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A lovasi polgárőrök a húsvéti ünnepek
alatt is vigyáztak a rendre

Megerősített szolgálatot 
teljesítettek a polgárőrség 
tagjai az ünnepi hosszú 
hétvége alatt. Nagypéntek-
től húsvét hétfőig, kétórás 
váltásokkal a reggeli óráktól 
késő estig jelen voltak 
gépjárművel és gyalogosan 
is a község bel- illetve kül-
területén. 

A rendkí�vüli járványhely-
zet miatt döntöttek úgy, 
hogy megerősí�tik a közterü-

leti jelenlétet, mivel a hosz-
szú hétvége miatt amúgy is 
sok nyaralótulajdonos láto-
gat le a Balatonhoz. - Mivel 
a Balaton-parti települések 
többsége lezárta strandjait, 
sétányait, ezért arra számí-
tottunk, hogy a szabadba 
vágyók, az erdőt veszik cél-
pontul - meséli Simon Ró-
bert az egyesület elnöke. 
Külterületen és a település 
több részén is kihelyeztek 

figyelemfelkeltő táblákat, 
amin a község látogatásának 
mellőzésére, illetve az illegá-
lis szemétlerakások megelő-
zésére hí�vták fel a figyelmet. 

Dézsi János a Veszprém 
Megyei Polgárőrségek Szö-
vetségének elnöke is látoga-
tását tett Lovason és elhozta 
egyesület számára az Orszá-
gos Polgárőr Szövetségtől 
kapott védőfelszereléseket, 
fertőtlení�tőszereket. O� sszes-

ségében elmondható, hogy 
eseménymentesen zárult a 
rendkí�vüli ünnepi hétvége, 
ami nagyban köszönhető a 
helyi polgárőrök áldozatos 
munkájának. A fotón balról-
jobbra: A� cs Károly és Kovács 
Károly helyi polgárőrök és 
Dézsi János a Veszprém Me-
gyei Polgárőrségek Szövet-
ségének elnöke. 

Szendi Péter

Kedves Olvasó! 

A mostani helyzetben sok minden átér-
tékelődött az életünkben. Nagy örömömre 
sokan segí�tenek a községben, munka mel-
lett, szabad idejüket feláldozva. Több fotót is 
láttam, amelyet megosztottak a Facebookon. 
Volt, aki maszkot varrt vagy éppen csoma-
golt, más kenyeret sütött vagy éppen a gyer-
mekével tanult.

A májusi Lovasi Hí�rekben szeretném, ha 
megjelennének ezek a fotók, néhány mon-
dattal kiegészí�tve. Aki kedvet érez arra, hogy 
megossza az újság olvasóival mindezt, ké-
rem, hogy küldje el a szendipeti@gmail.com 
email cí�mre május 15-ig.

Köszönöm szépen:
Szendi Péter

Ezer darab maszkot készített 
Szabó Annamária varrónő

A község mindig is szo-
ciálisan érzékeny volt, jó 
példa erre, amikor télen 
a rászorultaknak tűzifát 
szállítottak ki. A most ki-
alakult helyzetben mond-
hatni, hogy a fél falu meg-
mozdult és összefogott. 

Szabó Annamária helyi 
varrónő ezer darab száj-
maszkot készí�tett és felaján-
lotta az önkormányzatnak, 
hogy valamennyi lovasi lakos 
részesüljön belőle. A hivatal 
dolgozói és önkéntesek ép-

pen maszkokat csomagolnak 
és tájékoztató levelet is beleb-
tesznek a borí�tékba, annak 
használatáról. A maszkokat 
ezután kihordták, amely 
egyébként nem kötelező az 
önkormányzatoknak. A helyi 
polgárőrség 150 kilogramm 
lisztet vásárolt, ha valaki 
esetleg később rászorulna. 
Sárdi Máté falugondnok pe-
dig a vásárlásban és a gyógy-
szerek kiváltásában segí�t az 
időseknek. 

Szendi Péter
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Háziorvos a Balatonnál: nyári forgalom van
Legkevesebb hatvanan 

kérnek ellátást naponta, 
ami hasonlít a nyári forga-
lomhoz, közölte Bardóczi 
Miklós belgyógyász szak-
orvos, aki háziorvos Al-
sóörsön, Felsőörsön és 
Lovason.

– Sokan a nyaralójukba 
mentek a járvány elől, í�gy 
lassan a nyári forgalomhoz 
hasoní�t a napi ellátás, fo-
galmazott Bardóczi Miklós, 
akinek a praxisához 2500 
ember jelentkezett be. Az 
utóbbi napokban több mint 
hatvanan kérnek ellátást 
naponta, és további emel-
kedésre számí�t. Legtöbben 
a szokásos gyógyszereiket 
kérik, í�gy a vérnyomáscsök-
kentőket, a szí�vgyógysze-
reket, és főleg a gondozott, 
idősebb emberek keresik. 
A fiatalabbak főként moz-
gásszervi-, felső légúti-, és 
hurutos panaszokkal érkez-
nek, utóbbinál felmerül a 
ví�rusos fertőzöttség. A pro-
tokoll szerint a háziorvos 
ezt jelzi a járási A� NTSZ-nek, 
majd a mentőszolgálatnak, 
akik házhoz mennek elvé-
gezni a tesztet. Többen él-
nek a térségben önkéntes 
és hatósági karanténban, de 
az eddigi tesztek mindegyi-
ke negatí�v volt.

– Az emberek fegyelme-
zettek, nem járnak a ren-
delőbe, sétálókat sem látok 

a településeken, mondta 
a háziorvos. Kifejtette, az 
ellátás távkommunikáció-
val történik, í�gy e-receptet 
í�rnak fel a betegeknek. Í�gy 
minimális az orvos-beteg 
találkozás. Ha ez elkerül-
hetetlen, időpont egyezte-
téssel csak egy ember van 
a váróban. Rendelés után 
mindent fertőtlení�tenek, 
maszkban dolgoznak, amit 
Bardóczi Miklós minden-
kinek javasolt, függetlenül 
attól, hogy beteg vagy nem. 
Szerinte a járvány jelenlegi 
helyzetében más senkiről 
nem lehet tudni, hogy nem 
ví�rushordozó-e.

Tanácsolta, az emberek 
maradjanak otthon, csak a 
legszükségesebbért moz-
duljanak ki. A 65 év felettiek 
kérjenek segí�tséget, és soha 
ne menjenek el otthonról. 
Fontos a mozgás, akár ott-
hon is, a kijárási korlátozás 
lehetővé teszi, hogy sétál-
junk a szabad levegőn, de 
ne találkozzunk másokkal. 
Boltban viseljünk maszkot, 
sima textilt vagy sebészetit, 
de cseréljük, mossuk magas 
hőfokon, vasalással fertőtle-
ní�tsük. Viseljünk gumikesz-
tyűt, amit szintén fertőtle-
ní�tsünk. Több élelmiszert, 
í�gy a konzervet is töröljük 

át fertőtlení�tővel, alkohol-
tartalmú oldattal, például 
vodkával. Ne fogdossuk ösz-
sze a boltban az árut, csak 
ahhoz nyúljunk, amit elve-
szünk.

Hazaérkezéskor hagyjuk 
a kabátot, cipőt az előszo-
bában, és azonnal mossunk 
kezet, legalább 30 másod-
percig az ujjak közt is. Erre 
bármilyen szappan alkal-
mas, és lehetőleg papí�rtör-
lőt használjunk.

Kovács Erika
(Napló)
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Minden önkormányzatnak
komoly a felelőssége!

Fontos, hogy mit hagyunk gyermekeinkre, unokáinkra!

Számos levelet és cikket írtam és több alkalommal szó-
laltam fel Lovas (és a Balaton Riviéra) tájképi, természeti 
és épített örökségének védelmében, de kevés visszajel-
zést kaptam. Elgondolkodtam, hogy vajon a külterületek 
beépítésének megállítása, a kultúrtörténeti táj és épített 
örökség megőrzése és védelme annyira távoli lehetőség? 
Így hát megerősítést kerestem a településen kívül. Szigv-
ligetig mentem, ahol jó példát és jó gyakorlatot találtam. 
Szigliget polgármesterével, BALASSA BALÁZZSAL beszél-
gettem.

– Mi adja a garanciát Szig-
liget értékeinek megőrzésé-
hez? Ez beszűkíti-e a telepü-
lés lehetőségeit?

– A térség talán legszigo-
rúbb rendezési tervét alkotta 
meg a testület, mely garanci-
át jelent az épí�tett és a termé-
szeti értékeink megőrzésé-
hez. Szigliget teljes területe 
a Balaton Felvidéki Nemzeti 
Park része. Ez nem csak kö-
töttséget jelent, hanem le-
hetőséget is. Lehetőséget 
egy természet közeli élettér 
kialakí�tására. Mint minden 
Balaton parti település ese-
tében í�gy Szigligeten is nagy 
a nyomás a befektetők, illet-
ve ingatlantulajdonosok ré-
széről, hogy jelenleg épí�tési 
tilalom alatt álló területeken 
épí�tési lehetőséget kapjanak.

– Miből ered a kitartásuk? 
Miért mondanak nem-et?

– Az elmúlt 17 évben a 
testület nem volt hajlandó a 

hosszú távú jövőképet felál-
dozni, és mindig elzárkózott 
a település beépí�tendő ré-
szének bőví�tése elől. Az idő 
bennünket igazolt. Szigliget 
neve jól cseng az országban 
és sokan szeretnének itt in-
gatlant vásárolni, épí�teni. A 
beépí�tések megállí�tásának 
elsődleges oka a szellős be-
épí�tés és a település egye-
diségének, élhetőségének 
megőrzése. Szigligeten szinte 
már alig van beépí�thető in-
gatlan. A település a testület 
szerint elérte azt a lélektani 
határt, melyet nem szeret-
nénk átlépni és bőví�teni a 
beépí�tett ingatlanok számát. 
Nagyon nehéz megőrizni azt 
az egyensúlyt, mely mindig is 
jellemző volt Szigligetre. Vé-
leményünk szerint jelenleg 
egészséges egyensúly alakult 
ki a zöldfelület és a lakóöve-
zet tekintetében. A másik ok, 
hogy fontos számunkra a te-

lepülés összképének javí�tása. 
Mivel egyre többen szeretné-
nek házat Szigligeten és épí�-
tési telek már nem nagyon 
van, megveszik a régi öreg 
házakat, melyeket felújí�tják 
és ezzel is rendezettebb ké-
pet kapunk.

– Más településvezetés erre 
azt mondaná, hogy az építés 
a jövő és pláne adóbevételtől 
esnek el emiatt. Szigliget ve-
zetése hogy látja ezt a hely-
zetet?

– Nagyon sokan megkér-
dezik, hogy miért nem ala-
kí�tunk ki telkeket, ezáltal nő 
majd Szigliget lakossága, nő 
a település adóbevétele. Ez 
nem előrevezető gondolko-
zás. Mi vállalkozó szellemű 
önkormányzatként más for-
rásokból biztosí�tjuk a műkö-
dési költségeket. Sajnos az új 
beépí�tések eredményekép-
pen jellemzően nem fiata-
lok telepednének le, hanem 
nyaralóingatlanok jönnének 
létre, vagy befektetést célzó 
beruházások valósulnának 
meg. Mi úgy gondoljuk, hogy 
hosszútávon csak úgy tudjuk 
megőrizni, vagy éppen növel-
ni az ingatlanok árát, ha meg-
őrizzük Szigligetet olyannak, 
amilyen most. Vagyis termé-
szetesen ez sem teljesen igaz, 
mert élhető és működtethe-
tő településben szabad csak 
gondolkozni! Ítt jön a tele-
pülésvezetők komoly felelős-
sége. Eldönteni, hogy melyek 
azok a fejlesztések, melyek 
eredményeképpen, a turiz-
mus fejlődik, a szí�nvonalas 
szolgáltatások száma nő, de 
az idelátogató turisták és az 
itt pihenni vágyó ingatlantu-
lajdonos is elégedett! Megha-
tároztuk a turisztikailag frek-
ventált településrészeket. Ítt 
viszonylag komolyabb forga-

lom tapasztalható, de mellet-
te a település jelentős részé-
ben csendes pihenésre alkal-
mas életteret „birtokolnak” 
az ingatlan tulajdonosok!

– Hogy jelenik meg a ter-
mészet védelme a település-
vezetés jövőképében?

– Szigligeten talán az 
északi part legnagyobb ösz-
szefüggő nádasa található. 
Közel 8 km-es partszaka-
szon nincsen parti telkek. 
Mi komolyan vesszük a ná-
dasok védelmét. Kevés olyan 
település van a Balatonnál, 
ahol csak a strand és a ki-
kötő az egyetlen beépí�tett 
ví�zparti rész. Sem nyaralók, 
sem kempingek, üdülők nem 
épültek a ví�zparton! 

– Az épített örökség védel-
me hogy szerepel Szigliget 
mindennapjaiban?

– Büszkék vagyunk az 
O� falu nádtetős házaira. Az 
egyediségét nem csak meg-
őrizte, hanem a szabályo-
zásoknak és a tulajdonosok 
pozití�v gondolkozásának kö-
szönhetően újabb értékeket 
hoztak létre. E� vről évre nő a 
nádtetős házak száma, mely 
komoly terhet jelent a tulaj-
donosoknak, de O� k átérzik 
Szigliget egyediségét!

– Az Ön véleménye szerint, 
mi kell, hogy legyen a telepü-
lések jövőképének alapja?

– Minden önkormányzat-
nak komoly a felelőssége! 
Fontos, hogy mit hagyunk 
gyermekeinkre, unokáinkra! 
Egy olyan települést, ahol a 
szüleink, nagyszüleink által 
ránk hagyott értékeket, kör-
nyezetet megőrizve fejlesz-
tünk, vagy ezeket eltaposva 
csak a jelennek élünk, be-
fektetőknek, beruházóknak 
teremtünk lehetőséget!

Csomai Lóránt
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Koronavírus – Lehet-e egyáltalán
prognosztizálni az idei balatoni szezont?

A járvány várható ide-
genforgalmi hatásairól 
kérdeztük Pataki Júliát a 
Balaton Riviéra Turiszti-
kai Egyesület menedzse-
rét. A Magyar Turisztikai 
Ügynökség nyilvánosság-
ra hozta a 2020. március 
10-ig lemondott szállodai 
foglalásokat, amelyek első 
sorban Budapestet és a 
külföldi vendégéjszaká-
kat érinti. Főleg a kínaiak, 
németek és sorolhatnánk 
még a többi ország turis-
táinak szálláslemondását, 
finoman fogalmazva is a 
helyzet siralmas. De mi a 
helyzet itt a Balatonnál?

– Figyelembe véve a 2019-
es foglalásokat, mi a helyzet 
az idei szállásfoglalásokkal 
a Balatonnál a tavalyi évhez 
viszonyítva?

– Fontos, hogy nagyon el-
térő a helyzet Budapesten 
és vidéken. Budapesten a 
külföldi turisták voltak túl-
nyomó többségben, mí�g vi-
déken, í�gy a Balatonnál is 
a belföldi turizmus inkább 
számottevő. Budapesten í�gy 
sokkal hamarabb és drasz-
tikusabban jelentkeztek a 
hatások. Az eddigi tendenci-
ák alapján a 2020-as szezon 
térségünkben í�géretesen in-
dult. Az előfoglalási számok 
magasak, sok szállásnál már 
70 százalék feletti foglaltság 
volt a nyári hónapokra. A 
kialakult helyzet megjósol-
hatatlanná teszi a szezont. 
Jelenleg a foglalások még 
élnek, hiszen térségünkben 
a belföldi vendégek vannak 
túlnyomó többségben, a 
szállások nagy része pedig 
rugalmas lemondási és át-
foglalási lehetőségeket kí�-
nál, de a következő hónapok 
történései lesznek meghatá-
rozóak.

– Lehet-e bármilyen stra-
tégiát kidolgozni ebben a 
könnyűnek egyáltalán nem 
nevezhető helyzetben?

– Egyelőre a felmérésnél 
tartunk, hiszen korábban 
soha nem volt még ilyen 
helyzet, ennyire gyorsan, 
ekkora változás nem történt 
még a turizmusban. Ez az 
egész világot érinti most és 
átszabja az eddigi stratégiá-
kat. Jelenleg azt gondolom, a 
legfontosabb, hogy minden-
ki figyeljen a saját és kör-
nyezete egészségére, tartsa 
be a szabályokat, maradjon 
otthon, hogy minél gyorsab-
ban izolálni tudják a ví�rust, 
ne terjedjen gyorsabban, 
í�gy talán hamarabb a végé-
re érünk. Ez azért is nagyon 
fontos,  - az egészségügy és 
az emberi élet védelmén 
túl - hiszen a kisebb vállal-
kozásoknak nincs hosszabb 
időre elegendő tartalékuk, 
a sokáig fennálló korlátozás 
súlyos következményekkel 
járhat. Az elkövetkezendő 
napokban, hetekben azon 
dolgozunk, hogy helyzetké-
pet kapjunk, mik a már ta-
pasztalható hatások, illetve 
melyek azok a pontok, ahol 
a leginkább szükség van 
ágazati segí�tségre.

– A következő kérdést, 
problémát az okozhatja 
majd, hogy ha visszatér a 
megszokott menetrend és az 
emberek utazási kedve újra 
nő, a jelenlegi infrastruk-
túra, szállás- és szolgálta-
táskínálat mennyiségében 
és minőségében ki tudja-e 
majd szolgálni az igényeket? 
A szállodai szövetség vagy 
akár a magyar kormány 
tud-e bármilyen segítséget 
nyújtani, a kieső veszteségek 
enyhítésére?

–  Mindenképpen szük-
sége lesz az ágazatnak kor-

mányzati segí�tségre. Nem 
csak a szállodáknak, az 
egész turisztikai szakmá-
nak. Viszont a szállodákat 
különösen érinti ez a mos-
tani helyzet, hiszen egyrészt 
a fenntartási költség, a mun-
kaerő megtartása is hatal-
mas költségeket emészt fel, 
illetve hosszú távon is érez-
hető lehet a visszaesés, hi-
szen az már látszik a globá-
lis felmérések alapján, hogy 
az emberek, ha terveznek is 
utazást, a kisebb helyeket és 
a kisebb magánszállásokat 
keresik, ahol elszeparáltab-
ban pihenhetnek. A szállo-
dai szövetség elsősorban a 
kormányzati segí�tség kidol-
gozásában tud a szakmának 
segí�teni, illetve a már elin-
dult kezdeményezésekkel 
is. Arra buzdí�tják az em-
bereket, hogy maradjanak 
az ország határain belül az 
utazások tervezésénél, hi-
szen csodálatos helyek van-
nak Magyarországon, illetve 
a már lefoglalt szállásokat 
ne mondják le, az előlege-
ket ne kérjék vissza, hiszen 
ez komoly problémákat je-
lenthet a vállalkozásoknak, 
hanem foglalják át későbbi 
időpontokra. Megjelentek a 
támogató voucherek is, aki 
teheti, vásároljon utalványt, 
amelyet majd egy későbbi 

időpontban felhasználhat. 
Ugyanezek a kezdemé-
nyezések természetesen 
a magánszálláshelyekre is 
alkalmazandóak, kevesebb 
alkalmazottal, vagy családi 
vállalkozásban, működnek, 
de ugyanúgy megélhetést 
biztosí�tanak.

– Vagy megmentheti-e a 
balatoni turizmust a hazai 
idegenforgalom?

– A hazai összefogásra 
mindenképpen szükség lesz. 
Ez eddig is szempont volt, 
hogy az itthon megkeresett 
pénzt itthon költsék el, szá-
mos kezdeményezés indult 
már akár az élelmiszeripar-
ban, a kisvállalkozások te-
rületén, vagy akár a turiz-
musban. Ennek jó eszköze 
a SZE� P kártya is. Azonban 
ez a hozzáállás most felér-
tékelődik, hiszen sok vállal-
kozást megmenthetnek! Ítt 
nem csak a szállásokról van 
szó. A rendezvényszerve-
ző szakma volt az első, ami 
gyakorlatilag egyik napról a 
másikra bedőlt. Bizonytalan 
ideig megszűnt a munkájuk. 
A vendéglátóhelyek, borá-
szatok, turisztikai szolgál-
tatók szintén számolhatnak 
jelentős bevétel kieséssel. 
Szükség lesz a belföldi tá-
mogatásra, hogy talpra 
tudjanak állni, nem csak a 
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Balaton tekintetében termé-
szetesen, de itt ez kiemelten 
fontos, hiszen jóval többen 
dolgoznak a turizmusban, 
mint az ország bármely ré-
szén. Véleményem szerint 
tehát igen, a hazai idegen-
forgalom mentheti meg a 
balatoni turizmust!

– Egyáltalán mekkora 
veszteségről, árbevétel ki-
esésről beszélhetünk?

– Egyelőre erre nincs vá-
lasz, azt gondolom, a folya-
matnak még az elején já-
runk. A legfontosabb az em-
beri élet védelme, hogyan 
fertőtlení�tik a szállodát, 
hogyan védik az alkalma-
zottakat és a vendégeket? 
Amit egy szálloda, ven-
déglátóhely meg tud tenni, 
hogy csökkenti azokat a te-
vékenységeket, melyeknél 
sok ember van egy helyen. 
A svédasztalos étkezéseket 
beszüntették, felszolgálják 

az ételeket, az asztalokat tá-
volabb helyezik egymástól, 
folyamatosan fertőtlení�te-
nek, betartják a konyhán és 
a takarí�tás során is a legszi-
gorúbb higiéniai előí�ráso-
kat. Ez a vendégeket és az 
alkalmazottakat egyaránt 
védi. Az alkalmazottak kesz-
tyűben vannak, a ruháikat 
azonnal szennyesbe teszik. 
Fertőtlení�tőt helyeznek ki. 
Azonban jelenleg még a ví�-
rus terjedésének kezdetén 
vagyunk, tehát nem lehe-
tünk elég óvatosak. Ezek a 
higiéniai intézkedések ak-
kor kerülhetnek majd újra 
előtérbe, ha már újra eny-
hülnek majd a korlátozások. 
Addig a legbiztosabb, ha a 
lehető legkevesebb ember-
rel érintkezünk. A szállás-
helyek és vendéglátók nagy 
része már eszerint működik, 
illetve nem működik.

– Egyes vélemények sze-

rint, várhatóan a járvány jú-
niusra-júliusra „lecsenghet”. 
Akkor is újabb marketing 
stratégiára lesz szükség, ho-
gyan tovább?

– Egyelőlre nem lehet 
megmondani, mikorra fog 
konszolidálódni a helyzet. 
A legoptimistább becslések 
már május végére prognosz-
tizálják, hogy kezd majd 
visszaállni az élet a normá-
lis kerékvágásba, az ango-
lok például jövő tavaszra 
jósolják, hogy megfékezik a 
ví�rus terjedését. Ha már lát-
juk a fényt az alagút végén, 
akkor fogunk tudni új mar-
ketingstratégiát kidolgozni, 
egyelőre mi azért készülünk 
a nyárra.

– Végezetül ön miben re-
ménykedik?

– E� n bí�zom abban, hogy 
az emberek felelős maga-
tartásának köszönhetően 
sikerül megfékezni a jár-

ványt. Magam részéről a 
körülményekhez képest 
pozití�v vagyok, rengeteg 
jó kezdeményezést látok, 
az idősek segí�tésétől 
kezdve önkormányzati 
intézkedésekig, melyek a 
valódi összefogást mutatják, 
és hogy az emberek komo-
lyan veszik és helyén ke-
zelik a problémát. Abban 
is bí�zom, hogy ugyanez a 
felelősségvállalás a hely-
reállí�tásnál is jelen lesz és 
közösen a szolgáltatókkal ki 
tudjuk dolgozni az új stra-
tégiát, nyárra már csak egy 
rossz emlék lesz ez a tavasz. 
Az őszi szezonra pedig nagy 
erőkkel tudunk koncentrál-
ni, hogy azokat a progra-
mokat és terveket, melyeket 
most halasztanunk kell, ősz-
szel mind meg tudjuk való-
sí�tani!

Forrás: balatonvehir.hu

Ezer darab szájmaszkot varrt a Dubapp Varroda
Szabó Annamária nagyon hálás az önkormányzatnak a megrendeléshez

Szabó Annamária 1993-
ban végzett nőiruha-készí-
tőként. Idestova huszonhét 
éve dolgozik a szakmájá-
ban. A méretes ruhakészí-
téstől, a modellezésen át, 
a minőség ellenőrzéséig 
megtanulta a divatszakma 
fortélyait. 

Munkája során több divat-
tervezővel is együtt dolgozott 
a Dunakanyarban és Budapes-
ten, tőlük sokat tanult. Ígyek-
szik folyamatosan fejlődni, 
követni az aktuális trendeket. 
Munkája a hobbija és egyben 
a szerelme, nagyon szereti 
mindezt csinálni. – Kiskorom 
óta készítettem a babáknak 
ruhákat, már ekkor éreztem, 
hogy nekem ez lesz a hivatá-
som. Nyolcadikos voltam, ami-
kor pályaválasztás előtt áll-
tam, és jelentkeztem a Táncsics 
Mihály Szakmunkásképzőbe, 
mint varrónő és nőiruha-készí-
tő. Sajnos ennek a szakmának 
nincs kellő utánpótlásbázisa, 
nem is tudom, mi lesz a jövő-
ben. Férfiruha-készítőként 

nincs külön végzettségem, de 
autodidakta módon ezt is meg-
tanultam. Férfiruhákat készíte-
ni, úgy érzem, nehezebb, hiszen 
teljesen más a férfi anatómiája, 
mint a nőé. De aki a szakmát 
szereti, annak nem lehet aka-
dály, hogy a cipzár melyik ol-
dalra nézzen, fontos odafigyel-
ni ilyenkor a gombolásra is, 
hiszen fordítva van – avat be a 
szakma rejtelmeibe Panni, aki 
közben szorgosan dolgozik, 
jár a varrógép, szó szerint iz-
zik a keze alatt a munka. Leg-
alábbis egy ideig, mert sajnos 
a koronaví�rus járvány őket is 
elérte, egy ideig szüneteltetnie 
kell a vállalkozását.

Ezért is jött jókor az önkor-
mányzat felkérése, hogy ezer 
darab szájmaszkot varrjanak 
a lovasi lakosoknak. – Sárdi 
Máté képviselő, falugondnok 
keresett meg, hogy a faluban 
működik egy varroda, ezért 
arra kért, varrjak 1000 darab 
szájmaszkot a lovasi emberek-
nek. Nagyon megörültem, hi-
szen akkor már azon voltam, 

hogy egy időre visszaadom 
a vállalkozásomat. Ez a fel-
kérés viszont nagyon jól jött, 
csupán abban reménykedtem, 
hogy tudok még venni a száj-
maszkhoz szükséges anyagot. 
Bár nagy volt a készlethiány, 
de nagy nehezen sikerült vá-
sárolnom. Először varrtunk 
egy mintadarabot, melyet 
Máté megmutatott a képvi-
selő-testületnek, akik egyből 
igent mondtak, a szájmasz-
kok gyártására, melyek több 
méretben készültek végül el – 
folytatja tovább Panni, aki el-
mondta, hogy kolléganőjével 
hat nap alatt varrták meg a 
maszkokat. A vasalásban egy 
korábbimunkatársa és édes-
anyja segí�tett be. Jelen pilla-
natban kilátástalan a helyzete 
a Dubapp Varrodának, hiszen 
a járványnak köszönhetően 
nincs annyi munkájuk, í�gy 
Panni hamarosan valószí�nű-
leg szünetelteti vállalkozását, 
de bí�zik abban, hogy még 
visszatérhet szeretett mun-
kájához, hiszen ő ezt tanulta, 

ebben leli örömét. Próbalnak 
kitartani, hogy ha lesz folya-
matosan munkájuk, talán el-
kerülhetik a bezárást. 

Szendi Péter
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Látványos fejlesztésekre kerül sor
a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban

A Balaton-felvidéki Nem- 
zeti Park Igazgatóság 
(BfNPI) több mint 402 millió 
forint európai uniós támo-
gatást nyert el a Széchenyi 
2020 program keretében, 
melynek segítségével új lá-
togatóközpontot létesítenek 
Balatonfüreden a Lóczy-
barlangnál, fejlesztik a 
Hegyestű Geológiai Bemuta-
tóhelyet és a Salföldi Majort.

A kivitelezési munkálato-
kat még áprilisban a BfNPÍ 
„Rejtett kincsek a Balaton-
felvidéki Nemzeti Parkban” 
projektjében Balatonfüre-

den, Hegyestűn és Salföldön 
is elkezdik. Balatonfüreden 
a Lóczy-barlangnál új látoga-
tóközpont épül beltéri és sza-
badtéri interaktí�v kiállí�tással, 
illetve egy geológiai bemuta-
tó tanösvénnyel. 

A látogatóközpontban a 
nemzeti parki termékeket 
árusí�tó ajándékbolt és helyi 
specialitásokat kí�náló büfé 
is működni fog. A Hegyestű 
Geológiai Bemutatóhely tu-
risztikai fejlesztése részeként 
a fogadóépület akadálymen-
tesí�tése mellett új játszótér 
épül, megújulnak a tereplép-

csők és korlátok, és a turisták 
komfortérzetének növelése 
érdekében kültéri pihenő-
ágyakat, padokat és asztalo-
kat helyeznek el.

A fejlesztés eredménye-
ként a Salföldi Majorban bő-
ví�tik a fogadóépületet, és a 
nemzeti park élővilágát be-
mutató egyedi pihenőpado-
kat, illetve interaktí�v hangos 
táblákat telepí�tenek, új játék-
elemekkel bőví�tik a meglévő 
játszótereket. A fejlesztés 
részeként felújí�tják az állatsi-
mogatót, bőví�tik és átalakí�t-
ják az állatkenneleket is.

A projekt keretében a Ta-
polcai-tavasbarlang Láto-
gatóközpontban is lesznek 
kisebb fejlesztések, napvi-
torlával árnyékolják a lá-
togatóközpont belső foga-
dóteréből nyí�ló játszóteret, 
amely a családosok számára 
kellemesebbé teheti a vára-
kozás perceit. Ezen kí�vül az 
audioguide-rendszer több-
nyelvű továbbfejlesztésére is 
lehetőség nyí�lik.

Sági Ágnes (Napló)
Látványterv:

Pápai Építész Stúdió Kft. 

Látogatóközpont épül a Lóczy-barlang- 
nál (látványterv)

Megújul a Hegyestű Geológiai Bemuta-
tóhely (látványterv)

Bőví�ti a Salföldi Major fogadóépületét 
(látványterv)

Tisztelt Ügyfeleink!
Korábbi felhí�vásunknak megfelelően az alábbiakban tájé-
koztatjuk O� nöket a zöldhulladék gyűjtés menetéről Bala-
tonalmádi, Alsóörs és Lovas településeken. 
Tekintettel a kialakult helyzetre, e hónapban, a 17. héten 
(április 20-24.) ingatlanonként/szerződésenként 4 db 120l-
es Balkom 2019 emblémázott vagy 4 db bármilyen 120l-es 
átlátszó zsákot helyezhetnek ki az ingatlan elé elszállí�tásra.
Felhí�vjuk figyelmüket, hogy jelenleg kizárólag a lágy szárú, 
zsákban gyűjtött zöldhulladékot tudjuk elszállí�tani! Kérjük, 
a fás szárú zöldhulladékokat/kévéket egyelőre ne rakják ki, 
azokat nem áll módunkban elszállí�tani!
A jövőben, a veszélyhelyzetre tekintettel, havi 1 alkalommal 
tervezzük a biológiailag lebomló kerti zöldhulladék elszállí�tá-
sát, az első szállí�tás a jövő héten, a 17. héten történik (fent rész-
letezve), hangsúlyozzuk, hogy ez kivételes alkalom mind a zsá-
kok tí�pusát (bármilyen átlátszó), mind a zsákok mennyiségét 
tekintve. A májusi és az azt követő gyűjtésekhez tartozó zsákok 
igénybevételével kapcsolatosan az O� nkormányzatokkal közö-
sen dolgozunk, kérjük szí�ves türelmüket a tájékoztatásig!

Ezzel együtt továbbra is arra biztatjuk O� nöket, hogy zöld-
hulladékukat csökkentsék, pl. az alábbi tippeknek megfele-
lően:
• házi komposztálás
•  lakóközösségek, társasházak válasszák a közösségi kom-

posztálást
•   gyakori fűnyí�rás
•  egyéb felhasználása a kertben:
–  metszésből levágott ágak felhasználhatók palántázásra,
–  a falevél, komposzt lenyí�rt fű felhasználható talajtakarás-

ra ágyásokon: tartja a nedvességet, gátolja a gyomosodást, 
100%-ban lebomlik a talajba.

Kérjük, a friss hí�rekkel kapcsolatosan, kövessék nyomon 
honlapunkat (www.balkom.hu/hirek/)!
Szí�ves együttműködésüket köszönjük!

Vigyázzunk egymásra, családunkra és magunkra!

Balatonalmádi, 2020. április 14.
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Állatorvosi tanácsok
a tavaszi - nyári időszakra

Szorongó heteket 
élünk. A koronavírus 
világjárványa alattomo-
san, de biztosan terjed 
hazánkban is. És hogy’ 
jönnek a képbe ebben a 
jelenlegi lehangoló hely-
zetben kutyáink, - rit-
kábban – macskáink? 

A kutyáknak és macs-
káknak is van koronaví�rus 
okozta megbetegedése, 
ezt azonban az emberétől 
eltérő, egészen más koro-
naví�rus törzsek okozzák 
(bélgyulladás, hashártya-
gyulladás). Ezek emberre 
veszélytelen koronaví�ru-
sok!

A mostani járványban 
kutyáink, - ritkábban – 
macskáink úgy kerülnek 
kapcsolatba a ví�russal, 
hogy lappangó stádiumú, 
ví�rusürí�tő, de maszkot, 
kesztyűt nem viselő sze-
mély simogatja állatunkat, 
játszik vele. A levegőben 
szálló vagy szőrre kent 
ví�rusok kedvencünk bun-
dáján maradhatnak, ami 
miatt mi is ki vagyunk téve 
a fertőződés veszélyének.

Hogy a szőrön meny-
nyi ideig marad fertőző a 
ví�rus, azt még senki nem 
tudja. Ebből következően 
javaslom, hogy otthonunk 
közelében sétáltassuk ku-
tyánkat; ne tegyünk több 
kilométeres túrákat; ne 
csatlakozzunk a többi ku-
tyasétáltatóhoz (simoga-
tás, köhögés, tüsszögés). A 
kutyák „bandázás” közben 
is átvihetik egymásra a ví�-
rust.

Hazaérve enyhe fertőt-
lení�tő oldattal, jobb hí�ján 

szappanos ví�zzel töröljük 
át az állat bundáját, tap-
pancsait. Utána természe-
tesen kézmosás, kézfertőt-
lení�tés kell! Két-három na-
ponta fertőtlení�tsük vagy 
forróvizes mosással ke-
zeljük állatunk hálóhelyét. 
Klóros vagy maró hatású 
anyagokat soha ne hasz-
náljunk! A veszélyhelyzet 
elmúltával javaslom az ol-
tási könyvek ellenőrzését 
(veszettség, ví�rusbetegsé-
gek elleni védőoltások).

Tavasszal kezdődő 
problémát jelenthet az 
arra hajlamos egyedek-
nél a növényi pollenek 
okozta allergiák megje-
lenése. Az állat tüsszög, 
köhög, sokszor orrfo-
lyás, szemváladékolás, 
kötőhártyagyulladás lát-
ható. Egyes helyeken a bőr 
kipirul, viszket, szőrhiá-
nyos, gyakran nedvező te-
rületek alakulnak ki rajta. 
Gyakran előfordul, hogy az 
állat nem csak egy növény 
pollenjére válik allergiás-
sá, í�gy a betegség időben 
elhúzódhat. Nyár végétől 
késő őszig pedig megjele-
nik a parlagfű, ami szintén 

erősen allergén növény. 
Az allergiáknak ezen kí�-

vül még sok kiváltó oka 
lehet, az állat korához, 
fajtájához nem kötött, bár 
például a túltenyésztett-
ség kétségtelenül hajlamo-
sí�tó tényező. Gyakran pa-
razita, például bolha okoz 
allergiát kutyán, macskán. 
Ílyenkor szőrhiányos, 
viszkető, varas területek 
jelennek meg a gerincen 
a farok előtt, combokon. 
Előfordul, hogy a túlér-
zékenységet kiváltó ok 
„bentlakó” állatoknál ma-
gában a lakásban van (por, 
poratka, takarí�tószerek), 
de például az úgynevezett 
autoimmun allergiáknál, 
külső okok nélkül az állat 
szervezetében képződnek 
allergizáló anyagok. Sok-
szor okoz gondot az ételek 
(tápok) kiváltotta allergia 
is. Ennyiből is látszik, hogy 
sokszor nem egyszerű rá-
jönni a kiváltó okokra. Ha 
a fent leí�rt tünetek vala-
melyikét észleli a tulajdo-
nos, lépjen kapcsolatba az 
állat kezelőorvosával. Az 
allergiás beteg tünetmen-
tessé tehető. 

A mögöttünk hagyott 
télen nem volt tartósan 
olyan hideg, ami a para-
ziták, kullancsok, bolhák, 
atkák, parazita peték szá-
mát jelentősen csökken-
tette volna. Ezek most 
tettrekészen várják a ta-
vaszt, szaporodnak és 
megkezdik „munkájukat” 
(babesiosis, Lyme kór, at-
kakór, galandférgesség). A 
házi kedvencek külső- bel-
ső parazitamentességét 
egész évben biztosí�tani 
kell. Szinte már túl sokféle 
készí�tmény van forgalom-
ban, tabletta, rácsöpögte-
tő szerek, nyakörvek, de 
nagy különbségek vannak 
ezek hatékonysága között. 
Választás előtt szintén ál-
latorvosi konzultációt ja-
vasolok. 

A tavasz együtt jár a 
szúnyogok megjelené-
sével is. Közülük egyre 
több hordozza a szí�v- és 
bőrférgesség kórokozó-
ját, s szúnyog csí�pésével 
bejuttathatja azt kutyánk, 
macskánk szervezetébe, 
ahol aztán ezek a para-
ziták kifejlődve nagyon 
súlyos megbetegedést 
okozhatnak. A szúnyogok 
távoltartására is vannak 
gyógyszerek. Ítt kell meg-
emlí�tenem az egyre több 
helyen tartott dí�sznyulak 
és gazdasági célból tartott 
nyulak mixomatosis elleni 
védelmét. Ezt a ví�rusos be-
tegséget szintén szúnyo-
gok terjesztik. A betegség 
időben beadott vakcinával 
megelőzhető.

Dr. Tarnai Dezső
állatorvos
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Í�gy tudja befizetni a közüzemi számlákat kényelmesen, 
otthonról

Több alternatívát is kínál a Dunántúli Regionális Vízmű 
a sárga csekk befizetésére. A szolgáltató, felhasználói 
védelme és biztonsága érdekében az online lehetősé-
geket ajánlja. Aki teheti, így otthon maradhat, és köny-
nyen, elektronikus úton intézheti többek között a víz- és 
csatornadíjszámlák befizetéseit, hozzájárulva ezzel az 
ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés biztonságos és 
folyamatos fenntartásához. 

A kialakult helyzet a mindennapok viszonylatában sok meg-
próbáltatás elé állí�t bennünket. 
A kijárási korlátozás betartásával, í�gy azzal, ha otthon mara -
dunk, sokat tehetünk a koronaví�rus terjedésének megfékezé-
séért, valamint egymás és az idősebbek védelméért egyaránt. 
Mindez azonban a legtöbb területet, í�gy az ügyintézés módját 
is hosszabb távon befolyásolja. 
A fentiek okán a DRV Zrt. a postai úton érkező csekkek, szám-
lák befizetésre a következő alternatí�v módokat ajánlja az 
internet-hozzáféréssel vagy okostelefonnal rendelkező fel-
használók esetében:

Internetes banki (netbanki, mobilbanki) átutalással 
Az utalás egyaránt indí�tható mobiltelefonról (például banki 
applikáción keresztül) vagy számí�tógépről (weboldalon ke-
resztül). A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel a számlán 
szereplő fizetési azonosí�tót, vagy a postai csekken a befizető 
azonosí�tó rovatban feltüntetett hosszú számsort.

iCsekk alkalmazás használatával, a csekken lévő QR-kód 
használatával
Az iCsekk alkalmazás letöltését követően már be tudja olvas-
ni a csekken található QR-kódot, majd bankkártyával ki tudja 
fizetni az aktuális számláját. A DRV Zrt.-n kí�vül további szol-
gáltatók csekkjeit is egyszerűen rendezheti, postai sorban 
állás nélkül.

Internetbankon keresztül csoportos beszedési megbí-
zással 
Csoportos beszedési megbí�zás beállí�tása esetén nincs más 
dolga, mint megadni a „Szerződő fél azonosí�tója a kedvez-
ményezettnél” rovatba a számláján szereplő felhasználói 
azonosí�tó szám utolsó 9 számjegyét (az első számjegyet kell 
elhagyni). A szolgáltató í�gy a soron következő hónapban már 
ezzel a megbí�zással vonja le a számla összegét.

VÍZCENTER rendszeren keresztül
Amennyiben ezt a fizetési módot választja a felhasználó, úgy 
regisztrálnia kell a www.vizcenter.hu/drv oldalon. A folya-
mathoz a számlán található felhasználóazonosí�tó és a ví�zmé-
rő gyári számának utolsó 4 számjegye szükséges. A regisztk-
rációt követően nemcsak fizetni tud majd az ügyfél, hanem 
megnézheti számláit, nyomon követheti befizetéseit, vala-
mint online ügyintézésre is lehetősége lesz.

E-számla
Ha a postai csekk helyett e-számlát szeretne az ügyfél, 
akkor www.dijnet.hu weboldalon kell létrehoznia egy 
felhasználói fiókot, majd a fiókba belépve a számlakii-
bocsátók menüpontban kell kiválasztania és regisztrálz-
nia a DRV Zrt.-t. A fizetések bankkártyával vagy átuta -
lással is intézhetők. A kártyás fizetéshez elmenthetők a 
kártyaadatok, í�gy egy számla befizetése pár másodpercet 
vesz igénybe, í�gy ez gyors, kényelmes, egyszeri regisztráci-
ót igénylő, papí�r- és készpénzmentes alternatí�vája a sárga 
csekknek.

Internet-hozzáféréssel vagy okostelefonnal nem rendel-
kező felhasználóiknak a DRV azt javasolja, kérjék inter-
net-hozzáféréssel vagy okostelefonnal rendelkező roko-
naik, ismerőseik segítségét, hogy helyettük, nevükben 
befizessék a díjakat. 
Ugyanezen célból kérik azokat az internet-hozzáféréssel 
vagy okostelefonnal rendelkező személyeket, akik idősebb 
személyeknek a bevásárlásokban segí�tenek, hogy a csekkek 
befizetésében is segí�tsenek, a fentiekben jelzett fizetési mó-
dok valamelyikével. 
A dí�jfizetésekhez szükséges adatok megtalálhatók a számla-
levélben. 

A DRV Zrt. folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzet 
alakulását, és szükség esetén további intézkedéseket vezet be. 
Munkatársai ebben a kritikus egészségügyi veszélyhelyzetben 
is felelősségteljesen és elhivatottsággal végzik tevékenységü-
ket. A társaság mindent megtesz az általa biztosított közszol-
gáltatás zavartalan fenntartása érdekében, melyhez felhasz-
nálói segítő együttműködését ezúton is köszöni.

További információ:
sajto@drv.hu
www.drv.hu 
DRV hivatalos Facebook-oldala
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Interneten keresztül hirdetik Isten igéjét Alsóörsön
A kormány rendelke-

zéseivel összhangban, az 
egyházakban is mellőzik a 
személyes találkozásokat. 
Az istentiszteletekbe és a 
szentmisékbe az interneten 
keresztül kapcsolódhatnak 
be a hívek.

Kálmán Csaba református 
lelkész március 17-én tartotta 
meg az Alsóörs-Lovasi Refor-
mátus Társegyházközség kö-
zösségi oldalán az első áhí�ta-
tot. A tiszteletes minden nap 
bejelentkezik, olykor fia, Kál-
mán Dániel segédlelkész hir-
deti Ísten igéjét. Kálmán Csa-
ba szerint nagy szükség van 
erre a mai világban, pozití�vak 
a visszajelzések, sokan nézik 
élőben vagy visszatekintik, 
hiszen az oldalon mindezt 
meg lehet tenni. – Ezek a napi 
bejelentkezések arról szólnak, 
hogy a Bibliaolvasó Kalauz 
szerint próbáljuk értelmezni 

a mai kor helyzetét, egy olyan 
időben, amiről azt gondolom, 
hogy a jelen generációban élők 
közül egyikünk sem gondolta, 
– de főleg a fiatal és a közép-
korosztály nem –, hogy valaha 
is egy ilyen helyzetet átélünk. 
Úgy gondolom, hogy az egész-
ségügyi védekezésen túl na-
gyon fontos lelkünk ápolása, 
építése, hiszen rengeteg olyan 
kérdést vet fel ez az időszak a 
mi életünkben, amire a rohanó 
világunkban nem kerestük a 
válaszokat. Ugyanakkor Isten 
igéje egyértelmű – fogalmazza 
meg Kálmán Csaba, aki fel-
hí�vja a figyelmet arra, hogy a 
Bibliaolvasó Kalauzt egy évvel 
ezelőtt állí�tották össze, ezért 
ragaszkodik ehhez a vezérfo-
nálhoz.

Véleménye szerint az Ísten 
tudta, hogy mi fog ránk várni, 
és olyan igéket küld nekünk, 
amelyek valóban választ ad-
nak korunk kihí�vásaira, a je-

len problémára, és legfőkép-
pen arra, mi lesz utána. Ennek 
az egész járványnak pont az a 
lényege, hogy a globális filo-
zófiát valló emberiség, amely 
egyáltalán nem törődött sem-
mivel, önmagával és a környe-
zetével sem, egy picit csönde-
sedjen el. Vonuljon vissza, és 
vegye észre, hogy a világon 
túl, amit ő épí�tett nagyon sok 
sikerrel, van egy másik világ, 
amely legalább annyira meg-
határozza az életünket, ez 
pedig a lelki világunk. Ennek 
prioritása sajnos elveszett az 
elmúlt évtizedekben. – Az Is-
ten szeretné újraépíteni ezt a 
világot, és benne azt a terem-
tett embert, akit ő nagyon sze-
ret, hiszen Jézus Krisztus eljött 
a Földre, hogy az ő szeretetét 
elhozza. Minden ember kettős 
állampolgár ezen a Földön. 
Van egy földi és egy mennyor-
szági állampolgár, csak utób-
bit az emberek a mai korban 

anulálták, nem vették észre, 
nem törődtek vele. Most jött 
el az ideje, hogy ezzel is foglal-
kozzunk, ezért tartom fontos-
nak a napi bejelentkezéseket, 
hogy elcsendesedve, elmélyül-
ve, magunkba nézve gondol-
kodjunk el Isten igéjén – zárta 
szavait Kálmán Csaba. 

 Szendi Péter
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Tisztelt Ügyfeleink!

Az E� BH Nonprofit Kft. és a Balatonalmádi Kommu-
nális és Szolgáltató Nonprofit Kft. a koronaví�rus ma-
gyarországi megjelenése és terjedése miatt, a járvány 
megelőzése és terjedésének csökkentése érdekében, a 
szolgáltatás fenntartása mellett mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy ügyfelei, munkavállalói, valamint 
azok családtagjai egészségét megóvja: 

–  királyszentistváni és balatonfüredi telephelyein-
ken kizárólag a Közszolgáltató gyűjtőjárműveivel 
begyűjött, közszolgáltatásból származó hulladékot 
fogadnak,

–  személyes ügyfélszolgálati irodáinkat bezártuk,
–  munkavállalóinkat védőeszközökkel, fertőtlení�tővel 

láttuk el, növeltük a személyes higiéniás lehetőséi-
gek elérhetőségét, melyre fokozottan felhí�vjuk dolr-
gozóink figyelmét!

Ugyanakkor kérjük Önöket, hogy munkatársaink és 
hozzátartozóik egészségének, valamint közvetlen kör-
nyezetünk védelme, és a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatás fenntartása érdekében, fogadják meg az alábbi 
tanácsokat, ezzel is segí�tve munkánkat:

–  A huzamos otthon tartózkodás alatt kiemelten fon-
tos, hogy csökkentsük a keletkező hulladék mennyi-
ségét, lehetőségekhez képest előzzük meg a hulla-
dékképződést. Erre már vásárláskor gondoljanak, 
válasszák az újrahasznosí�tható csomagolást! Minél 
tudatosabban vásárolunk, annál kevesebb hulladék 
keletkezik! Használjuk újra a még tiszta zacskókat, 
dobozokat! Ezzel nem csak környezetünket védjük, 
de jelentősen csökkenthető az elszállí�tandó hulla-
dék mennyisége! 

–  A háztartásban keletkező hulladékot minden 
esetben zárt, bekötött zsákban szíveskedjenek 
a hulladéktároló edénybe helyezni!

–  A karantén alá vont ingatlanhasználókat kérjük, 
hogy minden esetben jól bekötött, dupla zsákban 
szí�veskedjenek a kommunális hulladékot elhelyez-
ni a hulladékgyűjtő edénybe. Különös tekintettel a 
szájmaszkok, gumikesztyűk, egyéb higiéniás eszkö-
zök esetében!  A fertőzések elkerülése érdekében 
a házi karanténban élők mentesülnek a szelektí�v 
hulladékgyűjtéstől, a háztartásokban keletkező va-
lamennyi hulladékot együtt kell gyűjteni!

–  Mivel az esetleges fertőzés terjedését nagyban elő-
segí�theti, ha a zárt csomagolás sérül, ezért tegyünk 
meg mindent annak érdekében, hogy a tartályok ne 
boruljanak ki, azok tartalmához illetéktelenek ne 
férjenek hozzá. Kérjük, hogy a hulladéktároló edé-
nyekbe csak annyi hulladékot helyezzenek, ameny-
nyi kényelmesen belefér, fedele lecsukható legyen.  
Ezzel minimálisra csökkenthető a kiporzás veszé-
lye, valamint illetéktelenek, és az állatok a benne 
lévő hulladékhoz nem férhetnek hozzá. Kérjük, ne 
tegyenek az edény mellé vagy annak tetejére hulla-
dékot!

–  Ürítést követően lehetőség szerinti mossák ki és 
fertőtlenítsék a hulladéktároló edényeket. 

–  Fokozottan ügyeljenek arra, hogy a házhoz menő 
szelektí�v hulladékgyűjtő edényeket és a közterüle-
ten lévő szelektí�v hulladékgyűjtő szigeteken talál-
ható edényeket rendeltetésszerűen használják! A 
közterületeken található szelektí�v gyűjtőszigetek 
tartályai és más utcai hulladékgyűjtő edények mellé 
ne tegyenek semmilyen más anyagot, pl.háztartási 
hulladékot, lomot a fokozott fertőzésveszély miatt! 
Ezek kirakását egyébként is jogszabály tiltja!

–  A maszk és gumikesztyű nem szelektí�v hulladék! 
A ví�rus elleni védekezésre használt arcmaszkot és 
gumikesztyűt kérjük, hogy semmiképpen ne dob-
ják a szelektí�ven gyűjtött hulladékok közé! Ezeket 
minden esetben, pihentetés után, dupla szemetes-
zsákban helyezzék ki a kommunális hulladékgyűj-
tő edénybe!  Ez jó alkalom a már használt zacskók 
újrahasználatára.

–  A hulladékgyűjtő edényeket, edényhelyettesí�tő zsá-
kokat időben, legkésőbb az ürí�tés napján reggel 6 
óráig helyezzék ki. 

–  Különösen figyeljenek oda a gyűjtőtartályok megkö-
zelí�thetőségének biztosí�tására. Kérjük, hogy ürítési 
napokon ne parkoljanak gépjárműveikkel olyan 
helyre, ahol akadályozzák, nehezítik, és akár 
ellehetetlenítik a tárolóedény ürítését! 

Köszönjük együttműködésüket!

Vigyázzunk egymásra, családunkra és magunkra!
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az Önök településén megkezdjük

a szennyvízcsatorna hálózat bővítés
kivitelezési munkáit. 

Kivitelező cég neve és elérhetősége: 

Colas Alterra Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73. Tel : 06/1-883-1465

Építésvezető neve és elérhetősége: 

Lehota István
Tel: 06/30-979-1818

    Helyszíni művezető neve és elérhetősége: 

Slajchó Csaba 
Tel: 06/30-422-4581

Kivitelezéssel érintett területek:
Lovas – Bartók Béla u.

Kivitelezés kezdési és várható befejezési időpontja:
2020.04.23. – 2020.05.22.

Az okozott kellemetlenségekért
elnézésüket és megértésüket kérjük!

Burgonyás cipó
Burgonyás kenyér vitat-

hatatlanul az egyik legfi-
nomabb kenyér, legalábbis 
szerintem. A bélzete sokáig 
élvezhető, puha, szaftos ma-
rad. A héja frissen ropogós, 
akár cserepes is lehet, de a 
sok burgonya miatt hamar 
elpuhul. 

Hozzávalók:
2 közepes méretű burgonya 
(kb. 20-25 dkg)
50 dkg BL 80 liszt
2 tk. só
2 dkg vaj (vagy 2 ek. olaj)
240 g öregtészta
kb. 2 dl a burgonya főzővizé-
ből
90 g kovász

Öregtészta hozzávalók:
150 g liszt
85 g ví�z
10 g élesztő

Öregtészta elkészítése:
Alaposan összedolgozom a 

hozzávalókat és 10-12 órát a 
konyhapulton hagyom leta-
karva. Nyáron a hűtőbe tesz-
szük 14-16 órára. 

A burgonyát meghámozom, 
egy csipet sóval annyi ví�zben, 
ami épp ellepi, megfőzöm. 
Leszűrtem, a főzővizet félre-
tettem. A krumplit áttörtem 
és hagytam, hogy szobahő-
mérsékletűre hűljön. Ezután 
keverőtálba készí�tettem a 
hozzávalókat. A burgonya fő-
zővizét csak óvatosan adagol-
tam, mert a krumpli eléggé lá-
gyí�tja a tésztát. A kész tésztá-
nak ruganyosnak, fényesnek 
kell lennie. Ha ragad kevés 
liszttel, ha kemény kevés fo-
lyadékkal igazí�thatunk rajta. 
Kelesztőtálban 30 percig pi-
hentetem. Ezután meghajto-
gatom, azaz felemelem a tész-
ta tőlünk távolabb eső szélét, 
óvatosan meghúzom, majd a 
tészta tetejére hajtom. Ugyan-
ezt elvégezzük a tészta alsó 
szélével, majd megismételjük 
a két oldaláról is. A négyrét 
hajtott tésztát megfordí�tom a 
tálban, és ismét letakarod. 

A hajtogatást még kétszer 
megismételjük 30-40 per-
cenként. A harmadik hajtás 

után egy órát pihentetjük. 
Ekkor megint meghajtjuk, 
majd gyengéden a munka-
lapra fordí�tjuk, és gömbö-
lyűre formázom Egy kerek 
kelesztőkosárba vagy tálba 
terí�tettem egy ruhát, amit 
beliszteztem. Ebbe tettem a 
megformázott tésztát, varrat-
tal felfelé. A ruha lelógó szé-
leivel betakartam. Szobahő-
mérsékleten, kb. két óra alatt 
duplájára kelesztjük, vagy 12-
14 órára betesszük a hűtőbe. 
Akkor sütésre kész, ha ujjunk-
kal megnyomva kissé puha, 
de még rugalmas.

Egy nagy, legalább 5 literes 
vaslábast vagy jénait a sütővel 
együtt alaposan felmelegí�tünk 
250 fokra. A megkelt tésztát 
óvatosan egy sütőpapí�rra for-
dí�tjuk, és a tetején pengével 
kb. 4mm mélyen, határozott 
mozdulattal bemetszéseket 
ejtünk. A sütőpapí�r segí�tségé-
vel átemeljük a forró edénybe, 
rátesszük a fedőt, és betoljuk 
az előmelegí�tett sütőbe. 30 
percig sütjük fedő alatt, majd 
levesszük az edény tetejét, és 
tovább sütjük 220 fokon 15-
20 percig fedetlenül. Akár ki 
is vehetjük az edényből, és a 
sütő rácsán süssük készre. Í�gy 
az oldala is szebben megsül. 
Akkor van kész, ha a kenyér 
alja megkopogtatva kongó 
hangot ad. Rácsra tettem hűl-
ni és azonnal kevés vizet per-
meteztem rá.

Fehérné Kiszlinger Anett

Továbbra is várjuk a re-
cepteket, kérem, hogy fotóval 
mellékelve, mindazt küldje el a 
szendipeti@gmail.com e-mail 
címre. Köszönöm szépen! Szen-
di Péter


