis ez a 
gyermek megszülethetne a 
mi életünkben is! Olyan vi-
lágosság gyúlna a fejekben, 
a közéletben, a médiában, a 
politikában, hogy felismerje 
az emberiség, karácsony titka 
nélkül az élet üressé, sivárrá 
és gonosszá válhat. Kérjük 
hát a mindenség Ürát, hogy 
gyújtson, teremtsen fényt 
először mibennünk majd kör-
nyezetünkben, hogy a Jézus 
által elhozott, lelkünket be-
töltő fény és világosság felra-
gyoghasson úgy, mint akkor a 
betlehemi éjszakában az an-
gyalok karának dicsősége és a 
betlehemi csillag biztonságot 
teremtő, a bölcseknek utat 
mutató csodája és valósága.   

I�gy kí�vánunk Mindenkinek 
áldott, békés adventi 
készülődést és boldog 
Karácsonyt!

Hebling Zsolt
gondnok

Dienes Károly
gondnok

Kálmán Csaba
lelkész

Rendelkezés az adó 1+1 %-áról
 

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak,
másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel.

Lovas Jövőjéért Egyesület – Adószám: 19384878-1-19
Nagy Gyula Művészeti Alapítvány – Adószám: 19380575-2-19
Lovas Egyesület – Adószám: 18933967-1-19
Lovasi Polgárőr Egyesület - Adószám: 18936757-1-19
Magyar Katolikus Egyház - Technikai száma: 0011
Magyar Református Egyház - Technikai száma: 0066
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Ősszel-télen is biztonságban a közlekedésben
A tél közeledtével jelen-

tősen megváltoznak az 
időjárási körülmények, 
melyek komoly kihívás elé 
állítják a közúti közleke-
désben résztvevőket. Nem 
elég látni, látszani is fon-
tos! Mindemellett nehe-
zítik a közlekedést a köd, 
a pára vagy az esetleges 
havazás miatti korlátozott 
látási viszonyok, továb-
bá ónos esőtől, falevéltől, 
lecsapódó párától, jégtől, 
hótól csúszós úttest.  

Annak érdekében, hogy 
ebben az időszakban is biz-
tonságban és balesetmente-
sen közlekedjen, a Balaton-
füredi Rendőrkapitányság 
az alábbiakra hí�vja fel a fi-
gyelmet:

– Ellenőriztesse autóján a 
világítóberendezések, a fékek, 
az ablakmosó és hűtőfolyadék 
állapotát, lehetőség szerint 
szereljen az autójára téli gu-
miabroncsot!

– Szükség esetén használjon 
jégoldó spray-t, jégkaparót és 
páramentesítőt!

– A fákról lehulló levelek, 
valamint a mezőgazdasági és 
egyéb járművek által felhor-
dott sár miatt az úttest csúszós-
sá válhat, aminek következté-
ben csökken a gumiabroncs 
tapadása és megnövekszik a 
féktávolság.

– Ködös, esős, havas időben 
a járművezetők tartsanak na-
gyobb követési távolságot!

– A láthatósági mellény nél-
kül közlekedő gyalogosok és 

a kivilágítatlan kerékpárosok 
veszélyt jelentenek.  

– Élindulás előtt mindig 
ellenőrizzék a gépjárműve-
ket, teljesen tisztí�tsák meg 
a szélvédőt, és távolí�tsák el 
a ráfagyott, ráhullott csapa-
dékot!

– A havat ne csak a szélvé-
dőről takarí�tsák le, hanem 
a jelző- és világí�tó berende-
zésekről is, és amennyiben 
lehetőség van rá, a motor-
háztetőn, a gépkocsi tetején 
és csomagtartóján se hagy-
janak havat, mert az a hala-
dás során leesik, és másokat 
veszélybe sodorhat!

– A belső párásodás meg-
szüntetése nélkül ne indul-
janak el! A legjobb módja 
szélvédők szárí�tásának az 

üvegekre irányí�tott, intenzí�v 
fokozatra kapcsolt légkondi-
cionáló használata.

– Fontos tanács a téli 
időszakban, hogy mindig 
megtankolt gépkocsival in-
duljanak útnak, hiszen egy 
torlódás esetén kifogyhat az 
üzemanyag.

– Hosszabb út előtt tegye-
nek a gépjárműbe meleg taka-
rót, meleg italt, ami hasznos 
lehet a nagy hidegben történő 
várakozásnál, valamint legyen 
Önöknél feltöltött akkumulá-
torral rendelkező mobiltelefon 
is!

… hogy mindenki hazaér-
jen!

Szekeres Kornél c. r. őrgy.
iskolai bűnmegelőzési

tanácsadó

Decemberi jeles napok
December a latin őskalen-

dáriumban a 10. hónap volt, 
a neve is azt jelenti: „tizedik”. 
Tehát láthatjuk, hogy volt idő, 
amikor nem ezzel a hónappal 
zárult be az év, sőt az egyházi 
naptárban egyenesen az év kez-
dete a november végére vagy 
december elejére első adventi 
vasárnap. A népi kalendáriu-
mokban különféle neveit talál-
hatjuk meg: Karácsony Hava, 
A� lom Hava, Télelő Hava. 

A hónap első jeles napja 
december 4-e, Borbála napja. 
Borbála a bányászok, tüzérek, 
várak védőszentje. Nem meg-
lepő, hogy a hajadon leányok 
is pártfogójuknak tekintették, 
mert házasságot jósolt, ha a 
Borbála napján levágott cse-
resznye- vagy orgonaág kará-
csonyra kivirágzott. Asszonyi 
dologtiltó nap volt, e napon 
nem szabadott fonni, varrni, 
seperni, tüzet rakni, sőt – ahogy 
az egész téli ünnepkör alatt – a 
női vendég sem hozott szeren-
csét a házra. Az egyre növekvő 
sötétséggel a boszorkányok is 
egyre szorgosabbá váltak: ezen 
a napon igyekeztek elcsenni a 
rontáshoz szükséges ruhadara-
bokat is. 

A következő jeles nap dec-
ember 13., Luca napja, melyhez 
rengeteg hiedelem, babona és 
népszokás kapcsolódik, ami 

köszönhető annak, hogy a nap-
tárreform bevezetése előtt ez a 
nap volt az év legrövidebb nap-
ja. December 13-án kezdték fa-
ragni a Luca-széket, melyre az 
éjféli misén felállva megláthat-
ták a boszorkányokat, ekkor ül-
tették el a Luca-búzát, melyből 
a következő évi termést jósol-
ták meg, és nem utolsósorban a 
karácsonyi asztal egyik kelléke 
is volt. Szokás még – elsősor-
ban a Dunántúlon – Lucatököt 
is készí�teni: szem-, orr- és száj-
nyí�lást csináltak a tökön, belül-
ről gyertyával kivilágí�tják és az 
ablakhoz teszik, hogy a házban 
lévőket megijesszék. Nagy sze-
repe volt ilyenkor a fokhagymá-
nak is, mellyel azon kí�vül, hogy 
megették, az állatok fejét, a 
kapufélfát, vagy az ólajtót is be-
dörzsölték, hogy távol tartsák 
a rontást. Sok helyütt sütöttek 
e napon Luca pogácsát, ami-
be tollat, pénzt rejtettek el. De 
nem maradhatott el a férjjósló 
„varázslat” sem: gombócokat 
főztek a lányok, melyekben egy-
egy cetlire í�rt férfinevet rejtet-
tek, s amelyik elsőnek jött a ví�z 
tetejére, az lett az illető férjének 
neve.

A karácsony december 
24-ével, karácsony előestéjé-
vel kezdődik, ez a nap böj-
ti nap, ebédre bablevest és 
mákosgubát, vacsorára jellem-

zően halat ettek. Éstére szer-
tartásosan terí�tették meg a 
karácsonyi asztalt, mely ví�zke-
resztig a ház dí�sze maradt. Az 
asztalra és a közelébe helyezett 
tárgyak, eszközök különleges 
erővel ruházódtak fel. Maga a 
karácsonyi abrosz volt az egyik, 
melyet egyetlen ünnepi alka-
lommal használtak, majd vető-
abroszként és gyógyí�tó lepel-
ként folytatta „pályafutását”. Az 
asztalra diót, almát, kenyeret 
tettek, az asztal alá szénát, me-
lyet később az állatok alá tettek, 
hogy egészségesek maradjanak 
a következő évben. Mágikus 
ereje volt a karácsonyi abro-
szon maradt morzsának is, ezt 
az állatok elé szórták, szintén 
egészségük, termékenységük 
megőrzéséért. A néphagyo-
mány szerint december 25-én 
következett a karácsonyi ebéd, 
vagy vacsora. O� sszegyűlt a csa-
lád, olykor a távolabbi rokonság 
is, hogy együtt fogyasszák el a 
gazdasszony által az asztalra 
helyezett ételeket. 

December 27-e, János napja 
volt az ünnep utáni első nap, 
amikor kimozdultak otthonról, 
ilyenkor volt szokás kimenni 
a pincékbe, megszentelni az 
újbort. Az óév búcsúztatása és 
az újév köszöntése köré szin-
tén olyan szokások fonódtak, 
melyekkel a rontást próbálták 

elhárí�tani. Mind a szokásokban, 
mind pedig az ételekben meg-
jelennek ezek a szerencsehozó, 
rontáshárí�tó hagyományok. A 
szilveszteri vacsorából – mely-
ben a szerencsét kitúró disznó 
hoz szerencsét – maradékot 
kell hagyni, hogy ne nélkülöz-
zünk az új évben. Szerencsét 
hoz, ha megtöltjük a kávétar-
tót, cukortartót, sótartót, bors-
tartót, lisztes edényt, í�gy nem 
szenvedünk szükséget ezekben 
a dolgokban. Szokás volt a len-
csét éjfél előtt elkezdeni főzni, 
és „átfőzni” a szerencsét az új 
évbe. Szerencsét hozott min-
den aprószemű (lencse, bab, 
mák) étel. Szilveszter éjjelén 
minél nagyobb zajt kell csapni, 
hogy elűzzük az ártó szelleme-
ket vagy a betegségeket. Pont-
ban éjfélkor szokás volt kinyitni 
minden ajtót, ablakot, hogy el 
tudjon távozni az óév, és he-
lye legyen az újnak. Ü� jév napja 
szintén dologtiltó nap volt, nem 
volt szabad mosni, teregetni, 
kölcsönadni, szemetet kivinni, 
viszont kötelező hideg ví�zben 
mosakodni, hogy egészségesek 
maradjunk. A karácsonynak 
a január 6-i Ví�zkereszt vetett 
véget, mellyel megkezdődött a 
téli ünnepkör utolsó időszaka, 
a farsang. 

Szendi Péter
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Karácsonyi ima
Jöjjetek szeretett Testvéreim, köszöntsük együtt 

imádsággal a hozzánk érkező betlehemi Gyermeket, 
akit az Atyaisten küldött hozzánk.

Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott, az 
ezerszer áldott istennek egyszülött Fia, aki kisgyer-
mekként jöttél közénk, aki emberré lettél, hogy mi 
istenivé lehessünk, első imádóiddal, a Boldogságos 
Szűzanyával és Szent Józseffel, valamint az egyszerű 
pásztorokkal együtt jászolod előtt leborulva imádunk!

Istenünk jóságát és emberszeretetét árasztod ránk, 
mert gyermekként jöttél közénk, hogy ne féljünk 
hozzád közeledni. Csodáljuk ezt a végtelen irgalmat, 
amellyel a világmindenség Teremtő Üra és Királya, 
majdan Bí�rája, szeretettel tárja felénk gyermeki karja-
it, és szeretetünket kéri. Bizalommal térdelünk előd-
be mi, aki fáradtak vagyunk és az élet terheit hordoz-
zuk, mert tudjuk, hogy nálad enyhülést és nyugalmat 
talál a mi lelkünk.

Végtelenül kiszolgáltatottan, nélkülözésben és sze-
génységben fekszel a jászolban, hogy fölkeltsd elne-
hezült lelkünkben az együtt érző segí�tőkészség, szol-
gálatkészség, odaadás erényeit. Palota helyett istállót 
választottál, bársonyos ágy helyett jászolt, trónus 
helyett édesanyád ölében ülsz, ékességed a szerény-
ség. Születésedtől fogva Taní�tónk és mesterünk vagy, 
aki példát adsz nekünk, hogy ne legyünk rabjai a test 
kí�vánságainak, a szemek kí�vánságának és az élet ke-
vélységének. Jézusunk isteni Szí�ve, alakí�tsd szí�vünket 
a szí�ved szerint!

Legyen Istennek dicsőség és minden jóakaratú em-
ber szí�vében igaz békesség!

Plébániánk területén, minden keresztény test-
véremnek örömteli, a Betlehemi Kisded Jézus által 
megáldott, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket 
és egészségben bővelkedő, boldog újesztendőt kí-
vánok lelkipásztori szeretettel.

A járványügyi helyzet miatt, a karácsonyi szentmi-
serendet a templom hirdetőtábláján szí�veskedjenek 
figyelemmel kí�sérni.

v. Ajtós József László
c. prépost, esperes,

plébános

Recept – Lencsesaláta
zöldségekkel, ropogós krutonnal, kecskesajttal

Hozzávalók: 120 gr len-
cse, 1 szál sárgarépa, tisz-
tí�tva, reszelve, ½ db zellerz-
gumó, tisztí�tva, reszelve, 1 
db piros húsú paprika, 1-2 
fej lilahagyma, 1-2 db zöld 
alma, 2 csokor petrezse-
lyem, 1 gerezd fokhagyma 
reszelve, 10-12 levél fod-
ros saláta, 1-4 db bagett, 
apró kockára vágva, 3-4 ek. 
hántolt, pirí�tott naprafor-
gómag, 50 ml olí�vaolaj, 50 
ml balzsamecet, 1 ek. dijoni 
mustár, 1ek. méz, kristály-
cukor, só, őrölt bors

Elkészítés: A lencsét hi-
deg ví�zben feltesszük főzni, 
só és fűszer nélkül. kb. 25-
30 percig főzzük amí�g meg 
nem puhul, de a héja még 
harapható. Eközben elké-
szí�tjük a zöldséges dressz-
inget. Nagylyukú reszelővel 
egy nagyobb tálba a répát 
és a zellert lereszeljük. A 
paprikát, a lila hagymát, 
és az almát apróra vágjuk 

és hozzáadjuk a répához 
és a zellerhez, majd hoz-
záadjuk a finomra aprí�tott 
petrezselymet. Meglocsol-
juk olí�vaolajjal, balzsam-
ecettel, belekeverjük a 
dijoni mustárt, a mézet, a 
sót, a borsot és egy csipet 
cukrot. A lencsét leszűr -
jük, a levét félretesszük. A 
lencsét még forrón hozzá-
adjuk a zöldségekhez. Ha 
szükséges adunk még hoz-
zá olí�vaolajat, balzsamece-
tet, sót. Hagyjuk langyosra 
hűlni. Közben a sütőben 
aranybarnára pirí�tjuk a 
kockára vágott bagettet, 
amit egy kis fokhagymás 
olí�vaolajjal meglocsolunk. 
A lencsesalátát langyosan 
tálaljuk, tetejére tesszük a 
fodros salátát, amit meg-
mártottunk a lencse levé-
ben, a tetejére kecskesajtot, 
ropogós krutont és egy kis 
pirí�tott napraforgómagot 
szórunk.

Magócsi Andrea
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Újabb hat évre választották meg
Steinbach József püspököt

A dunántúli reformá-
tusok nagy családjának 
püspökeként tizenkét éve 
szolgálhatok. Hálás va-
gyok az Istennek és a Du-
nántúli Református Gyüle-
kezeteknek, hogy egyedüli 
jelöltként, teljes támoga-
tással és felhatalmazás-
sal, újabb hat esztendőre 
megválasztottak erre a 
tisztségre – kezdi a beszél-
getést Steinbach József. 

A református egyházban 
minden tisztséget válasz-
tással töltenek be, egyházi 
törvényeik szerint, tehát 
nem kinevezéssel. A püspöki 
tisztséget kivétel nélkül min-
denki maximum háromszor 
hat év időtartamban töltheti 
be. Steinbach József számára 
ez az utolsó ciklus, a záró hat 
év. Mint mondja, amit ez a 
szolgálat kí�ván az embertől, 
az tényleg nem végezhető 

tovább teljes odaadással ti-
zennyolc esztendőnél.

– Minden ilyen választás 
egy megmérettetés is, mi-
ként értékelik a munkámat 
azok, akik nekem bizalmat 
szavaztak. Hálás vagyok az 
újabb egyhangú bizalomért, 
szeretném megszolgálni. 
Azért imádkozom, hogy az 
Úr adjon még hat esztendő-
re elég erőt, bölcsességet, 
türelmet, valamint örömöt 

és reménységet, tartson 
meg egészségben, kegyel-
mében. Feladat pedig van 
bőven! Mindent megteszek, 
amit tenni tudok, és bízom 
abban, hogy az Úr kegyelme 
segítségemre siet, ahogy azt 
eddig is megtapasztaltam – 
folytatja tovább Steinbach 
József, aki hálás családjá-
nak, munkatársainak és a 
gyülekezet tagjainak. Célja, 
hogy Isten országát, minden 

embert tisztelve és szeretve, 
krisztusi szelí�dséggel 
épí�tsék tovább mindazt, 
amit eddig tettek, egy fo-
lyamatosan változó, ellent-
mondásos és nem könnyű 
világban. Továbbra is az Is-
ten valódi megoldást aján-
dékozó szeretetét hirdetik, 
hiszen Isten azt akarja, hogy 
teljes életet, boldog életet 
éljünk, már ebben a földi lét-
ben is, amely folytatódik az 
örök élet teljességében. Az 
egyház szolgálata mindig az 
evangéliumról szól, azt mun-
kálja. A koronaví�rusjárvány 
második hulláma között 
végzik a dolgukat, gyüle-
kezetekben, közoktatási és 
szociális intézményeikben, 
miközben közbenjáró kö-
nyörgést mondanak min-
denkiért. 

Szendi Péter

Ünnepi ügyfélfogadási rend
Ézúton értesí�tjük O� nöket, hogy az ünnepi időszakban a 

Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szo-
ciális Szolgálat ügyfélfogadási rendje megváltozik, és az 
alábbiak szerint alakul: Ütolsó, teljes munkarend szerinti 
nyitvatartási nap: 2020. december 22. (kedd) 8.00–16.00-
ig.

Az ünnepi időszakban ügyeletet tartunk:
december 23. (szerda) 9.00-14.00
december 24. (csütörtök) ZA� RVA
december 25. (péntek) ZA� RVA – munkaszüneti nap
december 28. (hétfő) 9.00-14.00
december 29. (kedd) 9.00-14.00
december 30. (szerda) 9.00-14.00
december 31.(csütörtök) 9.00-12.00
2021. január 1.(péntek) ZA� RVA - munkaszüneti nap

Élső, teljes munkarend szerinti nyitvatartási nap 2021. 
január 04. (hétfő) 8.00-16.00 óráig. É-mail-ben az alábbi 
cí�meken érhetnek el bennünket: fuzfojolet@gmail.com. 
Telefonon, a következő elérhetőségeken találhatják meg 
munkatársainkat a fent megjelölt nyitvatartási időben: 

88-451-051. A segí�tség elérhető az ünnepek alatt is! A Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat által 
működtetett készenléti telefon a fent leí�rt ügyeleti időn 
kí�vül krí�zishelyzetben hí�vható szám: 06 20-378-9527. Az 
ünnepek alatt sincs egyedül, ha magányos, lelki válságba 
került. „Kapcsolat” Lelkisegély Szolgálat 24 órás ügyelete 
ingyenesen hí�vható az ország területén vezetékes és mo-
bilhálózatból: 116-123 vagy 06/88/422-205. Bántalmaz-
ták, vagy megalázták, családon belüli erőszak áldozatává 
vált? Ingyenesen hí�vható segélyvonal 24 órában vezetékes 
és mobilhálózatról: 06-80/20-55-20. Országos Krí�ziskeze-
lő és Információs Telefonszolgálat. Ha otthontalan, fedél 
nélkül élő embert lát, aki segí�tségre szorul, hí�vja az Ütcai 
Szociális Segí�tők egyesületének Regionális Diszpécser-
szolgálatát a 06-34/ 511-028 éjjel-nappal hí�vható telefon-
számon.

Éddigi segí�tségüket megköszönve, a jövő évbeli találkoe-
zás reményében kí�vánunk mindenkinek Békés, boldog Ka-
rácsonyt és örömökben gazdag Ü� jévet! 

Dr. Sajtos Ildikó
intézményvezető
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Tisztelt Ügyfeleink!
Figyelembe véve a jelen-

legi járványügyi helyzetet, 
a koronavírus járvány ter-
jedésének megakadályozá-
sa, a járvánnyal összefüggő 

kockázatok csökkentése, Ügyfeleink, Munkavállalóink, 
valamint azok családtagjai egészségének megóvása érde-
kében személyes ügyfélszolgálatunk működtetését 2020. 
november 23-tól visszavonásig szüneteltetjük.

Személyes ügyintézés helyett az alábbi elérhetőségeinken állunk 
rendelkezésére. Telefonszámunk: 06-88-438-688. Élérhetőségi 
ideje: Hétfő: 12:00 – 16:00, Kedd: 08:00 – 13:30, Szerda: 12:00 – 
16:00, Csütörtök: 07:00 – 19:00, Péntek:, 08:00 – 12:00 óra.

Élektronikus ügyintézéshez e-mail cí�münk: titkarsag@
balkom.hu Levelezési cí�münk: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi Fe-
renc u 43.

Közszolgáltatási szerződésekkel, adatváltozásokkal kapcso-
latos nyomtatványok honlapunkon www.balkom.hu (ügyfél-
szolgálat / letölthető formanyomtatványok menüpont) megta-
lálhatók és letölthetők. A nyomtatványok eljuttatási módja ügy-
félszolgálatunkra: szabályszerűen kiöltve, aláí�rva fényképként 
vagy szkennelt formában csatolva e-mail cí�münkre, illetve pos-
tai úton. A személyes ügyfélszolgálat működésének szünetelte-
tésével egyidejűleg a gyűjtőedények értékesí�tése is szünetel.

Tájékoztatjuk O� nöket, hogy a háztartásban keletkező többlet 
kommunális hulladékhoz sárga és zöld szí�nű zsák vásárolható 
Balatonalmádiban a Vörösberényi Gazdaboltban! Cí�m: Bala-
tonalmádi, Alkotmány u. 1. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00 - 
15.00, szombat: 8.00 - 13.00.

A szelektí�v csomagolási hulladékot visszavonásig bármilyen 
átlátszó zsákban elszállí�tjuk.

Telephelyi zöldhulladék-átvétel nyitva tartása:

• december 18-ig
- hétfő: 6.00-14.00
- péntek: 6.00-16.00

• december 19-től: ZA� RVA!

A járvány visszaszorí�tása érdekében hozott intézkedések fo-
lyamatosan zajlanak, ezért kérjük O� nöket, hogy folyamatosan 
kövessék az információkat, a tegnapi információ nem biztos, 
hogy ma is helytálló. Munkatársainkkal az elkövetkezendő idő-
szakban azon dolgozunk, hogy a lehetőségekhez képest a leg-
többet és legjobbat hozzuk ki a jelenlegi helyzetből, ehhez kér-
jük segí�tő együttműködésüket és szí�ves türelmüket!

www.balkom.hu
Vigyázzunk egymásra, családunkra és magunkra!

Tájékoztató a megfelelő CO érzékelőkről

Ü� j termékek kerültek fel a 
pozití�v listára: egy szén-mon-
oxid-érzékelő a „nem megfe-
lelő” kategóriából átkerült a 
megfelelő berendezések közé, 
emellett a szakemberek még 
négy terméket í�téltek meg 
úgy, hogy biztonságosan fi-
gyelmeztetheti a háziakat a 
mérgező gáz jelenlétére.

A szén-monoxid-mérgezés 
az egyik leggyakoribb háztar-
tási baleset, a probléma hátte-
rében legtöbbször a helytele-
nül használt tüzelőberende-
zés, kémény, kályha, kandalló, 
gázsütő, gázszárí�tó, gázkazán, 
gáz ví�zmelegí�tő áll, emellett 
a baj forrása a szabálytalan 
kivitelezés, az időszakos el-
lenőrzés és karbantartás el-

mulasztása, vagy a szellőző 
elemek lezárása volt. A hibás 
készülékek működése miatti 
tökéletlen égés során mér-
gező gáz szabadul fel, amely 
azért különösen veszélyes, 
mert szí�ntelen, szagtalan, a 
levegőnél alig könnyebb, nem 
irritáló, ugyanakkor megaka-
dályozza, hogy a vér megfele-
lő mennyiségű oxigént szállí�t-
son, ezért másodpercek alatt 
eszméletvesztést okozhat. 
Idén eddig 595 szén-monoxi-
dos esethez riasztották a tűz-
oltókat, az érintett ingatlanok 
80 százalékában volt érzéke-
lő. Az esetek során összesen 
6 ember vesztette életét, 183-
an sérültek meg.

A katasztrófavédelem évek 
óta kampányol azért, hogy 
minél több otthonba kerül-
jön szén-monoxid-érzéke-
lő. Ézekkel a viszonylag kis 
befektetéssel beszerezhető 
berendezésekkel – elenyésző 
fenntartási költségek mellett 
– öt-hét évre biztonságosabbá 

tehetőek a lakások. Énnyi idő 
elteltével azonban le kell az 
eszközöket cserélni. A szak-
emberek rendre arra is fel-
hí�vják a figyelmet, hogy nem 
mindegyik készülék alkalmas 
arra, amire hirdetik, ezért 
időről-időre megvizsgáltatják 
a szén-monoxid-érzékelőket, 
az í�gy szerzett tapasztalatokat 
pedig BM Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság köz-
zéteszi honlapján. Legutóbb 
szeptember tizennyolcadikán 
frissültek a listák, ennek alap-
ján az úgynevezett pozití�v 
lista, vagyis a megbí�zhatóan 
működő berendezések felso-
rolása huszonkilenc, a nem 
megfelelő készülékeké har-
minckét eszközt tartalmaz. 

A hazánkban használha-
tó szén-monoxid-érzékelők 
elektrokémiai elven működ-
nek: egy, a szén-monoxidot 
elnyelni képes vegyi anyag 
– a szén-monoxid megkö-
tött mennyiségétől függően 
– megváltoztatja fizikai jel-

lemzőit, amelyet elektroniku-
san mérve a készülék veszély 
esetén fény- és hangjelzéssel 
riaszt.

A BM OKF, mint a szén-mon-
oxid-érzékelők piacfelügyele-
tét ellátó hatóság közzéteszi 
a megbí�zható és a vizsgálat 
során nem biztonságosan 
működő szén-monoxid-érzé-
kelőkről készí�tett kimutatáso-
kat. A negatí�v listán szereplő 
termékek forgalmazását a ha-
tóság megtiltotta a termékek 
nem megbí�zható működése 
miatt. A BM OKF felhí�vja a 
lakosság figyelmét arra, hogy 
semmilyen körülmények kö-
zött ne vásároljanak a nega-
tí�v listán szereplő termékek 
közül, illetve amennyiben ko-
rábbról már ilyen érzékelővel 
rendelkeznek, akkor azokat 
cseréljék le a pozití�v listán ta-
lálható termékek egyikére.

Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi

Igazgatóság 
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A nehézségek ellenére
számos fejlesztés valósult meg

a Balaton-felvidéki Nemzeti Parknál
Felemás évet zárt a 

Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park Igazgatósága, 
hiszen a koronavírus-
járvány miatt tavasz-
szal és ősszel jónéhány 
látógatóközpontjukat be 
kellett zárni, ugyanak-
kor jelentős fejlesztések 
valósultak meg, amelyre 
méltán büszke Puskás 
Zoltán igazgató.

– Sajnos a járvány min-
ket is nagyon rosszul érin-
tett, hiszen egyik napról a 
másikra át kellett ütemez-
nünk a munkákat. A tavaszi 
helyzetet először tragédia-
ként éltük meg, Tizennégy 
bemutatóhelyünket be kel-
lett zárni, amely jelentős 
bevételi forrást jelentett 
korábban. A kezdeti sokk 
után feltaláltuk magunkat, 
a korábban elmaradt mun-
kákat befejeztük, munka-
társaim karbantartásokat 
végeztek, miközben csodá-
latos veteményeskertek és 
magaságyak is születtek, 
elsősorban a Salföldi Ma-
jornál. Ősszel ugyancsak 
átálltunk erre, de ekkor, ezt 
a helyzetet már könnyeb-
ben kezeltük – kezdi Puskás 
Zoltán, hogy miként hatott 
rájuk a világjárvány. Igye-
keztek pozití�van hozzáállni 
a dolgokhoz, a nyári idő-
szakban tapasztalt jelentős 
belföldi turizmus némileg 
enyhí�tette a kiesett bevéte-
li forrásokat. Munkatársak-
tól nem váltak meg, ezzel is 
biztosí�tva számukra a ne-
héz körülmények közepet-
te a létbiztonságot. 

O� röm az ürömben, hogy 
rengeteg fejlesztés valósult 
meg idén pályázati forrá-
sokból. A Kis-Balaton ter-
mészeti örökségünk egyik 
ikonikus helyszí�ne. 1,2 

milliárd forintból épí�tették 
ki a Kis-Balaton Látogató-
központot. A Kis-Balaton 
Látogatóközpont kialakí�tá-
sának keretében már tavaly 
megújult a Diás-szigeten a 
Fekete István Émlékhely, 
a most átadott beruházás 
pedig modern, 21. századi 
módon mutatja be a nagy 
jelentőségű, fokozottan vé-
dett nemzeti parki tájegy-
ség értékeit. Puskás Zoltán, 
a BFNPI igazgatója arra 
emlékeztetett, hogy a Kis-
Balaton nemzeti parkként, 
természetvédelmi terület-
ként „a természet szenté-
lye”, ahol számtalan állat-
faj mellett több mint 300 
féle madár fészkel, köztük 
a hazai természetvédelem 
cí�merállata, a nagykócsag. 
Az igazgatóság eddig 14 
bemutatóhelyet és három 
látogatóközpontot tartott 
fent, ahol évente mintegy 
450 ezer látogatót fogadott. 
A tizenötödikként látogat-
ható Kis-Balaton Látoga-
tóközpontból elektromos 
járművel vagy akár kenuval 

és kajakkal is felfedezhető 
a Kis-Balaton. 

– A járványhelyzet ellené-
re az élet nem áll meg, épül 
Balatonfüreden a Lóczy-
barlang. A beruházás a ter-
vek szerint jövő tavaszra 
készül el. A kiemelten védett, 
közkedvelt turisztikai cél-
pontként is népszerű Lóczy-
barlang bejáratánál 270 
milliós beruházással új, 200 
négyzetméteres fogadóépü-
let létesül. A Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park és a város 
önkormányzata közösen fej-
leszti a nemzetközi hírű föld-
rajztudósról elnevezett bar-
lang területét és megköze-
líthetőségét. A kuriózumnak 
számító barlangban évente 
átlagosan 15 ezer látogató 
fordul meg, a fejlesztés ré-
vén sokkal kulturáltabb lesz 
a barlang közvetlen környe-
zete. Nagy örömünkre meg-
újult a Hegyestűn a túraút-
vonal, információspaneleket 
helyeztünk ki, játszóteret 
építettünk, a kiállítóterem 
is újjászületett, sokkal in-
teraktívabb lett. Hamarosan 

megújul a Lóczy tanösvény 
Tihanyban, amely a népsze-
rű Levendulaházat is érinti. 
A Salföldi Major teljes fel-
újítása folyamatban van. A 
Széchenyi 2020 program ke-
retében elnyert európai uni-
ós támogatás segítségével a 
Salföldi Majorban bővítjük 
a fogadóépületet, továbbá a 
nemzeti park élővilágát be-
mutató egyedi pihenőpado-
kat, illetve interaktív hangos 
táblákat telepítünk ki, és új 
játékelemekkel bővülnek a 
már meglévő játszóterek. A 
fejlesztés részeként az állat-
simogató felújítása is meg-
történik és az állatkennelek 
átalakítása és bővítése is 
megvalósul – foglalja ösz-
sze a fejlesztéseket Puskás 
Zoltán, aki elmondta, hogy 
komoly terveik vannak a jö-
vőt illetően, bí�znak az újabb 
Éurópai Üniós forrásokban. 
Véleménye szerint bár 2020 
nehéz év volt, reményei 
szerint jövő tavasszal ismét 
fogadhatják majd a látoga-
tókat.

Szendi Péter
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Évértékelő
Engedjék meg, hogy egy 

kis statisztikával kezdjem 
az év összegzését. A nehéz 
indulás ellenére a július és 
augusztus hónapokban ren-
getegen választották térsé-
günket nyaraláshoz. Ezt azt 
jelentette, hogy Tourinform 
irodánkban a nyári időszak-
ban több, mint 6.000 ember 
fordult meg személyesen és a 
telefonos és e-mailes érdek-
lődéseket, megkereséseket 
is összeszámolva több, mint 
20.000 látogatót igazí�tottunk 
útba. A nyári szezon legmoz-
galmasabb két hónapjában 
Sári Kinga kolléganőmmel 
igyekeztünk tartani a frontot 
és biztosí�tani a heti 7 napos, 
napi 10 órás nyitvatartást.

A Riviéra Piknik termelői 
és kézműves piac is útjára 
indult júliusban. Keresték, 
szerették a vendégek és 
az árusok egyaránt. Jövő 
júniusban újra útjára sze-
retnénk indí�tani ezt a prog-
ramot, szeretettel várjuk 
őstermelők, kézművesek 
jelentkezését is, amennyi-
ben péntek délutánonként 
csatlakoznának hozzánk. 
Terveink szerint a jövő év-
ben megújult környezetben 
tudunk majd a piacnak ott-
hont adni és egy valódi kö-
zösségi teret tudunk majd 
programokkal együtt biz-
tosí�tani O� nöknek és az ide 
látogató turistáknak egy-
aránt. Az idei évben 15 új 

taggal bővült egyesületünk. 
Sok-sok minden történt 

velünk ősszel is, szervez-
tünk túrákat, kézműves fog-
lalkozást, valamint online 
bekapcsolódtunk a telepü-
lések művelődésszervező-
inek és könyvtárosainak 
segí�tségével az idén rend-
hagyó módon online zajló 
rajzfilmünnep programja-
iba is. A műsort több, mint 
100.000 néző követte az 
ország minden pontjáról! 
Nagyon változatos, hullám-
hegyekkel és völgyekkel 
teletűzdelt évünk volt és 
van jelenleg is, azt hiszem 
mindenkinek sok nehéz-
séggel kellett megküzdenie 
munkában is és magánélet-

ben is, hiszen a bezártság, a 
rossz hí�rek, a bizonytalan-
ság nem tesz jót.

Azonban bí�zzunk benne, 
hogy hamarosan helyreáll a 
világ egyensúlya és adjunk 
hálát, hogy ilyen csodás 
környezetben és sokakhoz 
képest védett helyen vé-
szelhetjük át ezt az idősza-
kot.

Vigyázzunk magunkra 
és egymásra, mindenkinek 
nagyon békés, boldog Ü� n-
nepeket kí�vánunk és egy 
szebb, nyugodtabb Ü� j É� vet!

Sári Kinga és Pataki Júlia
A Balaton Riviéra

Turisztikai Egyesület
munkatársai

A házi kedvencek téli gondozásáról
A kutyák, macskák- normál 

esetben- téli dús szőrzet nö-
vesztésével, a bőr alatti zsí�rré-
teg növelésével készülnek fel 
a télre, de ez önmagában még 
nem elegendő az egészséges 
élethez. Nagy a különbség a 
szobában lakó és a szabadon 
tartott állatok téli gondozása 
között. A házban élő kutyák 
a szerencsések, rájuk csak a 
séták alkalmával kell jobban 
figyelni. Kistestű kutyáknak 
„védőruha” ajánlott. A séta 
végeztével a talppárnákat, 
ujjközöket legjobb lemosni, 
szárazra törölni. Különböző 
„mancsvédő” kenőcsöket is be 
lehet szerezni. A szabadban 
tartott kutyák élete sokkal 
keményebb télen, ezért a 
következőkre feltétlenül 
oda kell figyelni a gazdinak: 
a kutyaház legyen szigetelt, 
a belseje állandóan száraz. 
Legyen kibélelve (műanyag, 
műszál kerülendő), legyen 
szélfogó a bejáratnál. A ku-
tyaház akkora legyen, hogy az 
állat a saját hőjével fel tudja 
azt fűteni, s legalább akkora, 
hogy fel is tudjon benne állni. 

Ha túlméretezett a kutyaház, 
az állat fázni fog benne. A 
mancsok állapotát az ő ese-
tükben is figyelni kell. A kint 
tartott állatok energiaigénye 
megnő, ezért a megszokott 
adagnál 15-20 %-kal több 
ennivalót igényelnek (me-
leg étel!). A hideg napokban 
az ivóvizük gyorsan befagy, 
í�gy ezt is gyakran ellenőriz-
ni kell. Nem szabad fagyos 
időben szabadban tartani a 
beteg, a műtéten átesett, a 
rövid szőrű, kistestű és öreg 
kutyákat. A láncon tartott 
kutyák látványa felháborí�t 
(nyáron is). Ahol nincs meg-
bí�zható kerí�tés a ház körül, 
ott is lehet kennelt készí�teni 
a kutya számára. Sokszor hal-
lom az állattulajdonosoktól, 
hogy a külső paraziták elleni 
védekezést télen felfüggesz-
tik, mondván télen úgy sincs 
kullancs, atka. Nagy tévedés, 
a kullancsok, atkák, bolhák 
télen is életben maradnak 
és okoznak is megbetegedé-
seket (babesiosis, Lyme kór, 
rühösség, demodikózis, stb). 
A tüdő, - gyomor, - bélférges-

ség-mentességet is biztosí�ta-
ni kell (belső paraziták elleni 
védekezés). Az idősebb, főleg 
nagytestű kutyákat még in-
kább megviseli a téli időszak. 
A kor előrehaladtával egyre 
gyakoribbak a mozgásszer-
vi, reumatikus, kopásos, fáj-
dalmas elváltozások az í�zü-
letekben. Ezek a tünetek az 
erős hidegben még inkább 
felerősödnek. Az állat ne-
hezen kelthető fel, mozgása 
imbolygó, nehézkes, leülés-
kor, lefekvéskor keresi azt a 
testhelyzetet, ahol kevésbé 
fájnak a kikopott, gyulladásos 
í�zületek. Ha a tulajdonos időa-
ben fordul állatorvoshoz, ez a 
betegségcsoport jól kordában 
tartható, kezelhető. S még va-
lami, ami a télhez kapcsoló-
dik: a szilveszteri petárdázás. 
Ma még lehetetlen megjósol-
ni, milyen lesz a coronavirus 
helyzet az év végén, tartható-
ak-e szervezett újév-köszön-
tések, tüzijátékok (nem való-
szí�nű). Nem kétlem, hogy sok 
embernek örömet okoz, ha 
durrogtatás, pufogtatás mel-
lett ünnepelhet. Ügyanezt a 

kutyák, macskák másképpen 
élik meg (hallásuk 100-szor 
érzékenyebb az emberénél). 
Főleg az érzékeny, gyengébb 
idegrendszerű, epilepsziára 
hajlamos egyedekről van szó. 
Bennük a petárdázás hatal-
mas félelmet, stresszt vált-
hat ki. Válaszuk, ha tehetik, 
a menekülés. Minél távolabb 
lenni a hang- és fényhatá-
soktól! Ennek eredménye 
január elején a sok, otthonát 
vesztett, gazdátlan kutya. Ha 
sikerül befogni és a chip alap-
ján azonosí�tani a gazdát, ez 
a jobbik eset. Ha nem, akkor 
jön a menhely. Szilveszter-
kor gondoskodni kell arról, 
hogy a kutyánk, macskánk 
biztonságban érezze magát 
és ne legyen lehetősége kárt 
okozni önmagának és a kör-
nyezetének. A bezártság epi-
lepsziás rohamot is kiválthat. 
É� rzékeny idegrendszerű állat 
esetében többféle nyugtató 
hatású szer is forgalomban 
van, a gazdi forduljon taná-
csért állatorvosához. 

Dr. Tarnai Dezső 
állatorvos

ÁLLATORVOSI TANÁCSOK
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Horgász sorok
„Hervad már ligetünk, s dí-

szei hullanak, tarlott bokrai 
közt sárga levél zörög” – í�rja 
Berzsenyi Dániel: A közelí�tő 
tél cí�mű versében. Valóban itt 
az ősz vége, a meteorológiai 
tél és beköszöntött.

Itt a rablóhalas horgászat 
ideje, már szinte csak elvét-
ve fogható keszeg és ponty, 
ezek is leginkább csak az őszi 
telepí�tésből jelentkező pél-
dányok. Volt szerencsém né-
hány alkalommal részt venni 
a Balatoni Halgazdálkodás 
Irmapusztai telepén történt 
lehalászásnak, több Bala-
tonon történő telepí�tésnek. 
Hibátlan, egészséges, több-
nyire azonnal visszafogható 
(méretes) pontyok kerültek 
a Balatonba, ugyanúgy ahogy 
szeptember 28-án a Balaton-
fűzfői Horgászegyesület kikö-
tőjébe is. Nekünk, horgászok-
nak örömhí�r, hogy november 
első harmadáig a telepí�tési 
kötelezettségük több mint 80 
%-át teljesí�tették a halgazdál-
kodók, lesz ponty bőven jövő-
re is.

„Semmi sem állandó, csak a 
változás maga”, fordí�tották le 
Hérakleitoszt. Ez a horgászat-
ban is igaz. A 2018-ban be-
vezetett magyar horgászkár-
tyához, az ahhoz kapcsolódó 
HORINFO�  programhoz újabb 
funkciók kapcsolódnak 2020. 

decemberében, 2021. január-
jában. Ez érinti a horgász adat 
nyilvántartást, a horgászvizs-
gáztatás rendjét, a halőrzést. 
A korábbiakhoz képest a hor-
gászkártyához kapcsolódóan 
újabb és újabb adatokat képes 
majd a rendszer tárolni, meg-
jelení�teni, a MOHOSZ kezelé-
sében lévő ví�zterületekről, a 
horgászati lehetőségekről, de 
arra is van lehetőség, hogy a 
horgász saját profilját is ki-
alakí�thassa rendszeren belül. 
É funkciók segí�tségével tör-
ténik várhatóan a halőrzés is. 
Ne lepődjön meg horgásztár-
sam, ha januártól a halászati 
őr kártyánkat elkérve, okos 
telefonjához emelve a QR kód 
leolvasásával ellenőrzi hor-
gászati jogosultságunkat. A 
lehetőségek pedig határtala-
nok, erős túlzással hamaro-

san testhőmérsékletünket és 
vérnyomásunkat is jelzi majd 
a rendszer. 

Ügyaní�gy a HORINFO�  rend-
szer segí�tségével jelentkezhe-
tünk majd horgászvizsgára. 
Saját profilunkból lehet majd 
kezdeményezni a vizsgát a 
megadott időpontokra. Saj-
nos ennek egyik része jóval 
személytelenebb lesz január-
tól, az eddigi papí�r alapú vizs-
gáztatást januártól ONLINÉ 
vizsga váltja fel. Hasonlóan a 
KRÉSZ vizsgákhoz tableten, 
laptopon, vagy akár saját okos 
mobilunkon vizsgázhatunk. 
Megadott időintervallum 
alatt 45 kérdésből legalább 
30-ra helyes választ kell adnia 
a vizsgázónak, csak ez után 
van lehetőség a halfelisme-
rési feladat megoldására. Jó 
hí�r azonban, hogy ugyanezen 

alkalmazásban lehetőségünk 
van gyakorlásra, felkészülés-
re. A 45 kérdést az általunk 
ismert 600 kérdésből vélet-
len kiválasztással generálja a 
rendszer.

Most, amikor ezen sorok 
í�ródnak a járványveszély 
miatt kijárási korlátozáshoz 
kapcsolódóan reggel 5 és este 
7 óra között van lehetőség 
horgászni. Vizi járművön csak 
egy háztartásban lévő sze-
mélyek tartózkodhatnak. A 
döntéshozó bizonyára alapos 
megfontolás alapján hozta 
meg korlátozó rendelkezése-
it. Kérem, tartsuk azokat be, 
hogy remélhetőleg december 
10-re azokat enyhí�thessék és 
annak is legyen lehetősége 
megfogni karácsonyi tepsi-
be való süllőjét, akinek eddig 
nem sikerült még.

Itt szeretném megragadni 
az alkalmat, hogy a Balatoni 
Horgászegyesületek közel 22 
ezer fős tagsága nevében kí�-
vánjak Szeretetteljes Karácso-
nyi Ü� nnepeket, eredményes 
(főleg COVID mentes) nagyon 
boldog 2021-es esztendőt. 
Horgásztársaimnak pedig jö-
vőre is azt, hogy GO� RBÜ� LJO� N!

Balogh Tibor
elnök

Balatoni Horgász
Egyesületek Szövetsége

Recept – Csirkemell
bacon szalonnába tekerve

Hozzávalók: 1 egész csirkemell szeletelve, ½ li-
ter tej, í�zlés szerint fokhagyma, apróra vágva 
1 tojás, liszt, trappistasajt lereszelve, 1 csomag bacon szalon-
na, só, bors

Elkészítés: A húst sós fokhagymás tejbe egy éjszakára be-
áztatjuk. Másnap leszűrjük. Szűrés után lisztbe majd tojásba 
forgatjuk. Égy őzgerinc formát kibélelünk vékonyra szeletelt 
szalonnával.  A csirkemellet a kibélelt formába rakjuk, reszelt 
sajttal megszórjuk. Egy újabb réteg tojásban és lisztben meg-
forgatott hússal folytatjuk, majd újabb reszelt sajtot szórunk 
rá. Addig folytatjuk mí�g el nem fogy a hús. A szalonnát visz-
szahajtjuk a húsra majd alufóliával letakarjuk és kb. 20 -30 
percig sütjük majd levesszük az alufóliát és úgy sütjük tovább 
amí�g megpirul a szalonna. 

Magócsi Andrea
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Védekezzünk időben
a vízóra esetleges elfagyása ellen!

A téli hidegben érdemes 
védekezni a fagykárok ellen, 
amit legfőképpen az aknafe-
dél szigetelésével tehetünk 
meg. Ézenkí�vül érdemes 
ellenőrizni, nincs-e ví�z az 
aknában, helyén van-e az 
aknafedél. Ha az akna nem 
elég mély, vagy ha az akna 
oldalirányból is lehűlhet, a 
ví�zmérőt és az aknában lévő 
ví�zvezetéket is tanácsos be-
takarni megfelelő hőszigete-
lő anyaggal.

A Bakonykarszt Zrt. arra 
is kéri a fogyasztókat, hogy 
kiemelt figyelemmel kell len-
ni azon vezetékszakaszokra 
is, amelyek kevésbé védett 
helyen, például falon kí�vül 
vannak. Ézeket is célszerű 
hőszigetelő anyaggal védeni. 
A nyaralók vagy vidéki házak 
különösen ki vannak téve a 
fagyás veszélyének, í�gy eze-
ket a rendszereket érdemes a 
téli időszakra ví�ztelení�teni. A 
ví�zmérő elfagyása és az ebből 
eredő – akár több százezer 
forintos – károk elkerülése 
érdekében javasolja a szol-
gáltató, hogy a felhasználók 
minél előbb gondoskodjanak 
a megfelelő, fagy elleni véde-
lemről.

A szakember szerint, ha 

szilánkokra tört üveg az 
óralapon, eldeformálódott 
számlálószerkezet, esetleg 
csöpögő ví�z fogadja a ví�z-
óra tulajdonosát télen, ak-
kor szinte biztosra vehető, 
hogy elfagyott a mérőeszköz. 
Ügyanakkor intő jel lehet az 
is, ha a lakásban nem, vagy 
csak alig jön ví�z a csapból. Éb-
ben az esetben gyanakodni 
lehet arra, hogy megfagyott 
a vezetékben a ví�z, amely 
tönkretette a mérőszerke-
zetet is. Nem árt tudni, hogy 
a fagy elleni védekezésről, 

csakúgy, mint a mérőhelyek 
tisztán tartásáról az ingatlan 
tulajdonosának kell gondos-
kodnia.

Mit tehetünk a ví�zmérők 
elfagyásának megelőzése ér-
dekében? A fagy leginkább 
a néhány milliméteres vas-
lappal fedett aknában lévő 
ví�zmérőket veszélyezteti, 
ezért ezek védelme különö-
sen fontos. A kerti ví�zóra-
akna törött vagy hiányzó 
fedlapját pótoljuk, sőt a nagy 
hidegben külön szigetelésről 
is gondoskodjunk. Erre 

alkalmas lehet az aknatető 
aljára rögzí�tett hungarocell-
lemez is. A ví�zmérőt akár 
pléddel, hungarocellel vagy 
más hőszigetelő anyaggal 
is letakarhatjuk, de még 
a kartondobozdarabok is 
megfelelőek erre a célra. 
Rendszeresen ellenőrizzük, 
hogy nincs-e ví�z az aknában.

Felmerülhet az is, hogy 
lakótelepi ház esetén kinek 
a feladata a fagy elleni véde-
lem? A szakértő elmondta: 
lakótelepi házak esetén a 
ví�zóra fagy elleni védelme 
a lakóközösség feladata. A 
ví�zcsövek védelméről úgy 
gondoskodhatunk, ha az 
épületen belüli vezetékek, il-
letve szerelvények esetében 
meggyőződünk a helyiség 
nyí�lászáróinak épségéről. 
Nagy hidegben előfordulhat, 
hogy még fűtésre is szük-
ség lehet annak érdekében, 
hogy a csövekben lévő ví�z ne 
fagyjon be. Ha későn látunk 
hozzá a ví�ztelení�téshez, és a 
befagyott ví�z miatt nem tud-
juk az elzárócsapot elfordí�-
tani, meleg ví�zzel, óvatosan 
felolvaszthatjuk a benne lévő 
jeget, majd ezt követően elvé-
gezhetjük a ví�ztelení�tést.

Juhász-Léhi István (Napló)

A vízmérőt akár pléddel, hungarocellel vagy más hőszigetelő 
anyaggal is letakarhatjuk. Fotó: Balogh Ákos/Napló

Recept – Havas háztető
A mézes laphoz felmelegí�tünk 25g tejet egy evőkanál mézzel, 

75g cukorral és 50g vajjal. Miután kihűlt belekenünk 200g lisztet, 
fél teáskanál szódabikarbónát, egy teáskanál mézeskalács 
fűszerkeveréket és egy kisebb tojást. Gáztepsi méretűre nyújtjuk 
és 160 fok légkeverésen 7-6 perc alatt megsütjük. Még melegen 
3 egyforma részre vágjuk a hosszabbik felénél. 

Gesztenyekrém a közepébe: 250g cukrozott gesztenyét, 
125g mascarponéval összekeverjük és az egyik lap közepére 
formázzuk. A vaní�liakrémhez egy csomag vaní�liapudingot 3ek. 
cukorral, 1cs. vaní�liás cukorral, 4dl tejjel sűrűre főzünk. Ha ki-
hűlt simára keverjük 150g vajjal. Vizes késsel a gesztenyekrém 
köré kenjük és háromszög formára simí�tjuk, a másik két lappal 
megtámasztjuk. A két lapot lekenjük csokimázzal és meghintjük 
kókuszreszelékkel. Hűtőben dermesztjük.

Békés, boldog karácsonyt kí�vánok mindenkinek! 

Fehérné Kiszlinger Anett


