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A Belügyminisztérium támogatásával
megújult az orvosi rendelő Lovason

Lovas Község Önkor-
mányzata 2019. májusá-
ban nyújtott be pályázatot 
az önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatása felhívásra, 
kötelező önkormányzati 
feladatot ellátó intézmé-
nyek – az orvosi rendelő 
– fejlesztése, felújítása ér-
dekében. 

A településen a háziorvo-
si ellátásnak és a házi gyer-
mekorvosi orvosi feladatel-
látásnak is helyet adó orvosi 
rendelő felújí�tására több 
évtizede nem került sor, í�gy 
állapota a mai kor szí�nvona-
lának nem felelt meg.

A pályázat keretében a fa-
luházban működő egészség-
ügyi alapellátást szolgáló he-

lyiségek (orvosi rendelő, vá-
róterem, vizes blokk, előtér) 
infrastrukturális fejlesztésé-
re és eszközbeszerzésre igé-
nyelt összesen 11.242.792 
forint vissza nem térí�tendő 
költségvetési támogatást az 
önkormányzat. A fejlesztés-
hez szükséges 5 %-os önerőt 
- 591.726 forint összegben - 
a képviselő-testület biztosí�-
totta.  A pályázat támogatást 
kapott, a támogatói okirat 
2019. szeptember 3-án ke-
rült kiadásra és a teljes tá-
mogatási összeg megí�télésre 
került.

A kivitelezésre beszer-
zési eljárást folytatott le az 
önkormányzat, melynek 
nyertese a Gótika Balaton-
füred és Környéke É� pí�tő-

ipari Kft ajánlattevő lett. A 
11.226.824 forint összegű 
vállalkozási szerződés 2020. 
február 5-én került aláí�rásra 
2020. június 30-i teljesí�tési 
határidővel. 

A beruházás keretében a 
vizes blokk teljes körű felújí�-
tása, az előterében, a váró-
teremben, az orvosi rende-
lőben festés, burkolatcsere, 
ajtó- és radiátorcsere, új 
világí�tótestek felszerelése, 
továbbá a váróterembe szé-
kek, a rendelőbe asztalok és 
székek beszerzése, valamint 
szalagfüggöny felszerelése 
történt meg. A műszaki el-
lenőrzést A� dám László szak-
értő úr végezte.

A felújí�tási munkák ha-
táridőre elkészültek és a 

megújult rendelő 2020. jú-
lius 2-án visszakerült a dr. 
Bardóczi és Társa Égészség-
ügyi Szolgáltató Bt. haszná-
latába. Ézúton is köszönjük 
a Belügyminisztérium támo-
gatását és a kivitelező határ-
időben elvégzett, minőségi 
munkáját!

A Magyar Falu Program 
keretében tovább folytató-
dik az orvosi rendelő fejlesz-
tése. Az orvosi eszközökre 
benyújtott pályázat szintén 
támogatást kapott, í�gy 1.6 
millió forint összegben új 
ÉKG készülék, defibrillátor, 
laborberendezés, vérnyo-
másmérő és egyéb eszközök 
beszerzése is lehetőség lesz.

dr. Hajba Csabáné
aljegyző

Új fogorvos Alsóörsön
Dr. Primász Krisztina fogorvos 23 éve szolgálta a tér-

séget, utódja a Debrecenből érkezett Dr. Illés Rita 

doktornő lesz.  A képen: Dr. Primász Krisztina, Dr. Il-

lés Rita, Ferenczy Gábor alpolgármester, Hudanik Ist-

vánné, aki 18 éve asszisztens, és folytatja munkáját, 

Báró Béla jegyző és kislánya Maja, Hebling Zsolt pol-

gármester. A település vezetői megköszönték a közel 

negyedévszázados tevékenységet és köszöntötték az 

új fogszakorvost. 

Szendi Péter
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Strand és más a Riviérán
Térségünkben szá-

mos program színesí-
ti a nyári kínálatot. Az 
ajánlatok között bízunk 
benne, hogy mindenki 
talál megfelelőt, igyek-
szünk minden korosz-
tálynak és igénynek 
eleget tenni.

A kí�nálatban szerepel 
kerékpártúra borkósto-
lóval, fazekas foglalkozás 
kicsiknek és nagyoknak, 
élményvitorlázás vagy 
éppen keresztény kultúra 
nyomában járó vezetett 
séta. Szintén újdonság, 
hogy július 17-től útjára 
indí�tjuk a Riviéra Pikni-
ket, mely péntek délutá-
nonként Alsóörsön, az 
iroda előtti füves terüle-
ten kap helyet. Minden 
héten lesz kirakodóvásár, 
piac, valamint programo-
kat is biztosí�tunk az es-
téhez. Minden héten más 
borász fog bemutatkozni 
egy-egy borkóstolóval 
és lesznek gyerekprog-
ramok is, mint arcfestés 
vagy kézműves foglalko-
zás.

Az alábbi programok-
kal találkozhatnak az ér-
deklődők:

– hétfőtől csütörtökig 
11 és 15 órakor 2 órás él-
ményvitorlázás

– csütörtökönként a 
Söptei pincészetnél bor-
kóstoló

– hétvégkenként SUP 
túrák, naplemente a ví�z-
ről piknikkel

– július 24-én és au-
gusztus 14-én Felsőörsön 
fazekas program

– túrák a Balaton Fel-

vidéki Nemzeti Park ide-
genvezetésével

A programokra a Ba-
laton Riviéra Turisztikai 
Égyesület irodájában 
is lehet jelentkezni, a 
Facebook oldalunkon, 
illetve honlapunkon is 
megtalálhatóak az infor-
mációk.

Várjuk a lovasi lakoso-
kat is sok szeretettel a 
programokra!

www.balatonriviera.hu
https://www.facebook.

com/Balatonriviera/

Pataki Júlia
TDM menedzser
Balaton Riviéra

Turisztikai Egyesület



3Lovasi Hírek

A biztonságos nyaralásért
A Balaton és a környező te-

lepülések itthon továbbra is a 
legnépszerűbb nyári úti célok, 
sok nyaralót vonzanak az ide-
genforgalmi szezonban. Gon-
dolják végig a lehetőségeket, 
és tervezzék meg gondosan a 
nyári programjaikat, hogy a 
szabadságuk valóban a pihe-
nésnek, a regenerálódásnak 
az ideje legyen. Ézekben a hó-
napokban sajnos fokozottan 
megnő az áldozattá válás le-
hetősége a kedvelt turisztikai 
területeken. Ü� gyeljenek kör-
nyezetükre, biztonságukra és 
testi épségükre, hogy ne vál-
janak a nyári hónapok áldo-
zatává. Fogadják meg a Bala-
tonfüredi Rendőrkapitányság 
tanácsait!

Hasznos tanácsok gyerme-
keknek:

–  Ne bízz meg idegenek-
ben (még ha kedvesek is 
hozzád)! Ne menj velük 
sehová, útbaigazítás cél-
jából sem, és ne fogadj el 
semmit tőlük semmit!

–  Ne engedj be ismeretlen 
személyt a lakásba, házba, 
ha egyedül vagy otthon!

–  Ismerd a 112-es segély-
hívó telefonszámot, vala-
mint a szüleid telefonszá-
mát is!

–  A szüleid tudjanak ar-
ról, ha elmész otthonról! 
Mondd el neki, hogy hová 
mész, kivel találkozol és 
mikor érsz haza!

–  Bármilyen problémád van, 
az eltűnés, a csavargás 
csak további bajok forrá-
sa, nem pedig megoldás!

–  Gyalog, kerékpárral és tö-
megközlekedési eszközzel 
is a közlekedési szabályok 
betartásával, óvatosan, 
körültekintően közlekedj! 

–  Csak a szükséges értékek 
legyenek nálad az ottho-
nodon kívül! Ne hívd fel 
mások figyelmét az érté-
keidre (mobiltelefon, ék-
szer, készpénz), azokat ne 
tartsd jól látható helyen, 
és ne add oda idegenek-
nek!

–  Nyilvános helyen ne 
hagyd őrizetlenül a tás-
kádat, értékeidet! Tartsd 
mindig magad mellett!

–  Kezeld óvatosan azokat 
az embereket, akik az in-
terneten veszik fel veled 
a kapcsolatot! Nem tud-
hatod biztosan, kit rejt a 
profil valójában!

–  Ne tegyél fel fotókat ér-
téktárgyaidról a közös-
ségi oldalakon! Szemé-
lyes információt csak 

ismerőseiddel ossz meg! 
Ne feledd, ami egyszer 
felkerül a világhálóra, azt 
onnan nyom nélkül kitö-
rölni lehetetlen!

–  Ne adj meg pontos lakcí�-
met vagy ennek kiderí�-
téséhez információkat a 
közösségi oldaladon!

–  Csak az életkorodnak 
megfelelő internetes olda-
lakat látogass!

Hasznos tanácsok felnőt-
teknek:

–  Szánjanak időt arra, 
hogy gyermekeikkel vé-
gigjárják azokat az útvo-
nalakat, ahol a gyermek 
önállóan közlekedhet a 
szünidőben!

–  Személyes okmányaikat 
és pénztárcájukat tartal-
mazó táskáikat ne tart-
sák jól látható és elérhe-
tő helyen az ingatlanban, 
nyaralóban!

–  Ne hagyják őrizetlenül 
táskájukat közterületen!

–  Zárják kulcsra az ingat-
lanok, nyaralók utcai és 
bejárati ajtóit akkor is, 
ha otthon vagy a kertben 
tartózkodnak, és akkor 
is, ha elhagyják a házat!

–  A gépkocsik összes biz-
tonsági berendezését 

aktiválják parkolás után!
–  Ne hagyjanak értéket, 

műszaki cikket látható 
helyen a gépkocsiban! 
Az ülés alá helyezett tás-
kát az elkövető látja!

–  Nyári kánikulában par-
koló gépkocsiban kis-
gyermek, házi kedvenc 
nem maradhat!  

–  Csak a szükséges értéke-
ket, dolgokat vigyék ma-
gukkal a strandra!

–  Vegyék igénybe a stran-
dok értékmegőrző szol-
gáltatásait! A ví�zben 
tartózkodás idejére se 
hagyják értékeiket őri-
zetlenül! A törülköző 
nem széf!

–  Rövid időre se hagyják a 
kerékpárt közterületen 
úgy, hogy nem zárták le!

–  Döntsön: iszik vagy ve-
zet! Soha ne üljön ittasan 
gépi meghajtású jármű 
volánja mögé!

–  Mondjon nemet a dro-
gokra! A szerek birtok-
lását és használatát is 
bünteti a törvény.

Szekeres Kornél c. r. őrgy.
iskolai bűnmegelőzési

tanácsa
Balatonfüredi

Rendőrkapitányság

Új könyvek a könyvtárban
Felnőtt könyvek:
Susan Meissner: A Bright nővérek
Carole Matthews: A csokiimádók esküvője
F. Várkonyi Zsuzsa: Férfiidők lányregénye
Joy Ellis: Óvakodj a múlttól
Edward Rutherfurd: Az erdő
Soraya M. Lane: A háború jegyesei
Lee Child: A pók hálójában
Simone De Beauvoir: Mások vére
Laura Greaves: Megmentők: hihetetlen történetek em-
beréleteket mentő kutyákról
Julien Sandrel: A csodák könyve
Jakupcsek Gabriella: Megúszhatatlan: ahogy a gyereke-
imnek elmesélem

Sebastian Barry: Végtelen napok
Shannon Winslow: Titkok és szenvedélyek
James Gould- Bourn: Szívedbe cammogva
Barbara Erskine: Az alvókastély

Gyermek könyvek:
Pheobe Jascourt: Minden ami munka: nézz az ablak 
mögé
Jo Whittemore: Kód, csajok, satöbbi
Pásztohy Panka: Pitypang és Lili: Jó éjszakát, Pitypang!

Magócsi Andrea



4 Lovasi Hírek

Élményekkel teli nyár
a Napraforgó óvodában és bölcsődében

Intézményünkben, a nyári 
időszakban is fontos, hogy az 
óvodás és bölcsődés gyerme-
kek életét olyan tartalommal 
töltsük meg, amely bár egy 
kicsit eltér a megszokottól, 
mégis színes, változatos, és 
élményekkel teli – kezdi Csi-
szárné Huszár Judit óvoda-
vezető, miközben a gyerekek 
önfeledten játszanak az ud-
varon. 

A Covid-ví�rus miatti zárva 
tartás után a gyermekek túl-
nyomó többsége visszatért az 
intézménybe. A szülők nyárra 
vonatkozó óvodai nevelés és 
bölcsődei ellátás iránti igénye-
inek felmérését követően, az 
elmúlt évek nyári gyermeklét-
szám adataihoz képest, jelentős 
emelkedést figyelembe véve, 
két összevont óvodai csoport 
és egy bölcsődei csoport műkö-
dik. Az óvodai élet nyáron egy 
kicsit másabb a megszokottnál, 
családiasabbá válik a gyerme-
kek és az óvodapedagógusok 
számára. Az összevont cso-
portokban való tevékenységek 
segí�tik a közösségben való al-
kalmazkodóképesség kialaku-
lását, új barátságok születnek. 

– Nyáron kiemelt feladatunk 
az egészséges életmód feltétele-
inek megteremtése, rugalma-
san, változó körülmények kö-
zött is, különös tekintettel a sok 
folyadék és gyümölcsfogyasz-
tásra. Sokat tartózkodunk a 
szabadban, reggel jó idő esetén 
már az udvaron gyülekezünk, 
igyekszünk kihasználni az ud-
varunk adta lehetőségeket, a 
sok játékot. A tevékenységek 
kötetlensége, a nyári időjárás 
páratlan élményeket nyújta-
nak a gyermekek számára. Az 
udvar fáinak árnyékos lombjai 

alatt a gyerekek kedvük szerint 
játszhatnak, homokozhatnak, 
focizhatnak, kerékpározhat-
nak, rollerezhetnek, buborékot 
fújhatnak. Jó idő esetén a tuso-
ló alatt frissíthetik fel magukat 
– folytatja tovább Csiszárné 
Huszár Judit, aki örömét fejez-
te ki, hogy az elmúlt években 
hatalmas fejlesztések voltak az 
intézményben. Bölcsőde épült, 
új konyhával és étkezővel lett 
gazdagabb az óvoda, melyet 
kí�vül-belül felújí�tottak. 

Fontos érték számukra, hogy 
pedagógiai programjuk kiemelt 
területére, – a környezeti neve-
lés adta lehetőségekre – nyáron 
is alapozzanak. Balaton-parti 
sétáik során szerzett megfigye-
lésekkel, a ví�zzel való játékok 
új tapasztalatokat, tevékenysé-
gekbe ágyazott ismeretszerzési 
lehetőségeket biztosí�tanak a 
gyerekek számára. Mindennapi 
tevékenységeik között szere-
pel a fűszerkertjük gondozása, 
virágok locsolása, udvarrende-
zés, komposztálás. A többcélú 
intézményi működés előnyeit 
kihasználva, a nyár folyamán a 
bölcsődések számára, jó gya-
korlatként, „óvodakóstolgató” 
programot szerveznek, meg-
könnyí�tve a leendő óvodások 
beilleszkedését. Az intézmény 
a kormányzati utasí�tásoknak 
megfelelően augusztus 17-től, 
kilenc napig lesz zárva. Ézen 
időszak alatt történik meg a 
fertőtlení�tő meszelés és a nyári 
nagytakarí�tás. Azok számára, 
akik szeptembertől lesznek 
bölcsődések és óvodások, a 
nyár folyamán lehetőséget biz-
tosí�tanak az intézmény életébe 
való betekintésre. 

Szendi Péter

Tájékoztatás égetési tilalomról
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság és az Üdülőtulajdonosok figyelmét, hogy a környezet védelméről és a település rendjéről szóló 
7/2004. (X. 8.) önkormányzati rendelet értelmében Lovas közigazgatási területén kerti hulladékot (falombot, gallyat, hulladé-
kot, egyéb éghető anyagot) égetni július 1- augusztus 20-ig tilos!
Kérjük fenti előírás betartását! Tisztelettel: Ferenczy Gáborné polgármester
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Állatorvosi tanácsok a nyári időszakra
A hűvös, esős május után 

berobbant a nyár, rögtön 30 
fokokkal kezdve. Az ember 
még csak-csak tud tenni 
valamit a hőség ellen, ha 
tud, strandol, ha nem, többs-
ször zuhanyzik, nyári szel -
lős ruhákba öltözik.

Kutyáink, macskáink ezt 
nem tehetik meg, í�gy a gaz-
dikra vár a feladat, hogy elvi-
selhetővé tegyék számukra a 
kánikulát. Égyes hosszúszőrű 
állatoknál vagy azoknál, ame-
lyek a téli vastag szőrtakarótól 
nem teljesen tudnak meg-
szabadulni, legjobb megol-
dás az állat szőrének nyí�rása, 
trimmelése vagy kozmetikus-
sal való lenyí�ratása. Már ház-
hoz hí�vható kozmetikusok is 
elérhetőek. Gondoskodni kell 
arról, hogy hideg ivóví�zhez ál-
landóan hozzájuthasson álla-
tunk. Ha egyébként nem fél a 
ví�ztől, érdemes feláldozni egy 
régi nagy lavórt vagy babaká-
dat, hogy fürödhessen, amikor 
akar. Macskáknál ez nem jön 
össze, ők „hivatalból” utálják 
a fürdést.

Az elhanyagolt, hosszú szőr-
takaró miatt a bőr nem tud lé-
legezni és egyéb okok nélkül is 
képes befülledni, begyulladni. 
Az egyéb okok lehetnek még 
paraziták, gombák, allergia. A 
nedvedző, gyulladt területeket 
pedig pillanatokon belül felta-

lálják a zöld hátú döglegyek, 
a szőr közé furakodva a gyul-
ladásos, felpuhult részekbe 
„oltva be” petéiket, melyekből 
2 nap alatt lárvák (nyüvek) fej-
lődnek ki és ezek már aktí�van 
haladnak tovább az izmok felé. 
A tulajdonos sokszor már csak 
ebben a szakaszban észleli a 
bajt. Azonnal állatorvoshoz 
kell fordulni, mert a késleke-
dés az állat súlyos megbetegeo-
dését, akár elhullását is okozr-
hatja. Még ápolt szőrzetnél is 
előfordulhatnak ilyen esetek 
sebzések helyén vagy például 
tartósan hasmenéses állatok-
nál a végbél környéki, farok 
alatti területeken. Az idős, ne-
hezen mozgó állatokon is gya-
kori a döglégy-támadás.  

Ha állatunk sétához szokott, 
ne hagyjuk ki a mozgást, de 
reggel és estefelé sétáltassuk. 
Sokszor hallani, „ma is meg-
volt a 6-8 km-ünk.” Hát, 30 

Celsius fokban ne legyen any-
nyi! Hiába nagyon sportos a 
gazdi, a kutyája nem biztos, 
hogy az. Nem í�rom le, melyik 
községben történt, de nekem 
az volt eddig a negatí�v kedven-
cem, amikor a gazdi biciklin 
feszí�tett, kutyája meg térdig 
lógó nyelvvel futott mellette 
pórázon, ez volt a sétáltatás. 
Ha egy kutya nem tud elhú-
zódni a közvetlen napsütéstől 
árnyékos, légmozgásos helyre, 
ugyanúgy kaphat napszúrást, 
hőgutát, mint az ember. A lánt-
con tartott kutyákról nem is 
í�rok… 

Élsősorban a lelógó fülű 
kutyáknál gyakori ilyenkor a 
külső fül gyulladása. A hőség, 
a levegőtől való elzártság ki-
tűnő alkalom a baktériumok, 
gombák, atkák támadásának 
a fülben. A gyulladás, fájdalom 
viszonylag lassan alakul ki (tüo-
netei a fejrázás, az érintett fül 

sokszori véresre kaparása). 
Ha egyik percről a másikra 
alakulnak ki a fájdalmas tüne-
tek, akkor toklász fülbe kerü-
lésére kell gondolnunk. Ahogy 
az várható volt, a kullancsok, 
atkák is támadásba lendültek. 
Az ellenük való védekezés 
nagyon fontos az általuk ter-
jesztett betegségek megelő-
zésében (babesiosis, Lyme 
kór, rühösség, demodicosis). 
Babesiosisra egyébként a 
lovak is fogékonyak, de van 
külsőleg alkalmazható szer a 
kullancsok távoltartására. 

Az esős tavasz után nagy 
szúnyoginvázióra kell számí�-
tani. Ézek egyes fajai kutyán, 
macskán a szí�vférgesség „be-
oltói” lehetnek, nyulaknál 
myxomatosis, lovaknál a nyu-
gat-ní�lusi láz ví�rusa kerülhet 
az állatok szervezetébe szú-
nyogok közreműködésével. 
Sajnos a nyugat-ní�lusi láz ví�-
rusa az embert is megbetegí�t-
heti. A legfontosabb minden 
esetben a kártevők távoltar -
tása állatunktól. A megfeleó-
lő szerek kiválasztása előtt 
mindenképpen konzultációt 
javaslok a kezelő állatorvossal 
az internet böngészése he-
lyett, mert itt túl sok informá-
ció van jelen, aminek 30-40%-
a igaz, a többi nem.

Dr. Tarnai Dezső
állatorvos

Polgárőrség hírei
Nehéz tavaszi időszakon 

vagyunk túl, ami jelen 
esetben az egész világra 
igaz. Egyesületünket is 
érintette a koronavírus 
járvány okozta nehézsé-
gek. Elmaradtak a járási 
koordinációs értekezle-
tek és a szokásos havi egy-
szeri összejöveteleinket 
sem tudtuk megtartani. 

A ví�rus berobbanásával 
már március közepén tud-
tunk beszerezni maszkokat 
és gumikesztyűket, hála régi 
jó kapcsolatunknak, lovasi 
ingatlantulajdonosnak, Re-
zső Attilának, aki az első 

szóra elküldött nekünk 100 
pár kesztyűt és maszkot, 
í�gy megfelelő védőfelszere-
lésben tudtuk szolgálattal 
teljesí�teni a húsvéti hosszú 
hétvégét a megnövekedett 
turista forgalom végett. 
Reggeltől estig kétórás vál-
tásokkal voltak szolgálat-
ban egyesületünk 65 évnél 
fiatalabb tagjai. Név szerint: 
Sántics Bernadett, Tóth Gá-
bor, A� cs Károly, Kovács Ká-
roly, Haibach A� dám, Sáfár 
László, Lájer Lajos, Lampert 
György, Ó� dor Tamás, Sárdi 
Máté, Simon Róbert, akik-
nek az egyesület elismerés-

sel köszönte meg az áldoza-
tos munkájukat. Március-
ban kaptunk egy felajánlást 
Fehér Csaba külterületi 
ingatlantulajdonostól, 150 
kg liszt és kovász formájá-
ban, amit hálával elfogad-
tunk és a liszt egy részét fel 
is ajánlottuk a Malomvölgy 
nyugdí�jasklub tagjainak, 
illetve egyesületünk tagjai 
között osztottuk szét. Hálá-
san köszönjük a felajánlást, 
azt gondolom, bebizonyoso-
dott, hogy a bajban van ösz-
szetartás és számí�thatnak 
az emberek egymásra. 

Július hónapban megje-

lent a kormány által kií�rt 
pályázat a „falusi civil alap” 
civil szervezeteknek, ami-
ben egyesületünk is pályá-
zatot nyújtott be gépjármű 
beszerzésére. Nagy előrelé-
pés lenne ez egyesületünk 
életében, bí�zunk a sikeres 
bí�rálatban. Itt kell köszöne-
tet mondanom Maár-Kocsis 
Magdinak, aki lovasi lakos-
ként segí�tette a pályázat 
megí�rását és szakmai tudá-
sával hozzájárult a pályázat 
benyújtásához. 

Simon Róbert
elnök
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Orvosi tanácsok a nyárra

Megszűnt az egészség-
ügyi veszélyhelyzet, s itt 
a nyár! A JA� RVA� NY MÉ� G 
NEM É� RT VÉ� GET! Ez az 
egyik legfontosabb do-
log, amire még mindig 
figyelnünk kell! Legutób-
bi hí�rek szerint, mivel 
feloldották a különböző 
korlátozásokat, most leg-
inkább a fiatalok között 
kezdett jobban terjedni a 
ví�rus!

Tartsuk be továbbra is a 
járványügyi utasí�tásokat! 
Vigyázzunk egymásra! A 
karantén miatti hosszú la-
kásban tartózkodás után 
nagyon figyeljünk a szabad 
levegőn, a napsütésben, 
nagyon magas már ilyen-
kor az ÜVB sugárzás, 11 és 
15 óra között. Lehetőleg 
ne tartózkodjunk a napon, 
különösen gyermekek ese-
tében legyünk óvatosak! 
Használjunk magas faktor-
számú fényvédőkrémeket!

Sajnos a kullancsokra 
nincs hatással a korona-
ví�rus, ők csak tovább sza-
porodtak, már nem kell az 
erdőt járni ahhoz, hogy ta-

lálkozzunk velük! Ha mégis 
sikerül összeszedni egyet-
kettőt, a legfontosabb mi-
nél gyorsabban eltávolí�tani 
a bőrből! Nem szabad zsí�-
rozni, olajozni, tekergetni! 
Égy mozdulattal, csipesz-
szel, vagy körömmel le kell 
tépni! Ha marad a helyén 
egy pici fekete „valami”, 
attól már nem kell félni, 

az már nem fertőz, később 
kiesik. A csí�pés helyén ki-
alakul egy kis bőrpí�r, de ez 
természetes. Figyelni kell 
viszont a helyét, mert ha 
két héten belül nem tűnik 
el teljesen, vagy átmeneti 
javulás után ismét megjele-
nik, s terjedni kezd, az már 
fertőzést jelent. A két hét 
alatt, ha hirtelen felszökő, 

igen magas láz, erős fejfájás 
jelentkezik, ez az agyhár-
tyagyulladás jele, azonnal 
forduljunk orvoshoz! Min-
denkinek javasolt a védő-
oltás, kezelőorvosuk ebben 
szí�vesen segí�t!

A nyaralás, a szabadság 
nagyszerű dolog, de ilyen-
kor se feledkezzünk meg az 
egészséges táplálkozásról, 
a megfelelő folyadékpótlás-
ról! A Balaton-part nagyon 
vonzó, most hogy külföld-
re nem javasolt utazni. A 
természetes vizek azon-
ban nem alkalmazkodnak 
a mi igényeinkhez, ezért 
nekünk kell bizonyos dol-
gokra ügyelni: ne ugorjunk 
felhevült testtel a ví�zbe, fi-
gyeljünk a viharjelzésre, ne 
ússzunk a bójákon túlra, ha 
nem tudunk úszni, ne hasz-
náljunk ví�zi sporteszközt a 
parttól távol! Ha betartjuk 
ezeket a szabályokat, nya-
ralásunk gondtalan, felejt-
hetetlen lesz!

Éhhez kí�vánok jó egész-
séget, szép időt, jó szóra-
kozást!

dr.Bardóczi Miklós
háziorvos
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Kultúrkert az északi-parton
GARTEN 2020 – kortárs művészeti bázis

Balatoni nyaralásaim al-
kalmával sokat gondoltam 
arra, hogy a strandolás, a 
biciklizés és a lángosozás 
háromszögébe milyen jó 
lenne kulturális programo-
kat is beilleszteni, valahol 
a környéken, ahova délutá-
nonként, esténként elláto-
gathatnék a barátaimmal, 
és közösen megnézhetnénk 
egy szí�nházi előadást, kon-
certet hallgathatnánk, filmet 
nézhetnénk, horribile dictu 
akár egy kiállí�tást egy helyi 
galériában. A kertmozi há-
lózat leépülését követően a 
discoktól eltekintve azonban 
jóformán megszűntek azok a 
helyek, ahova ki lehetett vol-
na mozdulni, hogy úgymond 
kultúrát „fogyasszunk”. A 
fesztiválok elterjedésével 
az elmúlt tí�z évben ugyan 
történt némi pozití�v elmoz-
dulás a kulturális progra-
mok számát illetően, melyek 
sajnos csak viszonylag szűk 
réteget tudnak megszólí�tani 
- ebben a halmazban én sem 
vagyok már benne. Tavaly vi-
szont rátaláltam a GARTÉN-
re, ami a fent leí�rt igényeket, 
úgy tűnik kielégí�ti, legalább-
is azon szerencsés nyaralók 
számára, akik az Almádi és 
Füred közti partszakaszon 
töltik nyári szabadságukat – 
és nem csak napozni jöttek. 
A szervezők saját bevallása 
szerint sem a fesztiváltu-
rizmusra épí�tenek, hanem 
elsődlegesen az itt nyaraló, 
illetve a helybeli közönsé-
get várják a programokra. A 
GARTÉN - kortárs képzőmű-
vészeti bázis koncepcióját 
tekintve egy gyűjteményes 
kiállí�tás és vásár köré szer-
veződő programsorozat, 
ahol minden a képzőmű-
vészet körül forog. A több, 
mint 300 műalkotást bemu-
tató válogatáson főként a 

feltörekvő művész generáció 
műveivel találkozhatunk, de 
számos befutott alkotó mű-
veit is meg lehet tekinteni és 
meg lehet vásárolni. 

Kiállítás(ok)

A kiállí�tás megnyitóra 
augusztus 1-jén 17 órakor 
kerül sor a Nagy Gyula Galé-
riában. A katalógus alapján 
az idei válogatás sokszí�nű-
sége a tavalyi kiállí�tást is 
felülmúlja; 120 művész több 
mint 300 alkotása immár két 
helyszí�nen tekinthető meg. 
A festészet tartós dominan-
ciája mellett idén a kuráto-
rok kiemelt hangsúlyt fek-
tettek a fotográfiára. Az 50 

fotó között megtalálhatjuk a 
Capa-Nagydí�j egyik ösztön-
dí�jas finalistája, Neogrády-
Kiss Barnabás egyedi, tár-
gyilagos látásmódú, tűéles 
kontúrokkal dolgozó képeit, 
a Julia Margaret Cameron-
dí�jas Tihanyi Anna gyerek-
kori emlékekre reflektáló 
képeit, Gallai Judit A� gnes 
saját teste és a napfény já-
tékában születő cianotí�piáit, 
Deim Balázs tudományos 
fotográfiát idéző, mégis lí�-
rai kompozí�cióit, valamint 
a konstruktivista festészet 
és az épí�tészeti fotográfia 
Lucien Hervé-i látásmódját 
ötvöző felvételeket Mezősi 
A� gnes, Sebestyén Sára, vagy 
Bohus Réka objekitvjén ke-

resztül. Mészáros László a 
reklámfotó világát és egy ba-
rokkosan festői látásmódot 
kombinál kortárs témákat 
bemutató fotóin. Fontos sze-
repet szántak a kurátorok a 
sokszorosí�tott grafikának, 
ezen belül is a szitanyomat-
nak, amely a hetvenes évek 
után az elmúlt években is-
mét nagy népszerűségnek 
örvend. Bánki és Schneller 
azonban nem csak a nosztal-
giát látják ebben a műfajban, 
hanem a fiatal műkedvelők 
és az ún. „első vásárlók” 
megszólí�tásának lehetősé-
gét is. Hiszen az egyedi, szá-
mozott és aláí�rt művek meg-
vásárlása nem csak gyűjtők 
számára lehetséges, ugyan-
akkor ezt a műfajt szokták 
a gyűjtés előszobájának is 
tekinteni. A klasszikusnak is 
mondható kortársak; Aknay 
János, Deim Pál, Fehér Lász-
ló vagy Pinczehelyi Sándor 
mellett az illusztrációiról is 
hí�res Baranyai b. András, a 
MÓMÉ-n taní�tó Nagy László, 
a street art-os stí�lusú Stark 
Attila, vagy a főként mű-
gyantába öntött kintin szob-
rairól ismert Szöllősi Géza 
is szerepelnek. A non-figu-
ratí�v vonal kifejezetten erős 
gárdával szerepel, hiszen 
Bullás József, Bernát And-
rás, Somody Péter, Mazzag 
István, Braun András, Bánki 
A� kos neve sokak számára 
ismerősen csenghet. Az évti-
zedek óta kiállí�tó művészek 
mellet olyan kevésbé ismert 
alkotók is bemutatkoznak, 
akik nemrég léptek a pályá-
ra, de tehetségükkel, egyéni 
látásmódjukkal felkeltet-
ték a kurátorok figyelmét. 
Szentgróti Dávid rétegekből 
épí�tkező absztrakt felületein 
a szí�nharmóniák és a gesz-
tusok látszólag a véletlen 
eredményeként rendeződ-
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nek mintázatokba, miköz-
ben a képek nagyon is tuda-
tos tervezés eredményeként 
születnek. Tóth Anna Észter 
festményein és objektjein 
a szí�nek és a véletlensze-
rű formák egy nagyon is 
hétköznapi tapasztalatra, 
a szennyes ruhák tarka ku-
pacainak vizualitására ve-
zethetők vissza. Sós Gergő 
(Monoton/Monokrom) a 
komputerek látványvilágát, 
a tonális szí�nátmenetek ér-
zékenységével ötvözi, elsőre 
túlontúl szabályos, ugyan-
akkor az emberi hibát min-
dig magában hordozó akril 
képein. A Badacsonyban al-
kotó Gábor A� ron lí�rai abszt-
rakciójában a természeti 
jelenségek és az emberi arc 
formái egyaránt megjelen-
nek. Zelena Veronika, Vető 
Órsolya Lia, Kárándi Mónika 
és Polónyi Fáni képei a ter-
mészet realisztikus, olykor 
naturalisztikus látásmódját, 
az ornamentikát, a dí�szí�tő-
festészetet és az absztrak-
ció látásmódját új, erősen 
feminin festőiséggel kom-
binálják. A tavalyi váloga-
táshoz hí�ven a geometrikus 

absztrakció képviselői idén 
is friss képekkel készültek 
a GARTÉN-re. Wolsky And-
rás a véletlen geometriáját 
ezúttal monokróm képein 
vizualizálja, mí�g Horváth 
Lóczi Judit a karantén sze-
mélyes tapasztalatait szí�nes 
sorozatán keresztül mutatja 
be. Marafkó Bence objektjei 
meghatározhatatlan, érzéki 
alkotásokként nem csak a 
szépérzékünk, de kí�váncsi-
ságunk titokzatos tárgyai is 
egyben. Nagy Zsófia egymást 
elfedő sí�kidomai nem szo-
rí�tkoznak a tiszta, egységes 
szí�nfelületekre, de finom to-
nalitásukkal a térben elmoz-
duló sí�kok dinamikus illúzi-
óját keltik.  A figuratí�v vagy 
látvány alapú képek közül 
tavaly is nagy népszerűség-
nek örvendett Péterfy A� bel 
gyakran ellenfénnyel, sok 
sziluettel és kortárs staffázs-
figurákkal dolgozó balatoni 
festményei, Ronga Észter 
minimalista tájain apró figu-
rák, homogén szí�nfelületek 
előtt sétálva madártávlat-
ból láthatók. Kondor Attila 
álomszerű tájain a ví�zfelü-
letekben tükröződő klasz-

szikus épületek és kertek az 
időtlenség egyszerre harmo-
nikus és elhagyatott érzését 
keltik, mí�g Tóth Zsófi lát-
ványból és a szimulákrumok 
világából egyszerre épí�tkező 
festményei egy, az új tár-
gyiasság és a digitális kép-
alkotás modellált tereinek 
ridegségét érzéki festőiség-
gel érzékenyí�ti. Nem ma-
radnak művek nélkül azok 
sem, akik korunk aktuális 
kérdéseit a groteszk, ironi-
kus, naturaliszitikus vagy 
bizarr festőiségben keresik. 
Verebics A� gnes a tőle meg-
szokott módon tükrözi a mai 
valóság abszurditását; ar-
chetipikus állati arcmások-
ként, emberi maszkokként 
festi a lélek rezdüléseinek 
testi megnyilatkozásait, va-
lamint a belső és a külső 
világ találkozásakor fellépő 
feszültségeket. Szőke Lili 
magányos figurái, kötött 
rendszerekben mozgó, de-
terminált individuumokként 
beszélnek egy elidegenedett 
társadalom trendinek látszó 
életformájáról. Szax Ólivér 
figurái fantasztikus terek-
ben, konstruktí�v formákba 

gabalyodva, kissé ottfelejtve 
játszanak a XX. századi mű-
vészet modernista formá-
ival. Kaci Simon a torzulás 
festőiségét, Töttös Kata a 
bizarr érzékiség portréit, 
Naomi Devil a klasszicizáló 
esztétika bulvárosí�tott szé-
pelgésének kritikájaként is 
értelmezhető tájportréit, 
Tanka Péter a naturaliszti-
kus önvizsgálat képi ered-
ményeit, mí�g Lenkey Tóth 
Péter a felejtés képi meta-
foráit festi. Képeiken mind-
nyájan az emberi arcban 
rejlő lehetőségeket, és azok 
festői megközelí�thetőségét 
vizsgálják. Wahorn András, 
Dr Máriás, Ó� dor Bence, vagy 
Zámbó Attila abszurd téma-
választással és naiv, de kö-
vetkezetes festői látásmód-
jukkal a dada évszázados 
hagyományait aktualizálják.

Programok

A programok közül igazi 
csalogató a képzőművészeti 
témájú dokumentum és já-
tékfilmeket vetí�tő kertmozi, 
ahol 10 frissen bemutatott, 
vagy ritkán játszott filmet lát-
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hatunk, vagy nézhetünk újra 
a napokban. Tavalyi filmes él-
ményeim közül kiemelkedik 
A négyzet cí�mű remekmű, 
amely a kortárs képzőművé-
szet világának abszurditásait 
ironikus, már-már groteszk 
módon karikí�rozza, miköz-
ben végig izgalomban tartja 
nézőit. Idén, többek között 
a tavaly bemutatott és so-
kat vitatott Mű szerző nél-
kül c. Florian Henckel von 
Donnersmark rendezésében 
készült, életrajzi ihletésű 
filmet láthatja a közönség, 
melynek forgatókönyve a 
globális műtárgypiac szu-
persztárja, a keletnémet 
születésű Gerhard Richter 
életének valós eseményein 
alapul. A kertmoziban vetí�tik 
még a néhány évvel koráb-
ban a Műcsarnokban kiállí�tó 
Sebastiano Salgadoról szóló, 
A föld sója cí�mű filmet, Wim 
Wenders rendezésében, 
valamint a fotó embereket 
megindí�tó erejével foglal-
kozó Arcélek útszélek cí�mű 
road movie-t, melyben Agnes 
Varda, a francia újhullám 
egyetlen női rendezője egy 
fiatal utcaművész fotóssal 
vág neki a francia vidéknek. 
A Friss hús animációs filmvá-
logatás igazi í�nyencséget je-
lent azoknak, akik kí�váncsiak 
a magyar animáció legújabb 
tehetségeinek rövidfilmjei-
re. A tí�zes válogatásban több 
nemzetközi dí�jat elnyert al-
kotás is szerepel. Kondor 
Attilával a festészet és a film 
határain mozgó Belső könyv-
tár cí�mű animációs filmjének 
vetí�tése után beszélgetnek a 
kurátorok. A pódiumbeszél-
getések közül érdekesnek 
í�gérkeznek a gyűjtésről és 
a műkereskedelemről szóló 
alkalmak, melyeken a férfi 
és női szempontokat is kör-
bejárják a résztvevők egy-
egy este folyamán. Itt Topor 
Tünde, az Art Magazin szer-
kesztője és Gereben Kata, 
művészettörténész kérdezi a 
gyűjtőket és a műtárgypiaci 
szakembereket szokásokról, 
döntésekről, gyűjtői attitűd-

ről, valamint a köz és magán-
szféra kapcsolatáról. Augusz-
tus 11-én a fotó mai helyze-
téről, a képzőművészeti és 
az alkalmazott fotógráfiáról, 
a fotó gyűjtéséről és nemzet-
közi lehetőségekről beszél-
get a fiatal generáció három 
képviselőjével Surány Mihály 
fotóesztéta. Augusztus 13-
án két legendás festőművész 
Bullás József és Mazzag Ist-
ván a 80-as, 90-es évek mű-
vészeti életéről, áramlatiairól 
és lehetőségeiről mesélnek. 

Szintén a rendszerváltás, 
lassan történelmi távlatba 
kerülő időszakának műke-
reskedelméről, és az akkori 
világ lehetőségeiről, azaz 
a hőskorról beszélgetnek 
Kishothy Zsolt a Mission 
Art Galéria alapí�tója és 
Vörösváry A� kos a diszeli 
Látványtár vezetője. A mű-
gyűjtőként talán kevésbé is-
mert, de annál jelentősebb 
gyűjteménnyel rendelkező 
Alföldi Róbertet hiánypótló, 
főként a hetvenes-nyolcva-
nas években készül, kí�sérleti 
műalkotásokat tartalmazó 
fotógyűjteményéről fogják 
kérdezni a szervezők. A be-
szélgetések mellett koncer-
tek, kí�sérleti jellegű zenei 
előadások, intermediális 
performanszok és tárlat-
vezetések is várják a láto-
gatókat. A Bizottság zene-
kar korábbi frontembere, 
Wahorn András és a festő-
művészként ismert Kopasz 
Tamás augusztus 7-én az 
ecsetet szaxofonra és gi-
tárra cserélve improvizál-
nak rendhagyó dallamokat, 
rendhagyó hangszereiken. 
Az É-mancik Szí�nházi Ma-
nufaktúra Szomjas férfiak 
sört isznak helyettem cí�mű 
őszinte, sokszor ironikus 
előadása a cí�mével is sokat 
í�gér. Augusztus 17-én Szabó 
Kristóf, azaz KristófLab kép-
zőművész és a Ziggurat Pro-
jekt táncosai egy fény-hang-
tánc performansz keretében 
az otthon és otthontalan-
ság témáját járják körül, 
intermediális eszközökkel. 

Idén először képzőművésze-
ti napközis tábort is meghir-
dettek a szervezők, ahol a 
nagy méretű fametszeteiről 
ismert Stefan Ósnowski ve-
zetésével, Balaton Projekt 
cí�mmel számos képzőművé-
szeti technikát próbálhatnak 
ki a 7-14 év közötti fiatalok. 
Műveikből augusztus 16-án 
saját maguk rendezhetnek 
tárlatot a Márffy Ház pajtá-
jában.

Helyszín(ek)

A GARTÉN központi ki-
állí�tása – elnevezéséhez 
hí�ven – egy tágas kertben 
álló házban helyezkedik el, 
ahol a korábbi óvodaépület 
helyiségeiben a Nagy Gyula 
Művészeti Alapí�tvány mun-
katársai galériát alakí�tottak 
ki. Itt volt látható tavaly, és 
idén is ide kerül a kuráto-
rok (Bánki A� kos és Schneller 
János) által meghí�vásos ala-
pon válogatott sokszí�nű kép-
anyag. Az épületet egy fákkal 
övezett kert veszi körül, ahol 
a fenti kí�sérőprogramok 
kapnak helyet. A kertben el-
helyezett székek és asztalok 
mellett a Lovas Kikötő bü-
féjének kí�nálatából válogat-
hatnak a látogatók, és foly-
tathatják kötetlen beszélge-
téseiket. Idén a Márffy Ház 
pajtája GARTÉN Pajta néven, 
nem csak kiállí�tóhelyként 
csatlakozott a programsoro-
zathoz, hanem itt kap helyet 
néhány szabadtéri program, 
valamint a Balaton Projekt 
névre hallgató képzőművé-
szeti gyerektábor kiállí�tása 
is. A csopaki ZM+G Galéria 
két egyéni kiállí�tással csatla-
kozik a programsorozathoz; 
Szöllősi Géza Mesék a fiúszo-
bából cí�mű kiállí�tása augusz-
tus 2-án, majd Hegyeshalmi 
László kiállí�tása augusztus 
17-én nyí�lik ugyanott.

Szponzoráció

Az idei GARTÉN nagy-
részt szponzorációk és 
privát felajánlások segí�tsé-

gével valósul meg, amely a 
rendezvény összefogáson 
alapuló stratégiáját is ér-
zékelteti, hiszen e nélkül 
nem tudott volna létrejönni 
sem a kiállí�tás, sem a há-
rom hetes programsorozat. 
Égyüttműködő partnerek 
közül a látogatók találkoz-
hatnak a Fehér Nyúl sör-
főzde kézműves söreivel, 
melyek közül két fajtát, 
limitált kiadásban idén 
GARTÉN névvel árusí�ta-
nak. A cí�mkéket két fiatal 
képzőművész álmodta meg. 
A helyi borászatok közül a 
csopaki Tamás Pince bizto-
sí�tja a rendezvénysorozat-
ra a borokat. Valamint sör 
és borkóstolóval egybekö-
tött tárlatvezetésen is részt 
vehetünk egy-egy alkalom-
mal.

   
Szervezők

Bánki A� kos képzőművész, 
kurátori múltját (Roham 
Galéria, Latarka Galéria) 
és művészetszervezői ta-
pasztalatai is felhasználva 
2018-ban társult Schneller 
János művészettörténész, 
kurátorral, aki korábban a 
Pintér Galéria és Aukciósház 
kortárs kurátora volt, majd 
a Resident Art Budapest ga-
lériát vezette. Mindketten 
elkötelezett hí�vei a kortárs 
művészeti közeg kiterjesz-
tésének és a képzőművészet 
szubkulturális jellegének 
megszüntetéséért küzde-
nek. A Resident Art kortárs 
művészeti ügynökséget 
megalapí�tva 2018 őszén vá-
sárok szervezésébe kezdtek, 
melyeken elérhető árakon 
képviselik a minőségi kor-
társ művészetet Budapesten 
és a Balatonon egyaránt. A 
Resident Art Fair 2018-ban 
és 2019-ben is megrende-
zett kiállí�tásai után 2019 
nyarán indí�tották útjára a 
GARTÉN projektet, melyet a 
tavalyi sikeren felbátorodva, 
idén másodjára rendeznek 
meg.

Varga Pál
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Gulyás Péter után Nagy László is
edzést tartott a gyerekeknek

Óriási érdeklődés mel-
lett, Nagy László, egykori 
világklasszis kézilabdá-
zó, a Telekom Veszprém 
sportigazgatója, a Magyar 
Kézilabda Szövetség al-
elnöke tartott edzést a 
sportcsarnokban. 

A 9-12 éves gyermekek 
nemcsak azért néztek fel a 
legendás sportolóra, mert 
209 centiméter magas, ha-
nem pályafutása miatt is. 
Az edzés előtt Ferenczy 
Gábor alpolgármester mél-
tatta Nagy Lászlót. – Nagy 
öröm számunkra, hogy Gu-
lyás Péter után Nagy Laci is 
elfogadta az önkormányzat 
felkérését, hogy az alsóörsi 
gyerekeknek tartson trénin-
get. A 209-szeres válogatott 
kézilabdázó, Szegeden, Bar-
celonában és Veszprémben 
is óriási sikereket ért el. Fel-
sorolni is nehéz mindazokat 
az eredményeket, amellyel 
büszkélkedhet. Példaértékű a 
mostani hozzáállása is, hogy 
szabadidejét feláldozva egy 
órás edzést tart a gyerekek-
nek – kezdte bevezetőjében 

Ferenczy Gábor, aki egyko-
ron szintén kiváló kézilab-
dázó volt. Már jó ideje a he-
lyi gyerekeknek tart edzést. 
Mi sem bizonyí�tja jobban 
a kiváló alsóörsi kézilabda 
utánpótlásnevelést, mint 
az, hogy Bóka Bendegúz és 
Ligetvári Patrik válogatott 
kézilabdázók, Alsóörsön 
kezdték meg a pályafutásu-
kat. Ferenczy Gábor megje-

gyezte, hogy sajnos idén a 
ví�rus miatt elmaradtak a ké-
zilabdatáborok, de néhány 
tréninget í�gy is tartottak a 
gyerekeknek. Égyben meg-
köszönte Brandt Tamás és 
Sényi László munkáját is. 

- Megtisztelő volt, hogy az 
önkormányzat felkért, hogy 
tartsak edzést a gyerekeknek. 
Jelenleg egy online kurzust 
végzek hétfőtől péntekig, így 

a tréning szombat délelőtt-
re esett. Természetesen nem 
kell komoly edzésre számí-
tani, a lényeg, hogy a gye-
rekek jól érezzék magukat, 
éppen ezért úgy állítottam 
össze a tréninget, hogy még 
jobban megszerettessem a 
kézilabdát velük. Alsóör-
sön óriási hagyománya van 
a kézilabdának, kiváló az 
utánpótlásnevelés, minden 
feltétel adott ahhoz, hogy 
újabb és újabb válogatott ké-
zilabdázók kerüljenek majd 
ki Alsóörsről – nyilatkozta 
Nagy László, aki ezerszállal 
kötődik a községhez, hiszen 
néhány éve már itt él a csa-
ládjával. Mint mondja, pél-
daértékű az a fejlődés, amely 
az elmúlt években jellemez-
te a települést. 

Majd megkezdődött az 
edzés, a gyerekek hatalmas 
lelkesedéssel ragadták ke-
zükbe a labdát. a tréninget 
végig a jó hangulat, a sok ne-
vetés jellemezte. Természe-
tesen utána nagyon sokan 
fotózkodtak Nagy Lászlóval, 
akinek mindenkihez volt né-
hány kedves szava. 

Szendi Péter
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Országos elismerésben részesült
a lovasi polgárőrök vezetője

Elnöki dicséretben és jutalomban ré-
szesítette, Túros András, az Országos 
Polgárőrség Szövetség elnöke, Simon 
Róbertet a helyi polgárőrség vezetőjét. 
Az elismerésre a Veszprém Megyei Pol-
gárőr Szövetség terjesztette fel, mond-
ván a lovasi polgárőrök rengeteget 
segítettek, dolgoztak a járvány ideje 
alatt. 

A díj átadására Esztergomban került 
sor, a királyi udvarban. Veszprém me-

gyéből elismerést kapott még a sümegi, 
csabrendeki és kapolcsi polgárőrök veze-
tője. Simon Róbert tavaly év elején vette 
át a civil szervezet vezetését Szűcs Jó-
zseftől, aki húsz évig irányította a lovasi 
polgárőröket. 

Lovason évről évre csökken a bűn-
esetek száma, ez nyilvánvalóan annak 
köszönhető, hogy aktívan működik a 
polgárőrség. Mindig is jó kapcsolatot 
tartottak a rendőrséggel, kezdetben az al-
mádi körzethez tartoztak, most pedig a fü-
redihez. Az elmúlt esztendők során több 
fejlesztést is végrehajtottak. Vásároltak 
kerékpárokat, egyenruhákat, olyanokat 
is, amelyeket télen is tudnak használni. 
Drónt is vettek, az üzemeltetésével kap-
csolatban jelenleg is gyűjtik a tapasztala-
tokat a célszerű használathoz. Rendszere-
sen részt vesznek a havi járási koordiná-
ciós értekezleten, amelyet a Balatonfüredi 
Rendőrkapitányságon tartanak. Tavaly 
az egyesület három új taggal bővült, így 
létszámuk 19-re emelkedett. Tagjaik a 
feladatukat továbbra is szabadidejükben 
látják el, felelősségteljesen. Az elmúlt 

években többször szerveztek a faluház-
ban életmentő és egészségügyi ismétlő 
foglalkozásokat, amelyen a településről 
bárki részt vehetett. 

Szendi Péter

Citromos kuglóf
Nálunk ezt a süteményt az egész család szereti, pillanatok 

alatt elfogy. 
Hozzávalók 12 szelethez:
18 dkg kristálycukor
18 dkg liszt
3 tojás
1 dl étolaj
1 dl ví�z
1 citrom
1 csomag sütőpor
1 csomag vaní�liás cukor

MÁZHOZ
12 dkg porcukor
fél citrom

Elkészítés:
Élkeverem fehéredésig a cukrot a tojásokkal, hozzá adom a 

sütőporral vegyí�tett lisztet, majd fokozatosan hozzáöntöm az 
olajat, a vizet és a vaní�liás cukrot. Belekeverem a citrom levét 
és a reszelt citromhéját. Alaposan összedolgozom. Fontos, 
hogy a massza homogén, csomómentes legyen. 

Égy kuglófformát kikenek vajjal és megszórom liszttel. Be-

leöntöm a masszát, majd elegyengetem. Élőmelegí�tett sütő-
ben, 170 fokon sütöm 40 percig. Ékkor tűpróbát végzek. Ha 
nem tapad hozzá massza, kiveszem a sütőből. A mázhoz ha-
bosra keverem a fél citrom levét és a porcukrot, majd a kihűlt 
kuglófra öntöm. É� s már kész is! Nagyon finom!

Magócsi Andrea
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Mindkettőt utáljuk a strandon,
de a hínár jobb, mint az alga

– mutatjuk, hogy miért
É� lnek és virulnak a hí�ná-

rok a Balatonban, júliusban 
érik el legnagyobb méretü-
ket. Sokáig észre sem vettük, 
hogy léteznek, most pedig 
jelentősen megkeserí�tik pél-
dául a vitorlázók életét. A 
hí�nár azonban a többi között 
a ví�z tisztulását segí�ti. Az 
algával ellentétben a tiszta 
Balaton fokmérője. Kettejük 
csatája kettéosztotta a tavat. 
Érről kérdeztük Tóth Vik-
tort, az Ó� kológiai Kutatóköz-
pont Balatoni Limnológiai 
Intézetének tudományos fő-
munkatársát.

– Az utóbbi években egyre 
több a hínár a Balatonban. 
Hogyan változott az elmúlt 
időszakban ennek a növény-
nek a mennyisége, és a Bala-
ton mely részein jelenik meg 
most jellemzően?

– A hí�nárosok terjedése 
nagyjából 5-6 éve tapasz-
talható. Amí�g 2014-ben, 
2015-ben az egész tóban 
megfigyelhető volt a hí�nár 
biomasszájának növekedé-
se, addig 2019-ben, 2020-
ban inkább a keleti meden-
cére jellemző ez a folyamat, 
melynek északi partjainál je-
lenleg 200-500 méteres hí�-
náros van. Hat évvel ezelőtt 
itt még csak 20-60 méteres 
hí�nársávot mérhettünk.

– Minek köszönhető, hogy 
bizonyos részeken több a hí-
nár?

– A Balatonban és más se-
kély tavakban a ví�zben oldott 
tápanyagok (pl. nitrogén és a 
foszfor) mennyiségétől füg-
gően két alternatí�v stabil ál-
lapot figyelhető meg: magas 
oldott tápanyagmennyiség 
esetén a tavakban az algák 

dominálnak (zavaros álla-
pot), mí�g az alacsony oldott 
tápanyagmennyiség esetén 
(tiszta, átlátszó ví�z) inkább 
a hí�nárok figyelhetőek meg. 
A Balatonban ez a két állapot 
területileg is jól elkülönül. 
Az elmúlt egy-két évben az 
algás nyugati medencében a 
hí�nár mennyisége csökkent, 
mí�g a kevésbé algás keleti 
medencében a hí�nárosodás 
tovább folytatódott. Énnek 
hátterében a fotoszintetizáló 
élőlények, az algák és hí�ná-
rok között zajló versengés 
áll. Mindannyian a tápanya-
gért és a fényért versenge-
nek. A XX. század emberi 

tevékenysége sok esetben 
növelte a Balatonba kerülő 
oldott tápanyagmennyisé-
get, ami a planktonikus és a 
bevonatképző algáknak ked-
vezett. Az algák olyan mér-
tékben elszaporodtak, hogy 
leárnyékolták és visszaszo-
rí�tották a hí�nárokat. Ézzel 
szemben a kisebb mennyi-
ségű oldott tápanyag mellett 
az algák nem szaporodnak 
el olyan mértékben, hogy 
képesek legyenek a hí�nárok 
leárnyékolására, í�gy a hí�nár 
válik dominánssá.

– Milyen hínárfajok ezek és 
mit kell róluk tudni?

– Pillanatnyilag elsősor-
ban a hí�náros békaszőlő és 
a füzéres süllőhí�nár terjed. 
Azonban a ví�z további mele-
gedésével előtérbe kerülhet 
a nagy tüskéshí�nár, illetve 
az érdes tócsagaz. Mindany-
nyian a tó leggyakoribb fajai 
közé sorolhatók és a Bala-
ton természetes ökoszisz-
témájának kulcsfontosságú 
részei. Minden egyes nö-
vényhez fajok százai kö-
tődnek, í�gy a Balaton nyí�lt 
vizéhez képest a hí�náros 
– a nádasokhoz hasonlóan 
– olyan, mint egy dzsungel. 
Nem meglepő, hogy a vizes 
élőhelyek, vagyis a náda-
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sok és a hí�nárosok Éurópa 
biodiverzitás központjai, 
sok más fajnak legfőbb élő-, 
táplálkozó-, szaporodó-he-
lyei.

– Miért lett most hínáros a 
Balaton? Sokan emlékeznek 
rá, hogy a ’70-es években sok 
volt belőlük, aztán valahogy 
mégis eltűntek. Most pedig 
újra feldúsultak.

– Az elmúlt tí�z évben a Ba-
laton vize egyre átlátszóbb 
lett, egyre inkább mentes 
volt az algától, í�gy a hí�nár-
fajoknak nagyobb élettere 
keletkezett. Legutóbb, a ’60-
as évek végén fordult elő na-
gyobb hí�nárosodás, aminek 
a Balaton ’70-es években 
kezdődött eutrofizálódása 
(alga-biomassza növekedés) 
vetett véget.

– A hínárok valamely fajai 
veszélyesek-e a fürdőzőkre, 
például hozzáérve kapha-
tunk-e kiütést?

– Ó� nmagában egyik faj sem 
veszélyes, de a szúrós növé-
nyeket, mint a nagy tüskés-
hí�nárt és az érdes tócsagazt 
inkább kerülni kéne, mert 
megsérthetik a bőrt, ami tárt 
kapu a fertőzéseknek.

– A strandokon ki gondos-
kodik a hínártalanításról, hí-
nárvágásról?

– A strandokon szerintem 
a tulajdonos feladata a hí�nár 
irtása, de a növények egy idő 
után alkalmazkodnak a sok 
fürdőzőhöz. A strandokon 
kevesebb növény szokott 
lenni és a hí�nár méretében is 
kisebb lesz.

– Úgy tudom, hogy levágott 
hínárt össze kell gyűjteni, 
mert a vízben hagyva újra 
megered. Igaz ez?

– Éz abszolút í�gy van. A 
ví�zi növények többsége el-
sősorban szárról, gyökérről 
szaporodik, í�gy a hí�nár ap-
rí�tása inkább az ellenkező 

hatást fejti ki, vagyis segí�ti a 
növények elterjedését.

– A vitorlázók, vízen közle-
kedő hajók számára sok gon-
dot jelent a hínár jelenléte. A 
Kékszalag vitorlásversenyen 
például előfordult, hogy egy 
ember folyamatosan szedte 
le a hajó aljáról a ráakadt 
növényeket, hogy ne lassul-
janak le. Ebbe bele kell tö-
rődniük a hajósoknak, vagy 
létezik esetleg valami megol-
dás azzal kapcsolatban, hogy 
hogyan szabaduljanak meg a 
növénytől?

– Éz egy új helyzet, ami-
nek egyrészt örülni kell, hi-
szen tiszta a Balaton vize, 
vagy legalábbis a tó egyik 
fele. Másrészt meg kell pró-
bálni alkalmazkodni! Ó� ko-
lógiai, limnológiai okokból 
mindenképpen előnyös a 
hí�nár növekvő jelenléte, hi-
szen a hí�nár a ví�z áramlásá-
nak csökkentésével tovább 
tisztí�tja a vizet, gátolja az 

üledék sodródását, vagyis 
számos hasznos tulajdon-
sággal rendelkezik. Ha tu-
risztikai szempontból néz-
zük, akkor a hí�nárosodás 
némi kellemetlenséggel jár. 
Hosszútávon viszont a tó 
ökoszisztémájának stabili-
zálódásához vezet. É� rdekes 
módon a Balaton életében 
először az 1890-es években 
í�rták le a Keszthelyi-meden-
ce hí�nárosodását, valójában 
ez indí�totta el magát a Ba-
laton-kutatást is. A Magyar 
Földrajzi Társaság 1891-ben 
megkezdett eddig páratlan 
kutatássorozata példátlan 
alapossággal vizsgálta meg a 
Balaton életének minden as-
pektusát. Ézt publikálták “A 
Balaton Tudományos Tanul-
mányozásának Éredményei” 
cí�mű könyvsorozatban, me-
lyet Lóczy Lajos szerkesz-
tett.

Krausz Andrea
(likebalaton.hu)

Július 25-én szombaton 
 

10:00 órától: Bográcsban főtt ételek  
készítése a Millenniumi Parkban. 

(nem főzőverseny!) 

14.00 - 17.00 óráig: Gyermekeknek élőcsocsó,  
ugrálóvár, léghoki, kézműves foglakozás,  

arcfestés 

17:00 órától idén első alkalommal  
Lovas erős embere  

címért lehet megküzdeni 
Nevezés a helyszínen  

20:00 órától: Fun Thomas Band koncertje 
A 9 tagú zenekar repertoárjában megtalálható a pop, rock, funky,  

és még sok más stílus hazai és külföldi előadóktól egyaránt.  
Vadonatúj és örökzöld slágerek saját feldolgozásban. 

Tavaly nagy sikerrel léptek fel a Lovasi Napokon. 

 

Büfét a Sarok Borozó biztosítja. 
Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!  
Szervező: Lovas Polgárőrség Egyesület 

Kapcsolattartó: Sárdi Máté 30-324-44-89 

Ezúton is köszönjük a segítőinknek,  
hogy hozzájárulnak a rendezvény létrejöttéhez! 
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Tisztelt Ügyfeleink!
Jelen hírlevelünkben tájékoztatjuk Önöket a lovasi 
lakosokat érintő aktuális információkról a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozóan.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ügyfélszolgálatunkat kizárólag előre egyeztetett 
időpontban keresheti fel, időpontfoglalását honla-
punkon keresztül teheti meg:
https://balkom.hu/idopontfoglalas/!

Ügyfélszolgálatunkon tartózkodása során a maszk 
viselése kötelező, azon ügyfeleket, akik nem visel-
nek maszkot, nem tudjuk fogadni (lefoglalt időpont 
ellenére sem)! Kézfertőtlenítés az ajtóban történik, 
a fertőtlenítőről Társaságunk gondoskodik.
Ügyfélszolgálatunkon intézhető ügyek: 

•  120 l-es emblémázott szabvány hulladékgyűjtő 
zsák vásárlása: 

o  sárga: többlet kommunális hulladék esetén, 
bruttó 451 Ft/db

o  zöld: többlet biológiailag lebomló kerti zöld-
hulladék esetén, bruttó 451 Ft/db

o zöld egységcsomag: 10 db zsák,
 bruttó 1277 Ft/egységcsomag
o  piros egységcsomag: 26 db zsák,
 bruttó 2642 Ft/egységcsomag,

•  szabvány zárt edény vásárlása: 60 l, 80 l, 120 l,
•  szelektív edény igénylése.

Felhívjuk figyelmét, hogy elektronikusan, szemé-
lyes megjelenés nélkül is tud ügyet intézni, pl. a 
közszolgáltatás megrendelését, meglévő szolgál-
tatás módosítását, tulajdonosváltást stb. Az ügy-
intézéshez szükséges dokumentumokat kérjük, az 
ugyfelszolgalat@balkom.hu e-mail címre szíves-
kedjen megküldeni, ezután Társaságunk felveszi 
Önnel a kapcsolatot. Kérjük, amennyiben a jövőben 
igényt tart elektronikus hírlevelünkre, jelezze ezt 
felénk az ugyfelszolgalat@balkom.hu e-mail címen 
keresztül.

BALKOM EMBLÉMÁS HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁKHOZ AZ 
ALÁBBIAK SZERINT JUTHAT:
1.  Postai úton bruttó 1900 Ft házhozszállítási díj 

ellenében,
2.  Július 31-ig kizárólag zöld és piros zsák egység-

csomag a zsákárusító ponton,
3.  Ügyfélszolgálatunkon időpontfoglalással:
 https://balkom.hu/idopontfoglalas linken ke-
resztül!

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS LOVAS BELTERÜLETEN
A biológiailag lebomló kerti zöldhulladékot novem-
ber végéig havonta 1 alkalommal gyűjtjük az aláb-
biak szerint:
Szállítási időpontok: 25. hét (június 15-19.) 31. hét 
(július 27-31.) 35. hét (augusztus 24-28.) 39. hét 
(szeptember 21-25.) 43. hét (október 19-23.) 47.hét 
(november 16-20.). A zöldhulladék szállítása tovább-
ra is a kommunális hulladék ürítési napján történik.
2020. június 30-ig 2 darab bármilyen max. 120 lite-
res átlátszó zsákot helyezhetnek ki az ingatlan elé 
elszállításra!
EZT KÖVETŐEN, JÚLIUSTÓL MÁR CSAK A BIOLÓGIAI-
LAG LEBOMLÓ ZSÁKBAN VISSZÜK EL A ZÖLDHULLA-
DÉKOT.
A Balkom emblémás zöldhulladék-gyűjtő zsák egy-
ségcsomag (10 db, bruttó 1277 Ft) forgalmazása jú-
niusban elindult (részletesen: lent), ennek megfe-
lelően a II. félévtől a gyűjtés továbbra is havonta 1 
alkalommal, de már kizárólag a lebomló zsákokkal 
történik. A zöld zsákokat tetszőleges mennyiségben 
helyezhetik ki gyűjtési napon. Az egységcsomag-
ból ingatlanonként/ügyfelenként 1 db vásárolható 
kedvezményesen, többlet zöldhulladék elszállítta-
tására szolgáló zsákot bruttó 451 Ft/db áron tud vá-
sárolni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a háztól történő gyűjtés 
során, kizárólag a lágy szárú, zsákban vagy edény-
ben gyűjtött zöldhulladékot tudjuk elszállítani!

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS LOVAS HEGYEN
A járványhelyzet miatt elhalasztott zöldhulladék 
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gyűjtés, idén, az eddig megszokottak szerint július 
13-án történik;
•  ágakat, ágnyesedékeket (max. 5 cm átmérőjű és 1 

méter hosszú ágak) madzaggal, nem dróttal, ké-
vékbe kötve,

•  fűkaszálékot, falombot lezárt zsákokba helyezzék 
ki. A zsákolást kérjük, úgy végezzék el, hogy az ki-
bírja a kézi emelést!

Amennyiben a zöldhulladék közé kommunális hul-
ladék vagy egyéb jellegű anyag kerül, a kevert anyag 
komposztálásra alkalmatlanná válik, elszállítani 
nem áll módunkban!

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS, LOMTALANÍTÁS:
•  Az eddig megszokottak szerint, egész évben, két-

hetente, páros heteken, ürítési napon gyűjtjük be 
az ingatlan elé kihelyezett tiszta szelektív csoma-
golási hulladékot.

•  A házhoz menő lomtalanítási szolgáltatásunk 
nem változott, évente 1 alkalommal max. 3 m3 
mennyiségű lomhulladék elszállítását tudja írás-
ban (e-mailben) igényelni.

ÜDÜLŐ-/NYARALÓTULAJDONOSOK
2020. április 13 - október 9. között:
•  hetente 1 alkalommal gyűjtjük a kommunális hul-

ladékot, 
•  ezen időszak alatt vehetik igénybe a házhoz 

menő szelektív hulladékgyűjtést, kéthetente, 
páros heteken, ürítési napon

•  szintén ezen időszak alatt vehetik igénybe a ház-
hoz menő zöldhulladék-gyűjtést ürítési napokon 
(fennmaradó hetek: 25. 31. 35. 39. és 43. hét).

Kérjük a nyaralótulajdonosokat, hogy amennyiben 
lehetőségük van rá, használjanak zárt gyűjtőedényt. 
Társaságunknál szabvány edény beszerezhető brut-
tó 12.446 Ft díj ellenében.
Amennyiben zárt gyűjtőedény használatára nincs 
lehetőségük, javasoljuk, hogy az edényhelyettesítő 
zsákot úgy helyezzék ki, hogy Kollegáink hozzáfér-
jenek, de a kóbor állatok ne szakíthassák szét, pl. 
kerítésre akasszák fel.

ZSÁKÁRUSÍTÓ PONT: ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTŐ ZSÁK 
ÉS PIROS ZSÁK EGYSÉGCSOMAG ÁRUSÍTÁSA
Június 8-tól július 31-ig a Balkom telephelyén a 
volt porta épületében forgalmazzuk a biológiailag 

lebomló zöld és piros hulladékgyűjtő zsák egység-
csomagokat.
A zsákárusító ponton kizárólag egységcsomagot tud 
vásárolni, vagyis 10 db zöld (bruttó 1277 Ft) és/vagy 
26 db piros (bruttó 2642 Ft) zsákot.

Zsákárusító pont nyitva tartása:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Kedd: zárva
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: 8.00-12.00, 12.30-16.00

Felhívjuk figyelmét, hogy a hulladékgyűjtő zsákok 
postai úton történő megrendelésére van lehetőség, 
a megrendelt zsákok árán felül, további bruttó 1900 
Ft házhozszállítási díj ellenében.

EDÉNYEK CHIPPEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA
Kérjük amennyiben az Ön edényén még nincs chip, 
ügyfélszolgálatunkkal mielőbb szíveskedjen felven-
ni a kapcsolatot. Telefonos ügyfélszolgálat: Hétfő: 
12.00-16.00 Kedd: 8.00-12.00, Szerda: 12.00-16.00 
Csütörtök: 7.00-19.00 Péntek: 8.00-12.00

Pontos és friss információkkal kapcsolatosan, kér-
jük, folyamatosan kövessék nyomon honlapunkat 
(www.balkom.hu/hirek/)!

Szíves együttműködésüket köszönjük!
Vigyázzunk egymásra, családunkra és magunkra!
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Forduljon az Veszprém megyei ügyfélszolgálatához, ha
neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyze-
te, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitá-
sa, faji hovatartozása, vallási, vagy világnézeti meggyőződé-
se, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékos-
sága, családi állapota, anyasága vagy apasága vagy egyéb 
tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkrimináció-
val okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Tisztelt Ügyfelek!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság személyes ügyfélfogadása 
ismét elérhető Veszprém megyében! Kérjük, vigyázzunk 
egymás egészségére, így ha Önre, vagy Önnel együtt élő 
személyre hatósági karantént rendeltek el, vagy az elmúlt 
14 napban szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy 
megerősítetten COVID-19 vírussal fertőzött személlyel, úgy 
a személyes ügyfélfogadás látogatása helyett továbbra is 

elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül, e-papíron) vagy 
postai kézbesítés útján terjesszen elő eljárás lefolytatásá-
ra irányuló kérelmet. Kérjük a megértését és köszönjük az 
együttműködését!
Dr. Fábián Alexandra egyenlőbánásmód-referens ügyfél-
fogadása:
06 30/377-4272
alexandra.fabian@egyenlobanasmod.hu

Veszprémi Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes 
Házban (8200 Veszprém, Kossuth u. 10. (Zöld Ház), I./107.)

2020. július 06. 8.00-12.00 óra között,
2020. július 13. 12.00-16.00 óra között,
2020. július 20. 8.00-12.00 óra között.

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban
(8220 Balatonalmádi, Városház tér 4.)

2020. július 15. 10.00-14.00 óra között.

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.hu
www.facebook.com/egyenlo.banasmod.hatosag

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a személyes ügyfélfogadás 
2020. 07. 01-től 2020. 08. 31-ig táboroztatás és szabadsá-
golás miatt szünetel.

Probléma esetén intézményünk munkatársai munkaidő-
ben elérhetőek a 88-430-274 és 20-284-3944-es telefon-
számokon.

Személyes ügyfélfogadás Balatonalmádiban lehetséges a 
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32. szám alatti in-
tézményünkben.

Nyitvatartási idő: H-Cs.: 8-16 óráig, P.: 8-12.30 óráig.

Krízis esetén, munkaidő után hívható telefonszámunk:
20-378-9527

Megértésüket köszönjük.

Balatonalmádi, 2020. 06. 30.

BALATONALMÁDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.
Tel.: 88-542-551
Fax: 88-430-274
e-mail: gyermekjoletbalmadi@chello.hu

„Tanulj a tegnapból, élj a mában, és reménykedj a holnapban” (Albert Einstein)


