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– Szerkesztői előszó –
Helló, július! Kenesén oly sok minden történik, hogy
lapunk alig tud lépést tartani vele. Elhatároztunk, hogy
beszámolunk a környező településeken történtekről,
mely ránk is vonatkozik. Ezt a tervet jelen számunkban
még nem tudtuk teljesen megvalósítani, mert Kenese
mindig bőven ellátja témával lapunkat.
Szomszédolás
– Kitekintés környezetünkben folyó ügyekre, sikerekre,
gondokra, válallkozásokra – Most zajlik a vizes világbajnokság, ami homloktérbe hozza számunkra a fűzfői Balaton Uszodát is. A létesítmény felújítására csak a VB
után kerül sor. Az uszoda létrejöttében annak idején na-
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gyon sokan segítettek, köztük Balatonkenese is. Nem véletlenül, hiszen többek között gyerekeink itt tanulnak úszni. Az uszoda aulájában látható kőtáblán a balatonkenesei tsz neve is olvasható. A szomszédunkban lévő fűzfői sportuszoda léte elsősorban Gyurica Lászlónak köszönhető. Szívből reméljük, hogy a jövőben is működni fog,
hiszen a magyar kormány nem hagyja magára a vidék településeit, s
biztosítani fogja az uszoda teljes körű felújítását is.
El kell mondanunk, hogy nem csak kellemes dolgok történnek
Kenesén. Ilyentájt országszerte rendszerint heves viharok dúlnak.
Emberek mennek tönkre, értékekben kár keletkezik, s mi csak nézünk
döbbenten, hogy hová fog ez vezetni. Az özönvizek, a jégkár és a szél
hatalmas gondokat okoznak. Bennünket szerencsére e tekintetben
gyakorta megkímél a gondviselés. Most mégis kár érte közösségünket: a június 25-i viharban lecsapott a villám. Mégpedig a református
templom tornyára. A környező épületekben, intézményekben is
érezni lehetett hatását, mert az elektromos hálózatot tönkretette, a berendezések működésképtelenné váltak. A keletkezett károk nagyságáról ma, 26-án, e sorok írásának idején még nincsenek adatok, de
úgy látszik, a templom orgonájával is történt valami. – Rombolják
környezetünket, gyötrik embertársainkat. Azt állítják, nincs általános
felmelegedés, holott a tavalyi év volt a legmelegebb az utóbbi kétszáz
esztendőben. És minden év melegebb. – Ez a július még előttünk áll.
Hozhat kánikulát, hozhat emlékezetes nyaralást. Ha egyénenkét a
Földet nem is tudjuk megmenteni, kicsiben, a saját környezetünkben
azért tehetünk valamit. Ha nem dobjuk a szemetet az út mellé, ha nem
szennyezzük a Balatont – és egyetlen vizünket sem.
Becsüljük meg Kenesét, mert az itt lévő vidéki nyugalmat nagy
kincsnek kell tartanunk.
Vasváry-Tóth Tibor

Balatonkenesei Hírlap

4

2017. július

Beszámoló a 2017. május 25-i testületi ülésről és a
június 1-én tartott rendkívüli ülésről
Ülést tartottak május utolsó csütörtökjén a balatonkenesei képviselők. Elsőként az április hónapban hozott, lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadása történt meg, majd a házasságkötések szolgáltatási díjairól szóló rendelet
tervezetét tárgyalták. A házasságkötés
szolgáltatási díjairól szóló rendeletet
2011 novemberében fogadta el a képviselő-testület. Felülvizsgálata az azóta eltelt időben bekövetkezett jogszabályi

ünnepi beszéde, gyűrűcsere ceremónia,
zeneszolgáltatás, közös gyertyagyújtás,
pezsgős koccintás stb. A házasságkötés
hivatali helyiségen és munkaidőn túl történő megkötésének szándékát a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell kérvényezni.
A rendelet 2017. június 1. napján lépett hatályba, mellyel a 17/2011.
(XII.02.) önkormányzati rendelet hatályát vesztette.
Tájékoztató hangzott el a Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2017. évi
munkatervéről. A 2017.
március 23. óta intézAnyakönyvi események díjai
ményvezető-helyettesként
és művelődésszerHivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén, ha az
vezőként
dolgozó Gábor
hivatali munkaidőben vagy azon kívül történik, a
Adrienn beszámolt a
szolgáltatás díja:
30.000.- Ft
munkába állása óta eltelt
Hivatali helyiségben, munkaidőn kívüli házasságköidőszak alatt szerzett tatés díja:
15.000.- Ft
pasztalatairól, az általa elvégzett feladatokról és a
A díjtételek közhatalmi bevételnek számítanak, ÁFA
jövőben megvalósítandó
kötelezettség nélkül.
terveiről. A beszámolót és
a hozzá csatolt 2017. évi
Anyakönyvi esemény terembérleti díja: ha legalább
rendezvénynaptárt a testüaz egyik fél helyi lakos, a terem ingyenesen
let 7 igen szavazattal elfoigénybe vehető. Ha egyik fél sem helyi lakos:
gadta.
10.000.- Ft
Ugyancsak beszámoZeneszolgáltatás:
1.000.- Ft
ló hangzott el a BalatonÜnnepi szertartás szervezésének egyéb költsége:
fűzfői Hivatásos Tűz2.000.- Ft
oltó-parancsnokság 2016.
Gyertya:
2.000.- Ft
évi tűzvédelmi tevéPezsgő:
1.500.- Ft
kenységéről és a tűzvédVirágcsokor, asztali dísz:
5.000.- Ft
elem érdekében tett intézkedéseikről. A balaAz árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
tonfűzfői hivatásos tűzoltók tevékenysége a Baváltozások miatt vált szükségessé. A to- latonalmádi és a Balatonfüredi járás tevábbiakban is lehetőség van a hivatali rületén 11 településre terjed ki. A tavalyi
helyiségen kívüli, valamint a hivatali év során 140 tűzesethez vonultak ki,
munkaidőn túli házasságkötésre, be- melyből 93 téves jelzésnek bizonyult.
jegyzett élettársi kapcsolat létesítésére. Kiérkezésük előtt 11 tűzesetet számolA rendelet kiterjed az ezekben az esetek- tak fel. 145 műszaki mentéshez hívták
ben az önkormányzat, valamint az anya- őket, amelyből 10 volt téves jelzés, 9
könyvvezető részére fizetendő többlet- esetben pedig a mentés az érkezésük
szolgáltatás mértékéről. Alapszolgálta- előtt megtörtént. Működési területen kításnak minősül az anyakönyvi esemé- vül 93 esetben vonultak ki. A téves jelnyen (házasságkötés, bejegyzett élettársi zések nagy számát a működési területen
kapcsolat létesítése, névadó, házassági lévő létesítmények tűzjelző központjaiévforduló) az anyakönyvvezető közre- ból érkező jelzések okozták, melyekre a
működése, jogszabályban rögzített hiva- tűzoltóknak vonulási kötelezettségük
talos szöveg és eljárás. Ünnepi szertartás van. – A katasztrófavédelmi megbízotminden ezen kívül választott és kért tak 51 természeti eredetű kockázatiszolgáltatás, mint az anyakönyvvezető helyszínen végeztek ellenőrzést. A rend-

kívüli téli időjárásra való felkészülés részeként 10 alkalommal melegedőhelyeket, négyszer pedig gépszemlét végeztek. 68 szirénaellenőrzés és 33 veszélyelhárítási terv ellenőrzése is megtörtént.
A lakossággal való együttműködés keretében tevékenységüket rendezvényeken,
nyílt napokon, laktanya-látogatások alkalmával mutatták be. Több versenyt és
rajzpályázatot is hirdettek gyerekek számára. – A Nádai Tamás tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok által készített beszámolót a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta.
Napirendre kerültek a Balatonkenese
egészségügyi helyzetéről szóló beszámolók is. Dr. Détár Bianka körzetében
2016-ban 1327 bejelentkezett beteg volt.
10072 esetet látott el, melyből 9127 a
balatonkenesei és balatonakarattyai rendelőjében, 945 a betegek lakásán történt.
122 esetben utalta betegeit kórházba; laborvizsgálatot 970 esetben, 511 betegnél, képalkotó diagnosztikai eljárást 435
esetben, 285 betegnél kért. Egyéb, szakrendelést igénylő ellátásra 1051 esetben,
494 betegét utalta. Praxisában a közgyógyellátottak száma 34 fő volt. A térítésmentes influenza elleni védőoltást
196-an vették igénybe. Az általa ellátottak közül 220 fő diabetes mellitus, 270
fő ischaemiás szívbetegség, 69 fő rosszindulatú daganatos, 621 fő mozgásszervi, 665 fő hypertoniás, 244 fő
psychiátriai és 45 fő légzőszervi betegségben szenved.
Dr. Németi Sándor háziorvos a
2016. évi betegellátásáról közölte, hogy
a praxisába bejelentkezett betegek
száma 1655 fő. Az ellátott esetek száma
11.141 volt. Levele a továbbiakban a
közte és Balatonkenese város önkormányzata között meglevő vitás kérdéseket tárgyalta. Németi doktor nehezményezte, hogy nem kapta meg az önkormányzattól a rezsitámogatást. A doktor
úr által rezsitámogatásra használt pénzösszeget az Önkormányzat a civil szervezetek támogatására megszavazott keretből adta részére. Ennek egyik feltétele, hogy a támogatásban részesülők a
kapott összegről minden tárgyévet követő év január 31-ig írásban számoljanak el, az összeg felhasználásáról
szóló számlák hiteles másolatának benyújtásával és a támogatott tevékenység
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számlák hiteles másolatának benyújtásával és a támogatott tevékenység bemutatásával. Az Önkormányzat a támogatás
elmaradását azzal indokolta, hogy az elmúlt években nem kapott beszámolót a
doktor úrtól. Németi doktor úr a beszámolót viszont amiatt nem nyújtotta be,
mert több éves tapasztalata szerint hiába
keresi meg az Önkormányzatot bármilyen problémájával, leveleire választ
sem szokott kapni. Ezzel ellentétben a
valóság az, hogy minden kérését, felvetését akceptálja és lehetőségeihez mérten megoldja az Önkormányzat (pl. rendelőajtók hangszigetelő párnázattal történő ellátása.)
Dr. Meláth Viola, Balatonkenese
gyermekorvosa praxisába 2016-ban 18
újszülöttet jelentettek be. Éves betegforgalma 6000 körül van. 680 esetben
ambuláns ellátás, 460 alkalommal
egészséges csecsemő és gyermek tanácsadás történt. 10 esetben utalt beteg
gyermeket kórházba páciensei közül a
doktornő. Kötelező csecsemőkori szakorvosi vizsgálatokra és egyéb beutalásokra 280 alkalommal került sor. 75-80
a fokozott gondozást igénylő gyermek.
Ők főleg ortopédiai problémák miatt
járnak gondozásra. Tíz gyermek krónikus betegséggel küzd. Sajnos évről
évre emelkedik az anyagcsere-problémás, az elhízott és a stressz okozta betegségekkel jelentkező gyermekek
száma. Szülői gondatlanságot a doktornő körzetében nem tapasztalt; egy
család esetében volt szükség a gyermekjóléti szolgálattal közös intézkedésre.
Dr. Gyürüs Ervin fogszakorvos, aki
2014 óta megbízott fogorvosként látta el
Balatonkenese fogorvosi körzetét, a praxist 2017 januárjában megvásárolta.
3480 fő, Balatonkenese és Balatonakarattya tartozik a körzethez. 2016-ban
1476 fő, 1313 felnőtt és 163 gyermek jelent meg a rendelésen. Alapellátásban
2691 esztétikus tömés, 103 gyökérkezelés, 636 fogkő-eltávolítás, 289 fogágykezelés történt. Nő az igény fogpótlások
készítésére és a rendszeres fogászati ellenőrzésekre is.
A testület Dr. Détár Bianka, Dr.
Meláth Viola és Dr. Gyürüs Ervin beszámolóját elfogadta, Dr. Németi Sándor esetében pedig úgy döntött, hogy a
beszámoló helyett a testülethez eljuttatott levél tartalmát tudomásul vette,
de a benne foglaltakkal nem ért egyet.
A központi orvosi ügyelet beszámolója a testületi ülés időpontjáig nem
készült el.
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Óbíróné Karácsony Ágnes helyettes
védőnő elkészítette a csecsemővédelemről szóló 2016-os beszámolót. Az iskolai
feladatok ellátása mellett a védőnői körzetbe 122 család tartozik. Az 1 év alatti
csecsemők száma 23, az 1-3 év közötti
kisdedeké 49; 91 3-6 év közötti gyermek
van, összesen 174 fő.
2016-ban Balatonkenesén 13, Balatonakarattyán 5 kismamát vettek nyilvántartásba. 17 gyermek született Balatonkenesén, Balatonakarattyán pedig 4.
3 gyermek koraszülöttként látta meg a
napvilágot. A gyerekek kötelező védőoltásaikat megkapták, védőnői szűrővizsgálataik megtörténtek. Minden új-szülött kapott anyatejet. 33% 4 hónapos
korban még kizárólag anyatejet kapott. 6
hónaposan a kizárólagos szoptatás aránya 24% volt. 1 éves korában az egyéb
táplálék mellett a csecsemők 14% még
kapott anyatejet.
A Balatonkenese Városért Közalapítvány 2016-os pénzügyi beszámolóját
a képviselő-testület elfogadta.
Jóváhagyták és elfogadták továbbá
az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzésének értékeléséről szóló jelentést
is. Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.
Megszavazták a képviselők a településrendezési eszközök egyszerűsített eljárás keretében történő módosításának
megindítását a Széchenyi park ügyében.
A város a park területének olyan mértékű felhasználását tervezi, mely a jelenleg hatályos településrendezési eszközök lehetőségein túlmutat. A módosítás
keretében a park beépíthetősége 2%-ról
4%-ra változik.
A Vak Bottyán strandon kialakítandó partvédőműmentes plázs kialakításának engedélyezési dokumentációja a
Speciál Bauterv Kft. munkája. A megismert terv alapján a testület megszavazta,
hogy hozzájárul a további engedélyeztetési eljárás lefolytatásához.
A Szép Ferencné és a Szőlő utca
közvilágításának kérdésére a képviselőtestület 2017 őszén, a költségvetés számainak alakulása ismeretében tér vissza
ismét, és újratárgyalja.
Módosult a Polgármesteri Hivatal alapító okirata. A változtatásra a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és egyéb kódváltozások miatt volt
szükség. Tartalmi változás csak kormányzati funkciószámok esetében történt.
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Hasonló okok alapján vált indokolttá
a Közművelődési Intézmény és
Könyvtár alapító okiratának módosítása
is. Tartalmi változás itt is csak a kormányzati funkciószámok esetében, valamint a közterület elnevezésében történt.
6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
döntött a testület, hogy a szorosabb
együttműködés érdekében megállapodást köt a Bakony és a Balaton Keleti
Kapuja Közhasznú Egyesülettel. Az
egyesület működésének biztosítása érdekében adott 1.060.000.- Ft vissza nem
térítendő támogatást tagdíj-ki-egészítés
címén folyósítja, az Önkormányzat
2017. évi költségvetéséből.
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen sza-vazattal és 2 tartózkodással 15 napos határidővel felmondta a Balatonkenese Sport
Clubbal (korábban 2008 Labdarúgó
Club) 2008. december 22-én kötött, 10
évre szóló sportpályabérleti megállapodást. A testület felkérte a klub elnökét,
hogy a megállapodás 12. pontja értelmében a bérleményt rendeltetésszerű állapotban, 15 napon belül adja át az Önkormányzatnak.
Határozat született arról, hogy a
sporttelep használatát a testület a Balatonkenese Városi Sportegyesület részére
biztosítja. Az egyesülettel kötött szerződés akkor lép életbe, amikor a Balatonkenese Sport Clubbal való korábbi megállapodás hatályát veszti.
Hozzájárulásukat adták a képviselők
az EduCare Hungary Kft-vel kötendő
együttműködési szerződés aláírására. A
szerződés keretében a Balaton Glamping hagyományőrző jurtatábor és kerékpáros turisztikai szálláshely kialakítása valósul meg Balatonkenesén, a Balatonfűzfővel határos városrészen, a kerékpárút mellett.
A Bakó-árok és a Széchenyi lakótelep csapadékvíz-elvezetésének ügyében a Beszt Beruházó, Szolgáltató
és Tervező Kft. 1.300.000.- Ft + ÁFA
összegű ajánlatát fogadta el a testület.
A tervezet a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című,
TOP-2.1.3-16 számú pályázatra benyújtott, bővített tartalmú dokumentáció része.
A tanácskozás ezt követően zárt
üléssel folytatódott.
A június 1-én tartott rendkívüli ülés
összehívásának legfontosabb oka pályázati döntésekkel kapcsolatos határidők
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Az eljárás nyertesének a Képli és
Társa Bt-t hirdették ki. Ajánlatuk nettó
42.601.485.- Ft + ÁFA összegű, 36 hónap jótállási idővel.
Kivitelezőt választottak a Bezerédj
strand fejlesztése ügyében is. A Turisztikai Ügynökség által kiírt pályázaton az
elnyerhető támogatás bruttó 12.716.536.- Ft,
a támogatási intenzitás 100%. Három
ajánlat érkezett be határidőre. Közülük a
Royal Kert adta a legjobbat, de csak a
játszótérre. Az RD-Master Kft bruttó
12.398.375.- Ft értékben pedig minden
tevékenységre. A képviselők végül ezt
az ajánlatot választották.
Döntés született a Balatonkenese
Sport Clubbal kötött szerződés ügyében.
Vajda Béla elnök a május 25-i testületi
ülésen szóban közölte, hogy a klub az értékeiből tárgyi eszközöket átadna abban
az esetben. ha az Önkormányzat eltekintene a 375.777.- Ft-os közműszámla-tartozásuktól. A testület úgy döntött, hogy
elfogadja a felkínált eszközöket és a
klubbal 2008. december 22. napján létrejött bérleti szerződést 2017. június 5.
napjával, közös megegyezéssel megszünteti.
Tárgyalta a testület a belső ellenőrzés
során fellelt hibák megszüntetésére készült intézkedési tervet, melyet elfogadott.
Kéréssel fordult az Önkormányzathoz a Pilinszky János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, hogy a belépők és az utazási költség biztosításával a 2017/2018as tanévben is támogassák az első osztályosok úszásoktatását. A képviselők
döntése értelmében az Önkormányzat
1.599.250.- Ft-tal támogatja az úszásoktatást. Az iskola tanulói részére az Önkormányzat a 2017/2018-as tanévben is
iskolabusz-járatot biztosít, melyhez Balatonakarattya 25%-ban járul hozzá. Így
Kenese része bruttó 4.886.325.- Ft. A
szolgáltatást az eddigiekhez hasonlóan a
Márió Cargo Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. végzi.
Tárgyalta és elfogadta a testület a
Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény 2016. évi beszámolóját.
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Megtörtént a tervező kiválasztása a Kultúra Háza felújítási
terveinek elkészítéséhez. Három
ajánlat érkezett be. Az épület felújítására kapott 100 M forintos
támogatásban tervezési költség
nem számol-ható el, így ezt a
2017. évi költségvetés általános
tartalékkerete terhére számolják el. Az építési engedélyes és
kiviteli tervek elkészítésével a
NÉZ-BAU Kft-t bízzák meg,
9.698.990.- Ft értékben.
További részletes a-nyagokat
a www.balatonkenese.hu oldalon
találnak.
– vtt –
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Félidőben 6.
Beszélgetés Jurcsó János képviselő úrral, a Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökhelyettesével
Jurcsó János, településünk iskolájának történelemtanára az egyedüli függetlenként jutott a képviselő-testületbe a 2014-es
önkormányzati választások alkalmával. A Félidőben utolsó részében ő mondta el tapasztalatait, beszélt tervekről, Kenese lehetséges fejlődéséről.
– Milyen volt az Ön számára a képviselőként töltött elmúlt juk, hogy mi a jó nekik. Mi a lakosság választása alapján vagyunk ott, ahol vagyunk. A település képviseletét bízták ránk,
időszak?
– Egyszerre könnyű és nehéz az utolsó körben megszólalni de ez nem azt jelenti, hogy mi lennénk a település. Feladatot
és összefoglalni, amit gondolok. Ami szép és jó volt, azt előt- bíztak ránk, amit nem úgy kell megoldanunk, hogy „majd mi
tem képviselőtársaim már elmondták. Függetlenként kerültem meghozzuk a döntést, és eszi, nem eszi, nem kap mást”, hanem
a testületbe, ilyen értelemben kakukktojás vagyok. A válasz- az emberekkel kommunikálva kellene határoznunk. Ennek én
tókon kívül másnak, pártnak, szervezetnek nem tartozom fele- nagyon nem látom, még csak csíráját sem. Tehát amit alapvető
lősséggel, és ez számomra hallatlan előny. Nem vagyok és hibának érzek, az a kommunikáció – melybe beletartozik a
nem is akarok egy pártnak sem a tagja lenni. Nincs rajtam nyo- belső kommunikáció is –, az átgondolt stratégia és tetteink elemás, a testület elé kerülő kérdésekben szabadon dönthetek. ganciájának hiánya. Nem tartjuk a kapcsolatot a lakossággal,
Puskás Róbert képviselőtársammal a korunknál fogva találom amikor meg igen, az sem túl szerencsés módon történik.
A másik, amitől igyekszem távol tartani magamat, az az a
meg a közös hangot, vannak hasonló gondolataink, a kiábránfajta attitűd, hogy mindenhez értő embernek higydultság miatt időnként pedig Kogyem magam. Én nem vagyok az, de néhányan igen.
csis Jenővel.
Nem restellem kikérni mások véleményét, és ami
Amikor ez a testület elkezdte a
még bigottabb, meg is fogadom. Azért kérdezem
működését, nagy álmokkal és termeg, mert én nem értek az adott kérdéshez. Nekem
vekkel vágtunk neki. Tudom pernagyon nehéz megszoknom másoknál, hogy nem így
sze, így szokott ez lenni másokkal
állnak hozzá. Emberek anélkül jelentenek ki dolgois, aztán az élet monotonitása és
kat, hogy értenének hozzá vagy tudnának róla. Mert
szürke hétköznapjai sok dolgot
bizony vannak dolgok, amiket föl kell vállalnunk:
megváltoztatnak. A mi esetünknem értünk hozzá. De mindenre vannak szakembeben sajnos többet változtatott
rek, akiktől kérdezhetünk. Többször elmondtam:
meg, mint amennyit kellett volna.
bármi, amit meg akarunk csinálni, olyan, ami a teleHa mindazt, amit szerettünk
pülést hosszú évtizedekre meghatározza, arról kérvolna, el akarunk érni, a ciklus
dezzük meg mások véleményét. Viszont ne úgy temásodik felében nagyon bele kell
gyük, hogy kimegyünk az utcára és megkérdezzük –
húznunk a munkába, mert van mit
ehhez marketingszakemberre van szükség. Ha vabehoznunk. Önmagunkat osztálami mellett le kell tennem a voksomat, azt alá kell
lyozva az érdemjegyet az elégséges és a közepes közé tenném.
Szemüvegemen át a világ… tudnom támasztani. Nem várhatom az emberektől,
hogy az egyes kérdéseket információk nélkül ők
Azért, mert mi vagyunk az a tanuló, aki lehet, hogy készült valamit otthon, de nem tud kom- döntsék el, hanem elmondom, szerintem arra a kérdésre mik a
munikálni. Nem tud előadni, és a tanár hiába próbálja belőle lehetséges jó válaszok, mi a megfelelő választás – mely vélekihúzni a válaszokat. Lehet, hogy ezért kicsit rosszabb az ér- ménnyel lehet vitatkozni, vagy el lehet fogadni – de véleményt
demjegyünk, mint amit valójában kapnunk kellene, de ez a mi kell mondanom. Továbbá az sem mindegy, milyen stratégiával
hibánk. Itt már nem adottságokról van szó, hanem felkészült- mondom el ezt a véleményt. A marketingnek az a lényege,
ségről, vagy éppen akaratról. Ebben nagyon nagy hiányossá- hogy ne én akarjak eladni valamit – el kell érnem, hogy meg
got érzek. Ha egy kicsit agilisabbak vagyunk, ha kicsit más- akarják venni tőlem. Egy településnél bármilyen fejlesztést
hogy állunk a dolgokhoz, ha egymás között jobban kommuni- ilyen elvek alapján kell előadni. Ez nem azt jelenti, hogy makálunk, akkor nem itt tartanánk, ahol most. A legnagyobb hiá- nipuláljuk az embereket. Amikor valaki elé leteszünk egy tányosságunknak a kommunikációt érzem. És úgy gondolom, nyér ételt, nem mindegy, hogy az hogyan néz ki. Nem mindezen nem segített a hivatal kommunikációs szakemberének al- egy, hogyan tesszük elé. Vajon mikor eszi meg a vendég szívesebben? – Adjuk meg a választás lehetőségét az emberekkalmazása sem.
– Részben máris válaszolt az egyik szokásos kérdésre: mi nek. Legyen lehetőségük elmondani a véleményüket. Amíg ez
az, ami Ön szerint nem megy olyan jól, mi az, amit másképp nem történik meg, addig egyhelyben toporgunk.
– Abban a szerencsés helyzetben van, hogy képviselőtársai
csinálna?
– A legnagyobb problémánk, hogy nem beszélünk, nem már elmondták a véleményüket, így azokra is reagálhat. Tud
kommunikálunk. Ülünk egy hivatali elefántcsonttoronyban, és olyat mondani, ami Ön szerint feltétlenül kiegészítésre szorul
nem érdekel minket, mit mondanak az emberek, majd mi tud- vagy másképp látja?
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– Gyakran elhangzik: nincsenek ott a fiatalok, nincsenek ott
az értelmiségiek a városi rendezvényeken. Két dolgot kell elfelejteni: azt, hogy a gyerek díszlet, illetve hogy elvárt megjelenések vannak a városi rendezvényeken. Meg kellene kérdezni
a fiatalokat, a családosokat és az értelmiségieket is: mikre kíváncsiak? Nyaralás szempontjából legyünk a családosok városa? Nézzük meg a programjainkat, a lehetőségeinket, hogy
mit adunk a családosoknak? Az előző kulturális bizottsággal
próbáltunk összerakni egy rendezvénytervet. Elindult a folyamat: alakult a programterv. Meghívtuk rá a civileket, akik lelkesek voltak. Még az Alsóréti Üdülőegyesület képviselői is eljöttek. Majd miután végül a mi programtervünket nem fogadta
el a képviselő-testület, a civilekkel felvett párbeszéd folyamatának is vége szakadt. – Bár többször megkaptam már, hogy
felelőtlen és lánglelkű vagyok, azért én végig szoktam gondolni
a döntéseim következményeit, mielőtt meghozom azokat. Akkor szoktam valamit abbahagyni, amikor úgy érzem, a személyem nem segíti, hanem már gátolja az eseményeket. Érzésem
és véleményem szerint ez történt a kulturális bizottság esetében
is: a kommunikáció teljesen félrecsúszott. A civileket pedig
nem szabadna hagynunk. Alsórét egy tevékeny közösség, hallatlan potenciál van benne kapcsolati tőkében, anyagi tehetségben és összetartó erőben. És Kenese része. A legnagyobb pazarlás azt, amink van, nem használni. Ha két fél összevész, az
egyik előbb-utóbb megenyhül és közeledik a másikhoz – felveszik a párbeszédet. Viszont ha a felek nem hajlandók tudomást venni egymásról, nincs, aki közeledjen a másikhoz. Nincs
meg, hogy ki nyújtson kezet. Alsórét többször nyújtott kezet.
Mindig ugyanoda jutunk vissza: a kommunikációhoz, és annak
hiányához. A testület és a hivatal között is lehetne javítani a
hatékonyságán.
– A családosok tehát Ön szerint is fontosak Kenesének.
– A családosok a harmincon felüli korosztály. Amíg nem
az ő rendezvényeiket tartjuk, nincs miért ide jöjjenek, mert
olyan strandot, mint nálunk, máshol is lehet találni. Az adottságai remekek, de egyelőre nincs semmilyen extra. Ahhoz,
hogy valóban a családosok üdülőhelye legyünk, sokat kellene
tenni még. Jöjjenek Kenesére és maradjanak itt a fiatalok? Elkezdődött a fiataloknak szánt kedvezményes építési telkek felmérése, de itt megálltunk. Félig csináltuk meg. Sok dolognál
érzem ezt: van egy ötlet, jó ötlet, tudunk lelkesedni dolgokért,
amik aztán hamvukba halnak, mert nem visszük őket végig.
Ezt nagyon sajnálom. Ha eldöntjük – és eldöntöttük –, hogy a
fiataloknak, a családosoknak akarunk programokat és életlehetőséget biztosítani, akkor nézzük meg, mire van igényük. Ne
mi mondjuk ki, hogy mire lehet igényük. Kérdezzünk. Ha van
kérdés, arra már van válasz – és megint ugyanott tartunk: a
kommunikációnál.
– Két és fél év van hátra a következő választásig…
– A gyerekeknek azt szoktuk mondani március táján, hogy
még nem dőlt el semmi, javíthatnak. Körülbelül azt érzem,
hogy most március van, és ha elég nógatást kapunk a szüleinktől, vagy éppen a választóinktól, akkor össze tudjuk magunkat
szedni. Van hová javítanunk, van min javítanunk. Ha már csak
azt érjük el, hogy a kommunikációnk javul, tettünk valamit.
Lesznek nagy beruházások, amikre pályázati pénzeket kaptunk. Nagyon bízom benne, hogy ezeknek az elköltése sokkal
jobban átgondolt, megtervezett, kicsit felelősségteljesebb lesz,
mint a korábbiaké volt. Ezen kell dolgoznunk. Múlt időben
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nincs ha. Nincs értelme arról beszélni, mi lett volna, ha. Viszont amennyiben összeszedi magát a testület, megmutathatja,
hogy ezeket a beruházásokat jól meg tudja csinálni. Bebizonyíthatjuk, hogy igenis, méltók vagyunk rá, hogy képviselők
legyünk. Ha a dolgok nem jól alakulnak, nagyon el kell gondolkodnunk, mert sajnos elrontottunk pár dolgot. Még nincs
minden veszve, a település számára sem, de az eddigi munkánál véleményem szerint kicsit összerendezettebbet és hatékonyabbat kell elvárnunk magunktól. Jobb teljesítményt kell
felmutatnunk. S nemcsak a képviselő-testületnek, hanem a
hivatalnak és az önkormányzathoz tartozó intézményeknek
is. Ezeknél is az összehangolt munkát hiányolom. És már
megint ugyanott vagyunk, mert ez megint semmi más, mint
kommunikáció. Az egyes szervezeti egységek nem kommunikálnak egymással. Persze ehhez meg kell teremteni a fórumot, meg kell választani azt az embert, aki a kommunikációt
levezényli. Egy Balaton-parti településnek, amely rendezvényekből és turizmusból él, két kulcsfigurája van: egy komoly
rendezvényszervezési tapasztalattal rendelkező kulturális
szakember, meg egy nagyon jó városgondnok. Ha ez a kettő
megvan, a település olyan adottságokkal bír, hogy működni
fog. De amíg sete-suta állapotok vannak, addig nagy reményeink ne legyenek.
– Ezek alapján hogyan kellene igazítani a második félidőt?
Mit kellene csinálni?
– Tisztán kellene látni a helyzetet. Azzal is problémám van,
hogy szűrt információk jutnak el hozzánk. Előfordul, hogy
közvetlenül a testületi ülés előtt kapunk meg olyan anyagokat,
amikről ott kellene döntést hozni. Kész tények elé vagyunk állítva. Alpolgármester úr többször mondja egy-egy esetben:
nincs előkészítve az anyag. Ezt teljes szívvel tudom vállalni én
is. Az utolsó pillanatban kézhez vett anyagok időnként jogszabályokra hivatkoznak, amit nem tudok rögtön fejből, mert nem
jogász vagyok. A rendkívüli testületi ülések időpontja pedig
délután két óra. Többször, sőt minden alkalommal jeleztem,
hogy jó szándékom ellenére sem tudok rajta részt venni, mert
munkaidő. Ugyanígy a bizottsági ülések kezdési időpontja,
amely szintén délután két óra. A kerekasztal-beszélgetés nagyon fontos, mert elő tud készíteni dolgokat, de nem helyettesítheti a bizottsági ülést. Ezeken nem tudok ott lenni, mert délután kettőkor dolgozom. A képviselőség társadalmi megbízatást, amelyet csak akkor tudok vállalni, ha van mellette munkahelyem.
A mi generációnk információéhségben él. Hozzá vagyunk
szokva, hogy pillanatokon belül a világ túlsó feléről is hírekhez jutunk, az életünk arról szól, hogy ezeket be is fogadjuk.
Ez már önmagában generációs szakadék, mert az előző nemzedék nem szenved ettől a „betegségtől”. A mi osztálytársaink,
barátaink sokszor a világ másik felén élnek, és mivel tartjuk a
kapcsolatot, tudjuk, hogyan élnek. Széles a rálátásunk a világra, és ez egyfajta öntudatra nevelt bennünket. Mi még tudjuk a kötelességünket, de már öntudatosak vagyunk annyira,
hogy látjuk, máshol máshogy is lehetnek a dolgok. Bennünk
még nem borult fel a kötelességtudat és a jog harmóniája. Tudjuk a kötelességünket, de cserébe elvárjuk a jogainkat. Jó
lenne, ha az előttünk levő nemzedékek elfogadnák végre, hogy
már nem gyerekként állunk itt. Információéhségünket ki kell
elégíteni, mert úgy tudunk döntéseket hozni, párbeszédet folytatni, ha van alapvető információs bázis.
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– Pozitívumot tud említeni?
– Nagyon jó, hogy a településnek van egy remek honlapja,
mert ez már érezhetően más. De hol van a településünkön aktív
közösségi élet? Olyan, ami nem fölülről szervezett, ami nem
egy párt vagy bármilyen klisé által meghatározott keretek között zajlik, hanem a fiatalok és/vagy az idősebbek számára biztosít lehetőséget az eszmecserére? Volt elképzelésünk egy civil kaszinóról, ami azóta sem valósult meg, hogy az ötlet felmerült. Ebben én is hibás vagyok, mert nem ütöttem eléggé a
vasat, annyi minden mással voltam elfoglalva. Talán lesz esélye létrejönni. Még van idő, hogy beindítsuk. Az őszre talán be
is érik, színhelyet tudunk adni a kezdeményezésnek. Havonta
egyszer, ha leülünk együtt beszélgetni, már közelebb tudunk
kerülni egymáshoz. Nem tervezett kereteket kell elképzelni;
ezek inkább informális beszélgetések lennének, ahol bárki bárkit megszólíthat. Minden hónap második hétfőjén, mondjuk
este hattól tízig leülnénk valahol, ahol ha akar, az ember megihat egy fröccsöt is. Nem kocsmára gondolok természetesen,
hanem olyan helyre, mint régen a kaszinók világa volt. Széchenyi nagyon jól fogalmazta meg ezt annak idején. Üljenek le az
emberek, beszélgessenek, kártyázzanak, töltsék az időt; ha üzletelni akarnak, üzleteljenek, ha politizálni akarnak, tegyék azt
– de mindez a közéletet viszi el az emberekhez. Nagy kihívást
látok benne, hogy ezt létrehozzam. Mi annyiban legyünk segítők, hogy a lehetőséget adunk az embereknek, hogy elkezdjenek beszélgetni.
– Mint magánembernek, mi a véleménye Keneséről?
– Nem véletlenül költöztem el 280 kilométerre a szülővárosomtól és lettem éppen kenesei lakos. Az ember többször
változtathat lakhelyet – több városban laktam én is –, de amikor úgy érzi, hogy itthon van, akkor már nem akar tovább költözni. Kenesén minden megvan, és mindenhez megvan az
adottság, hogy jó legyen. Csak ezeket az adottságokat végre ki
kellene használnunk. Az adottság kiteljesíthető: az isteni tehetség és az önfeláldozó gyakorlás eredményeként lehet egy művész az, ami. Ugyanez van Kenesével is. Van egy páratlan
adottsága: a mi dolgunk, hogy addig gyakoroljuk, amíg a dolog készséggé válik. – Megtaláltam itt a helyem. A munkahelyemet nagyon szeretem, nem véletlenül adtam be az igazgatói
pályázatot, mert az iskolában is hosszú távra tervezek.
– Még akinek nem jár gyermeke az itteni iskolába, az is
tudja, mennyire szeretik Önt a diákjai.
– Hála Istennek, a diákok java részével jóban vagyok. Nyilván vannak olyanok, akikkel nem találom meg a hangot, de
igyekszem megteremteni a normális viszonyt. Az iskolában és
az életem más területén is úgy vagyok: ha hozzám tisztességesen közelednek, ugyanazt adom vissza. Ha nincs nyitás felém,
próbálok én tisztességesen nyitni, hátha azt kapom vissza.
Naiv dolog, de ezt hagyják meg egy kicsit bölcsésznek, hogy
legyen ennyire naiv. Az is egyfajta naivitás, hogy alapvetően
a jót tételezem fel mindenkiről, mert a nagy számok azt igazolják, hogy ez így működik. Ezt a zakót én nem tudom levenni. Tisztességes kérdésre az ember előbb-utóbb megkapja
a tisztességes választ. Ebben hiszek. Ha nyitott vagyok és becsülettel igyekszem élni az életemet, akkor odasodor az élet,
ahol ezt megtalálom. Azokkal az emberekkel „mos össze a
centrifuga”, akikkel egy helyen kell, hogy legyek. Ulickaja, az
orosz írónő írta: az élet egy nagy centrifuga – akiknek dolguk
van a másikkal, azokat egymás mellé pörgeti.
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– Mi az, amivel Kenesét fejleszteni, építeni lehetne?
– Szeretném, ha olyan turisztikai beruházások születnének,
melyek annyi pénzt hoznak a konyhára, amit a lakosságra, az itt
élő emberek életének jobbá tételére tudunk fordítani. Ne ételt
adjunk, hanem tanítsunk termelni. Legyen a strand és környéke
olyan szinten rendbe téve, ami megfelel a 21. századnak. Mivel
a Balaton erősen időjárásfüggő, ezért B verziók is kellenek az itt
eltöltött szabadidőre. A Soós-hegyet, mint fejlesztendő turisztikai célt korábban említették képviselőtársaim. Én emellett másban is gondolkodom. Fontos kulcsszó mostanában a fenntartható fejlődés. Mint tanár, a gyerekeknek is ennek fontosságát
igyekszem hangsúlyozni. Ott van az Ezeréves csárda, ami eladó.
Tökéletes lenne ott egy ökoszisztémát létrehozni, amire erdei iskolát alapíthatnánk. Ezzel nemcsak a mi gyerekeinknek tudnánk
bemutatni a megújuló energiaforrások használata melletti gazdálkodást, hanem ide látogató más iskolások is megtapasztalhatnák. Ez kuriózum lenne, valamennyi gyereknek nagy fejlődési
lehetőség. Az elképzelés egyébként szerepelt abban a városfejlesztési koncepcióban, amelyről Puskás Róbert képviselőtársam
is beszélt. Turisztikai attrakciót építhetnénk az ötletre. Mostanában korszerű az aquapóniás termesztési mód, amiről nem sokat
hallunk. (Biológiai egyensúlyon alapuló termesztési rendszer,
melyben konyhakerti növények és halak egymást fenntartva élnek. A növények a halak ürülékéből felvett tápanyagokat hasznosítják. A módszer az aquakultúra – vízművelés – és a hidropónia – tápanyagokat biztosító közeg – ötvözete. – A szerk.) Azt
látjuk, hogy facebook-on pálinkát főzni nem lehet. Tehát ahhoz,
hogy a gyerekeink ne csak a digitális és a virtuális térben legyenek otthon, manuális tevékenységre van szükségük. Az elképzelésünkben szereplő ökofarm nagyon alkalmas hely lenne,
hogy megismerjék nemcsak a növénytermesztést, hanem az állattenyésztés szegmenseit is. Ez a környezettudatos farm a magyar hagyományokat is felhasználná. – Nekem a hagyományok
felelevenítésének és hétköznapjainkban való használatának igénye jelenti a hazaszeretetet, melyet kézzel fogható módon tudok
leginkább megközelíteni. Azért vannak gyerekeim, mert ezt a
nemzetet akartam gyarapítani. Úgy gondolom, ha befizetem az
adómat, itt élek, elmondom a véleményem és próbálok tenni,
ennél nagyobb hazafiság jelenleg nincs. Ha a környezettudatos
szemléletet és a nemzeti öntudatot össze lehetne párosítani, mindenkinek jó volna. Településünket így is feltehetnénk a térképre.
Még egy fontos dolog. Becsüljük meg azokat, akik Kenesén
vállalkoznak. Ne hagyjuk őket figyelmen kívül, amikor egy árversenyben minimálisan kerülnek többe. Mert egyrészt ők helyben vannak, másrészt a településért mást is megtesznek és megtennének. Persze nyilván nem kell hagyni, hogy többszörös árért
dolgozzanak, mint bárki más, de ha egy településen gyakorlattá
válik, hogy a saját munkaerejét használja, akkor az a település
életképes és önfenntartó. Ez egyben a fenntartható fejlődésnek
is része.
Összefoglalva: ami kardinális kérdés számomra, az az idegenforgalom, a civilekkel való jó viszony és a Balaton, mint
adottság mellett az alternatív programok megléte. A strand, a
Soós-hegy és az Ezeréves csárda hasznosítása egy olyan háromszöget alkotna, ami felemelné ezt a települést.
– Köszönjük, hogy hasznos és érdekes gondolatait megosztotta a Balatonkenesei Hírlap olvasóival! Mindannyiunk nevében kívánjuk, hogy mielőbb megvalósuljanak.
Vasváry-Tóth Tibor
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A Balatoni Hajózási Zrt. felkérte Balatonkenese Város Önkormányzatát,
hogy saját csapattal nevezzen be a II.
Nemzeti Regattára. Az Önkormányzat,
eleget téve a felkérésnek, 2017. június
10-11-én részt vett a vitorlás versenyen.
Még a csapat egy része a vitorláson teljesítette szolgálatát, a másik fele a szárazföldön igyekezett a várost bemutató
standhoz vonzani minél több látogatót.
A Balatoni Hajózási Zrt. második alkalommal rendezte meg Siófokon a
Nemzeti Regattát – Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválját. A nyári
hétvégén teljesen benépesült a hajóállomás és környéke az ország különböző
pontjairól érkezett települési csapatokkal. Magyarország 13 megyéjéből 38 település képviseltette magát, és hozta
magával gazdasági, turisztikai, közéleti
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vezetőit, művészeit és persze
népes szurkoló
táborát.
A kétnapos
versengés elsősorban a vitorlázásról szólt, melyhez a szervezők
kétféle hajóból
biztosítottak egyegy futamhoz
megfelelő menynyiséget. A flotta így Elan 310es, valamint Bavaria 32-es hajókból állt, a kenesei csapatnak pedig
mindkettőn volt szerencséje vízre
szállni.
Városunk csapatába Polgármester úr meghívására
örömmel érkeztek
a Balatonkeneséhez sok szállal kötődő vitorlázók,
köztük a magyar
vitorlázás jelenkorának legkiemelkedőbb alakja,
Litkey Farkas világbajnok, olimpikon, a Kékszalag
tizenkétszeres
győztese. Aki kiváló legénységét is
magával hozta, így
Lovas Zsolt, Rick
Gergely és természetesen Tóth Róbert is Balatonkeneséért küzdöttek
a regattán. A hajóra amatőrök is
felkerültek, így
Puskás Róbert képviselő, Jurics Tamás jegyző, Jurics
Marcell, és végül,
de nem utolsósorban egyetlen női versenyzőként Nagy
Erzsébet Andrea
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aljegyző képviselték az Önkormányzatot.
A regatta első napjára a Pannónia Citerazenekar kísérte el az önkormányzat
csapatát, akik nagy meglepetést okoztak
színpadi műsorukkal: ragtime jazz öszszeállításuk hatalmas sikert aratott. A
színpadi produkció egyben a település
bemutatkozása is volt a regatta előtt, és
sikere az egész csapatba bátorságot öntött. Szükség is volt rá, ugyanis az első
csoportfutam viharos rajtjára senki sem
számított. Az első csoportfutamra 2017.
június 10-én került sor, melyen a Sagitta
nevű Elan 310-es hajóval indult el a csapat, Litkey Farkas vezetésével. A rajt
időpontja a vártnál jóval erősebb széllel
és esővel köszöntött be, de a futam végére már szikrázó napsütésben futott be

legénységünk, abszolút győztesként, jelentős hátrányt adva a többi résztvevőnek.
A társaság az eredménytől büszkén
már nem is bánta, hogy a főzőverseny
dobogójáról olyan ételek szorították le
„Üstbe lőtt tátorján-túró, herceg
módra” fantázianevű étkét, mellyel csapatunk hagyományos vaddisznópörköltjét nevezte be, mint a hungarikum Bajai
halászlé. Egyszerűen örültek, hogy a
győzelem miatt mindenki Balatonkeneséről beszélt a regattán. Végtére is pontosan ez volt a részvétel célja: Balatonkenese népszerűsítése.
A turisztikai feladatokat a versenyen
a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai
Egyesület munkatársai látták el, akik a
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gyermekek számára stílusosan horgászversennyel a felnőttek részére pedig
megújult helyi kiadványokkal készültek.
A standhoz a vendégeket a Katica Pék-

ség finomságai vonzották oda, s a bőkezű támogatásnak köszönhetően mindkét napon át folyamatosan érkeztek a látogatók.

Balatonkenesei Hírlap
A regatta második napján a negyeddöntő csapatát Rick Gergely vezette, ezúttal a Zenit nevű Bavaria 32-es hajóval
álltak rajthoz. Az időjárás ez alkalommal azonban nem
volt kegyes. A
szélcsendben nehézkesen haladó
hajók sorsát végül a futam alatt
módosított versenyszabályzat
pecsételte meg,
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és bár a csapat a harmadik továbbjutó
helyen ért célba, az időközben eltörölt
elődöntő kimaradása miatt mégsem
folytathatta a versenyt.
A II. Nemzeti Regattán ugyan a dobogóra nem sikerült felkerülni, azonban
kiváló alkalom volt arra, hogy saját turisztikai látnivalóinkat, programjainkat,
és rendezvényeinket bemutathassuk a
nagyközönségnek, így népszerűsítve az
országos rendezvényen Balatonkenesét.
Schutzmann Réka
(A szerző fotói)
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Ezt a szezont is megnyitottuk!
Nagy izgalommal és várakozással tekintettünk az idei – június 24-én, szombaton
megrendezett – Szezonnyitó elé, hiszen a Közművelődési Intézmény négy aktív munkatársa közül hárman még sosem szerveztünk a Széchenyi Park nagyszínpadára rendezvényt. Új volt tehát a helyszín és nagy volt a kihívás, hiszen szerettünk volna megfelelni
még a ki nem mondott elvárásoknak is, de tapasztalataink és a helyszíni visszajelzések
alapján bátran állíthatom: nagy sikerrel vettük az „akadályt”.
Ezúton is köszönöm kedves kollégáim (Osgyán László, Monostory Margit, Némedi
Virág, Krizsóné Ildikó) és a közreműködő cégek/szolgálatok áldozatos munkáját, és külön köszönetem a mutatós színpadi dekorációért, a nyári virágkompozícióért a balatonfűzfői Füzike virágboltnak és Nyikos Zsuzsának!
Az estet – és az idei szezont
– Tömör István polgármester úr
nyitotta meg. Rövid és lényegre
törő beszédében ismertette az
elmúlt esztendő óta történt beruházásokat-fejlesztéseket, majd felvázolta
a közeljövő programjait. Polgármester úr kifejezte reményét, hogy a helyi lakosok és az idelátogató turisták is megtalálják a számításukat a színes nyári rendezvénykínálatban. Mi is csak abban bízhatunk, hogy sokak
számára tudunk értékes, élménydús, szívmelengető pillanatokat szerezni
ezen a nyáron – és persze az egész esztendőben!
A polgármesteri beszédet követően a Kid Rock&Roll SE különféle
formációi léptek a színpadra, hogy műsorukkal életre keltsék a parkot, és
fokozzák a közönség jó hangulatát. Szép látványt nyújtottak a gyermekek-fiatalok a különféle kűrruhákban, és elismeréssel írhatom, nagyon színvonalas produkciókat mutattak be a kenesei közönségnek.
A táncműsor után az ínyenceknek kedveztünk: Winand Gábor és Neumann Balázs
dzsesszkoncertjére került sor ezen a kellemes nyáresten. Meglepetés volt, hogy Winand Gábor nemcsak frenetikus énektechnikájával kápráztatott el bennünket, hanem igényes szaxofon- és fuvolajátékával is. Neumann Balázs pedig lenyűgöző futamokat és akkordfűzéseket
produkált a zongoráján. Ők ketten kiváló, öszszehangolt csapatot alkottak. Egyszerűen nagyszerű volt a koncert, és ahogy megtudtam tőlük,
nemcsak nekünk, de nekik is nagyon jólesett ez
a koncert. A klasszikus, ám improvizatív módon előadott dzsessz-sztenderdeket és átdolgozott popslágereket élvezettel és nagy figyelemmel hallgatta a közönség. Ez nekem, mint a
program főszervezőjének, nagy fegyvertény: lám, Balatonkenese és nyaralóközönsége – ahogy én azt előre kigondoltam – érett és nyitott az igényes szórakoztatásra
is, ezért ennek a rétegműfajnak is van létjogosultsága a városban! – ígérem, nem
marad folytatás nélkül…
Végül – Hello, nyár! Hello, Kenese! HelloKids! felkiáltással – átadtam a színpadot a
győri partizenekarnak. Ez az öt, zeneművészeti főiskolát végzett, rendkívül tehetséges és
megnyerő fiatalember azonnal megmozgatta a közönséget: már az első számnál táncra
perdültek hölgyek és urak, idősebbek és fiatalabbak, és még sok, itt táborozó kisgyermek
is. Felemelő érzés volt megtapasztalni, hogy csak jönnek és jönnek az emberek a parkba,
a hívogató zeneszóra. A szűk négyórás HelloKids partin, úgy tűnt, a létező összes magyar
és külföldi slágert előadták, nem hagyva egy perc pihenőt sem a táncos lábaknak. Szerencsére, a közönség még ezek után is alig akarta elengedni a zenekart!
Nos, reméljük, ha nem is minden péntek és szombat esti programunkon, de azért sokszor megtapasztalhatjuk ugyanezt a
jóleső érzést az idei szezonban! Rajtunk nem múlik: a kínálat alapján nagy érdeklődést prognosztizálunk. Reméljük, nemcsak az
idelátogató turisták és az itt nyaraló fővárosiak, de a tősgyökeres balatonkeneseiek közül is sokan megtisztelik jelenlétükkel a
programjainkat! Így legyen!
Gábor Adrienn
Fotó: Schutzmann Réka
főszervező, műsorvezető
Wágner Szabolcs

Aktuális programjainkról a www.keneseiprogramok.hu weboldalról tájékozódhatnak.
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Mozgalmas időszakot zártunk a tavasz végén. Az évszakfelelős az Aprófalva csoport volt, melynek két óvónője:
Hódos Zoltánné és Andrejkáné Dalman
Szilvia, dajkája: Varga Zsoltné. A mi
feladatunk volt az óvoda díszítése, a
programok szervezése, a városi rendezvényeken való szereplés. Természetesen
sok segítséget kaptunk a másik csoportban dolgozó kollégáktól, amit nagyon
köszönünk!

Március elején, nőnap alkalmából
meglepetéssel készültek csoportunk fiú
tagjai a csoport lányainak és az itt dolgozó felnőtteknek: általuk készített virággal kedveskedtek. Délután Sörédi
Györgyné meghívására az Iparosházban
szerepeltünk, vidám tavaszi műsorral
leptük meg az idősebb hölgyeket. A
gyermekek ajándékot is kaptak a taps
mellé.

Március 10-én délután Sajtos Ildikó
tartott szakmai tájékoztatót az óvodapedagógusoknak.
Nagy örömünkre a Natúrkert Kft. által telepített játékkal bővült az udvar felszereltsége. A gyermekek örömmel vették birtokba, miután a Városgondnokság
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emberei biztonságosan rögzítették, és elhelyezték alatta az ütéscsökkentő homokot. Köszönetünket fejezzük ki a telepítési munkálatokban nyújtott segítségért
a Városgondnokságnak!
Közelgő nemzeti ünnepünk tiszteletére az óvoda dolgozóival és a gyermekekkel együtt felsétáltunk a Kossuthszoborhoz. Ott minden csoport egy-egy
ünnephez kapcsolódó verssel, énekkel
járult hozzá az ünnepi hangulat átéléséhez, az Aprófalva csoport pedig előadta ünnepi műsorát. Gyermekeink a városi ünnepségen is ügyesen, fegyelmezetten adták elő a
műsort.
Pedagógiai programunkban
kiemelt szerepet kaptak a természetet óvó jeles napok. Március
21-én tartottuk a Víz Világnapját.
Ezen a napon még hangsúlyozottabban foglalkozunk környezetünk, azon belül természetes vizeink védelmével, s azzal. mit tudunk tenni ennek érdekében.
Április 23-án, szülői értekezlet
keretében Szokolicsné Sándor Andrea
logopédus, gyógypedagógus tartott kitűnő előadást a részképességzavarokról,
fejlesztési lehetőségeiről és a reális szülői elvárásokról a nevelési intézmény és
gyermekük felé.
Áprilisban a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársai beszélgettek a
gyerekekkel, játékos formában. A
két téma a kéz higiénéje
és az Egészséges táplálkozás volt.
Április 10-én és 11én nyílt lehetőség a beiratkozásra bölcsődénkbe
és óvodánkba. Minden
jelentkező szülő gyermeke felvételre került,
aki Balatonkenesén lakik.
Közben igyekeztünk
megteremteni az érzelmi ráhangolódás lehetőségét a húsvét
ünnepére. Tojás festettünk, berzseltünk,
locsolóverseket és dalokat tanultunk. Intézményünkben április 12-én tartottuk a
húsvétot. Természetesen a gyerekek az
ajándékoknak örültek a legjobban, amelyeket kinn az udvaron kereshettek meg.

13

Minden csoport új homokozó játékokat
kapott és nagyon népszerűek voltak az
élő nyuszik.
Április 13-án óvodánkban nevelés
nélküli munkanap volt. Kerti Teréz óvodapedagógus origami szakmai napot tartott az óvoda éttermében. Nagy örömünkre szolgált, hogy tehetségével
nemcsak óvodánk dolgozói, hanem az
ország más részéből érkező érdeklődők
előtt is bemutatkozhatott, ezáltal növelve intézményünk hírnevét.

Következő természetóvó jeles napunk az április 22-i Föld napja volt. A
program, két kollégánk nyugdíjba vonulása alkalmából ünnepélyes faültetéssel
kezdődött. Kerti Teréz óvodapedagógus
diófát, Mórocz Kálmánné tölgyfát választott és ültetett el az előkészített helyen. Kőre rögzített kis tábla őrzi a nyugdíjas kolléganők nevét.

Idén is sikeres volt az „Egy gyerek,
egy palánta” akció. Csodálatos lett az
udvarunk, még a kiskertünkbe is kerültek növények. Külön köszönjük a
NABE helyi csoportjának, hogy a palánták mellett munkájukkal is hozzájárultak
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búcsúztattuk nyugdíjba menő kolléganőinket és az iskolába induló nagycsoportosokat.
Mórocz Kálmánné Gyöngyike dajka néninek 1984-ben
kezdődött közalkalmazotti jogviszonya, a Kállai Éva Nevelőotthonban, gyermekfelügyelőként.
A Kippkopp Óvoda és Bölcsődébe 1998 szeptemberében
került, dajka munkakörbe. 2016. szeptember 1-től a legkisebbek mellett dolgozott, a bölcsődében.

Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte, a gyermekek
érdekeit szem előtt tartva, a gondozónők iránymutatása szerint, nagy gondossággal. Mindenkor a legnagyobb türelemmel
bánt a gyermekekkel. Kolléganőivel közvetlen, segítőkész és
barátságos viszonyban dolgozott. Törekedett arra, hogy munkáján kívül is baráti kapcsolatot alakítson ki környezetében.
Kerti Teréz óvodapedagógust is búcsúztattuk: a nagycsoportosok szeptemberben már nem találkoznak vele. 2017
őszén, 40 év óvodai szolgálatot követően vonul nyugdíjba.
Szakmai életútja elismeréseként Kerti Teréz az Emberi Erőforrások Minisztériumától Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést vehet át.
Óvónői munkaviszonya 1978. július 1-én kezdődött Balatonkenesén, a Napköziotthonos Óvodában. Szakmai életútja
intézményünkben teljesedett ki, hisz azon kevesek közé tartozik, aki szolgálati éveit egy munkahelyen dolgozta végig! Nevelőtestületünknek mindig aktív tagja volt. Óvodapedagógusi
diplomáját 1996. február 9-én szerezte meg Sopronban, az
Óvóképző Intézetben. 1999-ben felsőfokú drámajáték-vezető
képesítést szerzett. 2006-ban a Kabóca Bábszínház előadássorozatán és bábjátéktanfolyamon is részt vett, amelyet munkájában nagymértékben hasznosított. Mindig nyitott érdeklődési
körű volt, amely az önképzés területén is megmutatkozott:
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képszerkesztő tanfolyamot végzett és a számítógépkezelést is
megtanulta. Hosszú éveken keresztül délelőttös csoportvezető
óvónőként dolgozott. A csoportban folyó munkát a kolléganőkkel, dajka nénikkel és a szülőkkel szorosan összedolgozva
tervezte és valósította meg. Irányításával a gyerekek színvonalas műsorokat mutattak be óvodai, városi és egyéb rendezvények alkalmával. Szervezőkészsége magasszintű, kirándulásai
felejthetetlen élményt nyújtottak a résztvevőknek. Teri keze
munkája nyomán esztétikus, igényes dekorációk születtek a faliújságokon, folyosón, csoportszobában. Közvetlen, mindig
segítőkész, figyelmes egyéniségével belopta magát a gyerekek
szívébe, a szülőkkel jó kapcsolatot alakított ki. Szakmai felkészültségével, tapasztalataival, ötleteivel segítette nevelőtestületünk munkáját. A közéletben is tevékenyen képviselte intézményünket, egyrészt a Pilinszky Irodalmi Színpad előadásain,
másrészt az Országos Origami Konferenciák alkalmával, melyet eddig hat alkalommal szervezett meg Balatonkenesén. A
dolgozók problémáikkal, kérdéseikkel bizalommal fordulhattak hozzá. Részt vett Pedagógiai Programunk kidolgozásában,
minőségirányítási képzésben, innovatív pályázatainkhoz tartozó továbbképzéseken – ezzel is segítve óvodánk jó hírének
alakulását. 2017-ben nagysikerű szakmai napot tartott az origami témakörében, ahol a szakma is megismerhette tehetségét.
Gyermekszeretetével, kitartó és lelkiismeretes munkájával
magas színvonalon járult hozzá intézményünk jó hírnevének
növeléséhez.

Szívből gratulálunk és egészségben, örömökben gazdag
nyugdíjas éveket kívánunk mindkettőjüknek a gyerekek és a
dolgozók nevében!
Galambos Lászlóné
intézményvezető
Fotó: Kállai Tamás

Két váll – Valentini Zsuzsa könyvbemutatója a balatonkenesei könyvtárban
Nagyszerű író-olvasó találkozó zajlott június 22-én a könyvtárban. Az udvarra meghirdetett rendezvény résztvevői a hőségre
való tekintettel a könyvtárba húzódtak. A vastag falak között sokkal elviselhetőbb volt a levegő. A kánikula okozta kényelmetlenségeket az érdekes beszélgetésnek köszönhetően hamarosan feledte az a körülbelül húsz érdeklődő, akik ezen a csütörtök
délutánon a programot választották. A beszélgetőtárs Szűcs Anikó volt.
Zsuzsa könyveiből tudhatjuk, hogy remek elbeszélő. A beszélgetés éppen olyan nagy élményt nyújtott, mint sorait olvasni.
A Két váll című kötet ismeretének fényében lett volna kérdésem az írónőhöz, de az esemény végén erre sajnos nem nyílt lehetőség, ellenben Valentini Zsuzsa meghívására a jelenlévők nála, kötetlenül folytathatták a beszélgetést.
Gyurica István
Az eseményről bővebben következő lapszámunkban olvashatnak.
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A Nők a Balatonért Egyesület (NABE) a tavalyi,
Balatonalmádiban útjára indított nagyszabású „zöld”
seregszemléje után idén a magyar tenger déli partján ünnepelte
a környezetvédelem világnapját. Mivel a jeles dátum ebben az
évben pünkösdre esett, így a szervezők május utolsó
szombatján Siófokon rendezték meg a „Jövőd a Balaton” Zöld
Fesztivált, amelyen az idén 22 éves szervezet 15 csoportja
képviseltette magát.

Május 27-én a lelkes, tettre kész és elhivatott balatoni
lányok, asszonyok már kora délelőtt birtokba vették a Fő teret,
ahol észak és dél remekül megfért egymás mellett... Az
időjárás kegyes volt hozzánk, nagyon is, merthogy a tavasz
utolsó szombatján hét ágra sütött a nap. Vendéglátóink, a
NABE siófoki csoportjának tagjai igazán kitettek magukért, és
így a második balatoni Zöld Fesztivál az elsőhöz hasonlóan
sokszínű, tartalmas eseménnyé kerekedett, a család minden
tagja számára érdekes, hasznos, ismeretterjesztő programokat
kínált. A rendezvény ugyanis nem titkoltan a családokat
szólította meg, mert mint tudjuk és valljuk, a természetet
szeretetére és a környezetvédelemre való nevelést sem lehet
elég korán kezdeni...

A balatonakarattyai és -kenesei csoport idén is szép számú
küldöttséggel képviseltette magát a fesztiválon, ahol igencsak
mutatós pavilont rendeztünk be a jeles alkalomból. És tényleg
nem az elfogultság mondatja velem, hogy a legmutatósabbat,
merthogy a nap folyamán többen, többször megjegyezték,
hogy a mi standunk büszkélkedhet a legtartalmasabb, legsokoldalúbb és leginkább egyedi kínálattal. Tény, hogy az

újrahasznosítás jegyében kartondobozból, nejlonharisnyából,
farmernadrágból vagy éppen parafadugóból készült tárgyaink
sok látogató elismerését kivívták. Pavilonunk fő attrakciója
azonban kétségkívül az akarattyai óvodások ügyességét és
keze munkáját dicsérő fantasztikus, környezetbarát babaház
volt: gyerekek és felnőttek is rendre a páratlan „épület”
csodájára jártak. A Balatonos puzzle szintén nagy slágernek
számított az asztalunkhoz érkezők körében, és a gyerekeknek
készült mutatós szelektív hulladékgyűjtő-szettünk is abszolút
„bejött” a fém-, műanyag és papír hulladékot lelkesen válogató

lurkóknak. Engem pedig külön örömmel töltött el az a
lehetőség, hogy a márciusban a Víz Világnapja alkalmából az
akarattyai Szépkilátás Bisztróban, majd május első felében a
kenesei Kultúra Házában is helyet kapott, A Balaton 1000 arca
című fotókiállításom anyagát megmutathattam a siófoki
közönségnek is.
A változatos kézműves foglalkozásokon kicsik és nagyok
megismerkedhettek a foltvarrással, bepillanthattak a szövés
rejtelmeibe, kipróbálhatták a csuhézást, valamint az újrahasznosított anyagokból való barkácsolást is.
A rendezvényen a NABE elnökasszonya, Szauer Rózsa
bemutatta a civil szervezet egyik büszkeségét, a nemrég
megújult „Vigyázz rám” Balatonról szóló környezetvédelmi
játékot.
A Zöld fesztiválon kiállították a „Játékos Balaton” el-
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nevezésű interaktív játékot is, amely a Balaton növényeit,
állatait, a különböző halfajokat, a gyümölcskultúrát, a nevezetes épületeket, vagy éppen a balatoni kőzeteket mutatta be
az érdeklődőknek. A 26 különböző elemből álló „balatoni
játszóház” játékai a tóval kapcsolatos szinte valamennyi
témakört „feldolgozzák”.

A mesesarokban interaktív író-olvasó találkozón vehettek
részt az ovisok és a kisiskolások: Telegdi Ágnes meseíró boldogan dedikálta könyveit a legifjabb fesztiválozóknak.
A programok összeállításakor a szervezők természetesen a
felnőttekre is gondoltak, akik amellett, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos megannyi hasznos tanácsot kaphattak,
a vízbárban különféle palackos, forrás- és csapvizet tesztelhettek, kóstolhattak, megismerkedhettek a vegyszermentes háztartási tisztítószerekkel, és még folyékony mosógélt is készíthettek természetes alapanyagokból.
A kellemes ebéd után a helyi csoport egy érdekes és sokunkat vonzó programmal is kedveskedett a tagtársaknak,
éspedig vendéglátóink jóvoltából közel egy órás, idegenvezetéssel egybekötött városnéző kisvonatozáson vettünk részt.
A délután folyamán a mozogni vágyók körülbelül 15
perces meridiántornával frissültek fel: ez idő alatt én éppen
interjút készítettem Szauer Rózsával, de a beszélgetést követően a Fő tér közepére siettem, hogy megemeljem képzeletbeli kalapomat a hőségben lelkesen „gyakorlatozó”
hölgykoszorú előtt...
Szűcs Anikó

A szerző fotói
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„Istennek semmi se lehetetlen…”
Bayer Emil versei havi rendszerességgel jelennek meg lapunkban. Kapcsolatunk két évvel ezelőtt, levélben kezdődött: egy
napon küldeményt találtunk postaládánkban, mely szerény bemutatkozó levél mellett egy szép verset tartalmazott. Szerencsére
telefonszámot is írt, így a megkeresésnek részünkről nem volt akadálya. Ám az élet néha nem várt dolgokat hoz: habár itt élünk
egy településen, nem is messze egymástól, a személyes találkozásra sokáig nem kerülhetett sor. Maradtak a telefonbeszélgetések,
melyekből hamarosan egy érdekes, csodálatos élettörténet kerekedett ki. Élete, mondhatni, a múlt század történelme: annak hét
évtizedét élte át, s már szerencsére az új évezredből is hosszú távot megtett. Bölcsességét egymástól nagyon eltérő korszakok
formálták, érlelték, s ő nagyszerűen boldogult közöttük. Emil bácsi mindig vidám, élettelt és fiatalos hangja a telefonban is
ugyanúgy képes erőt tölteni az emberbe, mint versben elmondott, hitéről tett vallomásai, így már nagyon vártuk a személyes
találkozást. Ami nemrég végre bekövetkezett. Nála és feleségénél, Márta néninél vendégeskedtünk.
Emil bácsi már telefonos megismerkedésünkkor kért, tegeződjünk. Ahogy akkor fogalmazott, kilencvenhat év egyáltalán nem
az az életkor, hogy ne kérhetné ezt. Tisztelettel megköszönve eleget tettünk a kérésnek, ezért van beszélgetésünkben a közvetlen
hang.
– Hogy vagy, Emil bácsi? Reméljük, minden rendben!
– Nem fáj semmim, szedem a gyógyszereket, orvosnál két
éve voltam utoljára. Augusztus 31-én, éjjel negyed egykor töltöm be a 98-at.
– Gratulálunk az eddigiekhez is!
– Ha az én drága jó mennyei Édesatyám megengedi, hamarosan belépek a 99-be. 1919-ben születtem. Ikergyerek voltam,
testvérem három napot élt. Magam is vékony csontú kisember
voltam, sok mindenen mentem keresztül, de még megvagyok.
Soha nem hittem volna, hogy eddig élek; eszembe se jutott.
– Rendkívül szép kor. És nagyszerű ilyen szép környezetben
tölteni, mint a házatok és környéke. Milyen Balatonkenesén
élni? Ha jól tudom, nem régi a kapcsolatod, kapcsolatotok a
településsel.

– Szeretem a várost, mondhatom, hogy könnyű volt megszoknunk. Itt is ugyanúgy emberek élnek, mint máshol. Egy
szomorúságom van: tervben volt, hogy a Kossuth utcát, ahol
lakunk, leaszfaltozzák, de ez egyelőre még nem valósult meg.
Nehezen mozgok, a feleségemnek se könnyű. Jobb lenne, ha
rendben lenne az út, talán többet el tudnám hagyni a házat.
Nagyon jó a kapcsolatunk a környezetünkkel; sajnos a
szomszédunkban nemrég halt meg egy idős néni, de tartjuk a
frontot, a barátságot. Járnak hozzánk, s olvassák a firkálmányaimat is, amelyek, mint tudod, már régebbiek. Két éve jószerivel talán egy vagy két versem született. Sajnos nincs sok
erőm, nincs ihletem.
– Erőt és újabb ötleteket kívánunk! Biztosan van és lesz is
még mondanivalód a számunkra. Az életműved viszont eddig

is szép és nagyon gazdag. Verseken kívül novellákat, prózai
műveket is írtál, bár fő kifejezési formád a líra, mint arról a
Balatonkenesei Hírlap olvasói is meggyőződhetnek.
– Az első versemet tizenkét évesen írtam. Utána hosszú
évek teltek el versírás nélkül. Nem tudom, ez honnan jött; a
budai Duna-parton, egy padon írtam. Szép piros rózsák volt a
címe. „A napokban szép piros rózsákat vettem, / És a gyönyörű, piros virágtól boldogabb lettem. / De a rózsák elhervadtak, engemet cserben hagytak; / Én meg életemet tovább
élem, s morzsolom a napokat.” – A verseimet nem tudom recitálni, de ez megmaradt. A tizenkét éves gyermek, aki morzsolja a napokat! Ezt nem lehet mire vélni.
– Komoly gondolatok ennyi idős korban.
– Furcsa volt, ahogy a sorok megszülettek bennem; ma is
emlékszem rá. Nem voltam egy búvalbélelt gyerek, inkább a
vidámság jellemzett, de akkor valahogy ezt kellett írnom. A
gimnázium nyolc évét Budán, a nagyszüleimnél töltöttem.
Alagon születtem – ma már újra Dunakeszihez tartozik – és
apám, aki ott volt orvos, nem akarta, hogy naponta bejárogassak Budapestre. Veszélyesnek ítélte, ezért a tanév mindig Budán kezdődött számomra. Nagyapám érdekes ember volt: néha
felidézem, hogy tizenkilencben, a múlt században együtt ült
Rákosival. Azzal a különbséggel, hogy Rákosi a földszinten,
egy cellában, ő meg az emeleten, az igazgatói irodában. Nagyapám régi vágású ember volt. – Német sarjak vagyunk, családunk onnan származik. A régi világban, az osztrák uralom miatt nagyon sok német szó járta; ma is sokszor arra téved a
szám, német szót mondok.
– Gyermekkorodtól beszéltél németül?
– Középiskolában angolt, németet és latint tanultunk. A latinból a sok memoriter után inkább a közmondások maradtak
meg. Nomen est omen – és a többi. Az angolt anyanyelvi szinten tudtam. Országh László, a nagyszótár szerkesztője volt a
tanárom. Mivel később nem gyakoroltam, angolul ma már keresnem kell a szavakat. A német jobban megmaradt. Nem beszélek anyanyelvi szinten, de nem lehet eladni engem. Bármiről, bárkivel, bármikor szót tudok váltani. Korábban Balatonlellén volt nyaralónk, ahol nagyon sok német vendégünk volt.
– Emil bácsi, mikor voltál középiskolás?
– A harmincas években.
– Kisdiákként, a Duna-parton ücsörögve eszedbe jutott,
hogy költő leszel?
– Nem. Orvos szerettem volna lenni, természetesen apám
kívánsága is ez volt. De ahogy József Attilának volt egy Horger Antalja – remélem, mindenki ismeri a történetet, ha másból
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nem, a Születésnapomra című versből –, úgy nekem is jutott
egy. Az orvosi karon akadtam össze az én Horgeremmel, aki
egy jó nevű kémiaprofesszor volt. Mogorva ember, én meg,
bár jórendűen érettségiztem, utáltam a kémiát, ugyan valamit
azért tudtam. A többi tárgyból nem vizsgáztam rosszul. Sok
mindent tanultunk: élettant például, amit nagyon szerettem,
abból jelesem volt. De hát ott volt a kémia és a fizika. Gróh
professzor első alkalommal feltett egy kérdést, én nem tudtam
a választ – elégtelen. Másodszor is ugyanez volt, elvágott, mint
a rongyot. A harmadik vizsgám is elégtelen lett, pedig előtte
korrepetáltam, és korrepetitorom szerint kétharmadra tudtam
az anyagot. A professzor azonban egyet kérdezett, már büntetett is. Nem volt kíváncsi arra, tudok-e valamit. Apám próbált
segíteni, bár nem ért vele szegény, semmit. A kispesti főorvosnak panaszkodott, baráti alapon, hogy Gróh professzor mit csinál velem. Azt mondja erre a doki: a feleségem Gróh feleségének jó barátnője, majd én elintézem! Hát, ha valami el volt intézve, ez el lett. Nyilván szólt az asszonynak, így még ha tudtam volna, akkor se engedett volna át Gróh professzor. Nehogy
azt higgyék, hogy protekciós vagyok. A harmadik kudarc után
már csak miniszteri engedéllyel lehetett volna újra nekimenni
a vizsgának, ahhoz meg nem volt kedvem. Ekkor mehettem
volna Szegedre, ott nagy rokonságunk volt és van, biztos jobban ment volna a dolog – de a lelkesedésem elmúlt. Apám nagyon toleráns volt, nem dühöngött, tudomásul vette. Lehet, a
Jóisten rendelte így, hogy nem lettem orvos, mert fizikailag
nem bírtam volna a strapát. Más bemenni a hivatalba, dolgozni
nyolc órát, mint éjszaka is készenlétben állni és rohanni a betegekhez. Így lettem közgazdász, amihez szintén sokat kellett
tanulnom, mire azt mondhattam, az vagyok. Később pénzügyi
vezető lettem. Megtiszteltek azzal, hogy rövidebb ideig a
Számviteli Főiskolán, majd évtizedekig a Pénzügyminisztérium Továbbképző Intézetében taníthattam. Országosan vizsgáztattam. Nagymamát, az én drága páromat is a tanítói munkában ismertem meg, noha ő református lelkészi képesítéssel
rendelkezik. Szerettem tanítani, emberségesen tanítani. – Mindenesetre az én Horgerem tanítását egy életre megjegyeztem:
tanítványaimat, ha nem tudták a kihúzott kérdést, tovább kérdeztem. Ha láttam, hogy valóban semmit nem tudnak, csak akkor buktattam. Egyébként nem. Ha valaki valamit már tudott,
legfeljebb kapott egy hármast.
– Ez nagyon szép. Ilyen fontos munkák és pozíciók mellett, a
gazdaság és a pénzügy világában hogyan jutott idő a versírásra?
– A pénzügy, a könyvelés száraz dolog, a két világ mégis
nagyon jól megfért bennem. A kettő nagyon furcsán kapcsolódik, igen.
– A vers búvópatakként volt jelen az életedben?
– Igen. Megmaradt, s végigkísért, mind a mai napig. Az
írást nem tanultam, kurzusra nem jártam. Tudtam viszont azt,
hogy az összecsengő mondatoknak azonos szótagszámmal kell
rendelkezniük. A Jóisten mindig adott ötletet, ihletet. Balatonlelle, a Balaton, nyári esték, a hitem – és sok más téma. Egyik
ugrott be a másik után. Volt olyan versem, hogy az írása előtt
letérdeltem, és kértem Isten segítségét. Általában bekapott egy
téma az agyamba, s hajnalonta tettem össze a szavakat – még
szótagoltam is sokszor – tehát mire én leültem verset írni, már
félig készen is volt. Leírtam filctollal, nagybetűkkel, akkor jött
a szótagolás – itt kell korrigálni, ott kell korrigálni –; mire
megvolt, leültem az írógéphez és másoltam. Nagyon szerettem
gépelni, ez a hivatásommal is járt. Hogy hogy nem, ma már öt
írógépem van, mind a múlt század harmincas éveiből. Ha
volna még egy szobám, kiállítást rendezhetnék belőlük. Rám
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szépirodalom mimosolyra késztet,
att kerültem kapvagy éppen untat…
csolatba az újságírással – motorDe eljő egyszer
sport-tudósításoa Feltámadás,
kat írtam. Gyűjfeltámadnak a holtak
töm az írásaimat,
és eljön Jézus dicsőségben,
bárhol jelennek
ítélni elevent, holtat.
meg. Pilisen van
egy fogadott gyerIgen, igen,
mekem, aki egy
így leszen –
Izzó parázs című
gondolkodj el
újságot ad ki, abmindezen!
ban is jelennek
meg verseim. RendDe én, míg Istenem naponta elhozza
szeresen publikálszámomra a csendes, nyugodalmas estét,
tam a Szent Kegondolatban letérdelek és megcsókolom
resztben. Nagyon
Hazám agyonszabdalt,
jó író-olvasó találmeggyötört testét…
kozásaim voltak,
sokfelé az országban. Többször a lellei könyvtárban, Mátraházán, a lelkészüdülőben. Oda mindig vittem az írásaimat. Tíz asztal volt az ebédlőben, és ha mentünk szilveszterkor vagy húsvétkor, minden
asztalra tettem a verseimből, cikkeimből. Élvezettel olvasták.
Föltaláltam valamit, de persze lehet, hogy mégsem én vagyok a szellemi atyja a távirányításos interjúnak. Nehezen mozogtam, meg különben is: kocsink már nem volt, mert nem vezethettem, ezért úgy oldottam meg, hogy interjúalanyomnak
feltettem a kérdéseket egy A/4-es lapon, hézagokat hagyva, és
levélben elküldtem. Ő megválaszolta, visszaküldte, és megjelent. Ekkoriban nagyrészt a Szent Kereszt című országos havilapban publikáltam. Zömmel református lelkészek voltak, akikkel ilyen formában „beszélgettem”. Hallgattam vasárnap az igehirdetést, és amikor tetszett a mondanivaló, magja volt annak,
ami elhangzott, leültem, leírtam a kérdéseimet és postáztam.
Mindenki örömmel válaszolt. Így született a távirányításos interjú műfaja. Nem tudom, más gyakorolta-e ezt, nekem bejött.
– Készült már így nálunk is beszélgetés: az interjúalany,
akinek e-mailben – mert már más világot élünk – leírtuk a kérdéseket, hogy ezekre keressük a választ. Készüljön, ha szeretne, egy előre megbeszélt időpontban majd felhívjuk. Erre ő
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fogta magát, és írásban válaszolta meg a kérdéseket. – Ettől
függetlenül a feltalálás dicsősége Emil bácsié.
– Köszönöm! Fölmerült persze, túl a szenvedélyemen –
vagy minek nevezzem a versírást – néhány hobbim is, mint
általában mindenkinek. Az egyik a bélyeggyűjtés, amire, hogy
úgy mondjam, már elemi iskolában szagot fogtam. Gyönyörű
nagy gyűjteményem van, amihez sajnos már évek óta hozzá se
nyúlok. Matchboxokat gyűjtöttem, mert a járművekért nagyon
odavoltam. Egész életemet kísérték motorkerékpárok, autók.
Az első motorom egy 100-as Csepel volt – ma már csak múzeumban látni. Édesapám, már említettem, nagyon jó ember
volt, csak szigorú. Nem mertem tőle semmit kérni; mindig szegény anyámat kínoztam, beszélje meg vele, ha valamit szeretnék. Jól érettségiztem, így kértem egy motort. Ez volt a 100-as
Csepel, a még sebváltó nélküli motorkerékpár. Kuplungja volt,
be kellett húzni, darálni, elengedni, és a motor beindult. Nagyon mulatságos volt az első találkozásom vele: a kerékpárkereskedő kihozatta Dunakeszire. Ráültem, mentem haza,
Alagra – ez olyan három-négy kilométer. Behúztam a kuplungot, és daráltam odáig, hogy majd elindul. Csak azt hagytam
ki, hogy a kuplungot el kellett volna engedni! – Voltak másfajta motorkerékpárjaim is, utána gépkocsik: Trabant, Wartburg, Citroën, Renault. Utoljára Fiatunk volt. De akkor már
olyan egészségi állapotba kerültem, hogy jogosítványt nem
kaphattam, és nem is akartam. Rendszám nélküli robogóim
még voltak később, és a háromkerekű most is ott áll kinn, de
már rég ültem rajta.
– Nagyon sokoldalú ember vagy. Versek, bölcselet, komoly
gondolatok az egyik oldalon, pénzügy, számvitel és közgazdaságtan a másikon – a kettő között pedig a gépek szeretete, a
motorozás…
– S mindeközben az emberek szeretete, a jóságban való hit.
Az életemet végigkísérték az érdekes találkozások és az érdekes kérdések. Az emberek sokszor valamiért vonzódtak hozzám és kérdeztek. Ezeket a furcsa találkozásokat, beszélgetéseket semmiképp nem tudom a véletlen számlájára írni. Ilyen
volt, amikor a Rókus kórházba jártam kezelésre. Ülök a folyosón, jön két öreg néni. Az egyik valósággal lökdöste a másikat:
menj, kérdezd meg az urat, talán ő tudja. A néni félve jött, majd
feltette a kérdést: a temetők kapuja fölé ki van írva, hogy feltámadunk. Ha végiggondolom a világtörténelmet, milliók és
milliók haltak meg. Hol férnek majd el a feltámadáskor? Nem
tudtam, hogyan kaptam éppen én, éppen akkor, éppen ott ezt a
kérdést, de nem értem rá ezen gondolkozni. Elég schlagfertig
voltam, mindig gyorsan válaszoltam, így vettem egy mély levegőt és azt mondtam: tessék elképzelni, a világűr, a világmindenség hihetetlenül nagy. Istennek semmi se lehetetlen, a sok
millió, milliárdnyi ember el fog férni, Isten gondot visel mindenkire. Megnyugodott, elfogadta.
A másik ilyen eset – különösek az emberek, sosem tudok
betelni ezzel – az egyik rokonunk édesanyjával esett meg. Lellén ültünk, a kis teraszon. Beszélgettünk, elhallgattunk. Egyszer úgy oldalról rám néz, azt mondja: te nem szeretsz engem.
Mondhattam volna, hogy hát sajnos, túlságosan nem – mivel
egy olyan emberről volt szó, akire még a legjobb indulattal is
csak azt mondhatom, hogy a szeme se áll jól –, de nem akartam
megbántani. Azt senki nem érdemli. Rögtön mondtam: ugyan
már, ne mondj nekem ilyet, te Isten gyermeke vagy. Én is Isten
gyermeke vagyok, tehát mi testvérek vagyunk, és a testvéreknek szeretniük kell egymást. Én téged, természetes dolog,
hogy szeretlek. Elállt a szava.
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A harmadik emlékezetes beszélgetésem a drága jó lányommal – aki idén lesz nyugdíjas, így megy az idő – történt. Ült a
motoromon hátul, mentünk az estében. Valahogy fölvetődött
benne Isten léte, nemléte, van-e egyáltalán? A múlt rendszerben járt iskolába, csoda, hogy egyáltalán felmerült benne. Elmondtam neki, amit másoknak is, máskor. Vegyünk egy egyszerű asztalt. A fa nő az erdőben, a favágók kivágják, megy a
gatterba. Léceket csinálnak belőle, ahonnan az asztaloshoz kerül, aki kiméri, elkészíti belőle az íróasztalt. Ez elég bonyolult
művelet. Akkor ez a csodálatos világ, az ég a csillagokkal, a
Föld, a bolygók, a Nap csak úgy lettek volna maguktól? Hát
még az íróasztal sem lett magától. Ennek kell, hogy legyen egy
teremtője, tervezője és gyártója, és ez az Isten. Lányom ezt elfogadta. Ma is hívő lélek.
– Nem voltál teológus, Emil bácsi, mégis csodálatos válaszokat adtál ezekre a végső kérdésekre. De a jelekből ítélve
hitéletet gyakorló, bibliaolvasó ember voltál és vagy.
– Nincsenek kimondottan teológiai ismereteim, de mivel
sokat forogtam ilyen közegben, magamra szedtem sok mindent. Gimnáziumban még volt hittan, később a feleségem révén, aki végzett református lelkész, nagyon sok lelkész barátom támadt. Én katolikus voltam, anyám után, de jártam a református templomba a feleségemmel. Mondtam a lelkésznek,
nagyon fáj, hogy a párom kimegy úrvacsorát venni, és én nem
mehetek. A pap válasza: semmi gond, Emil bácsi, jövő vasárnap kijössz, és ugyanúgy veszel úrvacsorát, mint a többiek. Ettől én olyan boldog voltam, hogy el se tudom mondani. Hamarosan, úgymond, „beiratkoztam” a református anyakönyvbe,
azóta vagyok református. Ennek már bizony csaknem ötven
éve.
– Ebben a lelkésznek is szerepe volt – egészíti ki Márta
néni –, mert a református templomban nagyon jó igehirdető
volt. Együtt jártunk az istentiszteletekre, mivel mikor összekerültünk, abban egyeztünk meg, hogy az egyik héten az egyikünk templomába megyünk a másik héten a másikunkéba. De
annyival többet kaptunk mind a ketten attól a protestáns igehirdetőtől, hogy egyszerűen Emil sem kívánkozott máshová.
Azt mondta, ha már így van, legyen a dolog hivatalos. Persze
ez sosem a papíron, hanem a szíven múlik.

– Azért annak is igen nagy jelentősége volt számomra,
hogy Nagymama, a drága feleségem eredendően református
lelkész.
– Én semmit nem tudtam a világról az 1940-es évek végén
– fűzi közbe Márta néni. – Negyvenkilenctől ötvenháromig
jártam a teológiára. Akkor az egy külön világ volt. Mintha egy
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üvegbúra alatt éltem volna: semmi külső dolgot nem olvastunk, csak a tanulással foglalkoztunk. Olyan professzoraink
voltak, hogy azt nem lehet elmondani. Nagyon szép időszak
volt. A Szentírást olvastuk eredetiben, a külvilágból semmi
nem jutott el hozzánk. Egy újságot el nem olvastam az öt év
alatt. Hallgatólagosan még az is megvolt évfolyamtársainkkal,
hogy moziba is csak operafilmbe megyünk, úgynevezett világi
filmre nem. Egyszer kaptam valakitől egy operabérletet, aki
hivatalból kapta. Minden előadást láttam. Budafokon laktunk,
fenn a hegyen, opera után éjszaka értem haza. Egy lélek sem
volt sehol, az egyik oldalon kukoricaföld… Vallástanár akartam lenni, de abban az évben, amikor végeztem, akkor szűnt
meg Magyarországon a hittanítás!
– Gondolom, mivel a felsőoktatásban közgazdasági vonalon tanultál, ott sem volt olyan filozófiai képzés, ami az érdeklődési körödnek megfelelt volna. Hogyan szerezted meg az ismereteidet?
– Nagyon sokat olvastam. Verne Gyula tíz kötetével még
gyerekkoromban megajándékozott anyám, innen pedig egyenes út vezetett engem Jókaihoz, Mikszáthhoz és a többiekhez.
Verseket és prózát, szépirodalmat is olvastam. – Nem akarok
ebbe a témába belemenni, de mindaz, ami ma a világban van,
ami a szemünk láttára esett és esik szét, az irodalomban is nyomon követhető. Régi szerzőket szívesen olvasok, régi filmeket
még megnézek, de ezt a felfordult életet már nem nagyon értem és fogadom el.
– Volt az irodalommal kapcsolatos álmod, terved, netán az
irodalomban példaképed?
– Példakép? Egyértelműen Arany János. Sokat eszembe
jutnak mostanában ezek a szavai: „Hála Isten! este van megin’.
/ Mával is fogyott a földi kín.” A regényírók közül Jókai Mór
a kedvencem, de nagyon szeretem Adyt és József Attilát is.
– Aki tulajdonképpen kortársad…
– Bizony.
– Említetted a Balatonnal való kapcsolatodban Lellét…
– Van egy házunk Lellén, ma már az egyik unokánké. Fiunk mérnök, házakat épít – az is az ő munkája. Sok szép nyarat
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töltöttünk el ott, mindannyian nagyon szerettük. Kenese úgy
jött a képbe, hogy a fiam épített itt egy kis nyaralót, és hogy
hogy nem, megrögződött. Elhatározta, hogy mivel már megöregedtünk, jobb lenne, ha a közelében lennénk. Azelőtt Telkiben laktunk, de oda eljárkálni, segíteni nekünk, komplikált
volt. A saját házát eladta, kinézte ezt az épületet, az emeletet
berendezte magának és a párjának, a földszintet nekünk. Kenesével kapcsolatban olyanfajta vonzás, hogy na, akkor mi
most ide akarunk jönni, nem volt. A fiam vonzódott Keneséhez, mi vele és rajta keresztül kerültünk ide, ám azóta persze
mi is nagyon megszerettük. A harmadik évünket töltjük itt.
– Emil bácsi, hogyan kell ilyen szépen, békében, bölcsességben és jól, tehát keresztényi módon tölteni ezt a szép kort?
– Keresni kell mindenben a jót. Isten jelenlétét. Aztán irodalmat olvasni. Jó irodalmat. Lehetőleg régi írókat, régi költőket elsősorban. Egy kicsit a múltba temetkezni, megismerni,
milyen volt a régi világ, milyen volt az irodalom a királyi Magyarországon, a Horthy-korszakban, a két háború között.
Ezektől csak gazdagodik az ember. – Szeretettel üdvözlöm a
lap minden olvasóját, megtisztelnek, ha a verseimet elolvassák. Megköszönöm, hogy beszélgettünk, beszélgethettünk.
– Ez számunkra is megtisztelő! Emil bácsi, Isten éltessen
sokáig! Kívánjuk, hogy olvashassuk még verseidet, szép gondolataidat.
Sok mindenről szót ejtettünk volna még, amire reméljük,
egy más alkalommal visszatérhetünk, de az idő elszaladt, Emil
bácsinak pihennie kellett. Jó egészséget kívánunk neki és feleségének, Márta néninek is, bízva abban, lesz még alkalmunk,
hogy a beszélgetést folytassuk. Addig pedig itt vannak nekünk
Emil bácsi versei, írásai, melyben szépséget és megnyugvást
találhat, aki a gyors egymásutánban sorjázó hétköznapokban
elfárad. Márta néni és Emil bácsi hite, egymás iránt való szeretete, életük harmóniája mindannyiunknak példát és biztatást
jelenthet: van még jó és szép a mai világban.
Nagy Krisztina

2017. augusztus 5-én, szombaton, 18 órakor
Ábránd és költészet
zenés irodalmi est
a balatonkenesei Könyvtár udvarán
„A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes-bús mesék gyűjteménye, különös magyar emberek
ősi fészke, büszkeség a múltból s ragyogó reménység a jövőre.” (Eötvös Károly)
Eötvös Károly sorai dr. Kovács Emőkét, Balaton-kutatót, történészt és a Balaton-felvidékről több dokumentumfilmet
is forgató Tóth Pétert egy történelmi, zenés, irodalmi est összeállítására ihlették.
A különleges hangulatú időutazás során dr. Kovács Emőke a Balaton XIX. és XX. századi történelméről mesél, Lux
Ádám és Kovács Olga színművészek a Balaton irodalmából idéznek gyöngyszemeket, Barlog Károly zenész-író pedig
balatoni dalokkal színesíti az estet.
A műsor tervezett ideje kb. 1 óra 10 perc.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
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Június 5-én, pünkösdhétfőn dalos találkozóra
voltunk hivatalosak a balatonkenesei Sportcsarnokba.
A Szivárvány Népdalkör látta vendégül a közelebbi és
távolabbi környék településeinek népdalköreit. Nagyszerű ötlet volt a találkozó megszervezése – mely
meglátszott a csapatok lelkesedésén is.
Kevés izgatott várakozás után kezdődött is a műsor.
Gábor Adrienn, a Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézményvezető-helyettese köszöntötte a résztvevőket és a közönséget, majd átadta a színpadot az
első fellépőnek.
Egymás után következtek a csapatok, s adták elő
legkedvesebb dalaikat, nagy tetszést aratva. Sokadszor
tapasztalhattuk meg, milyen nagyszerű közösségszervező erő a magyar népdal, és a népdalkincs
mennyire benne él mindannyiunkban.

(A szerző fotói)

A programot követően Tömör István, városunk polgármestere
valamennyi csoportnak virággal köszönte meg a nagyszerű
előadást.
Jól megszervezett és kitűnőre sikerült vacsora volt a
folytatás. A kellemesen elfáradt énekesek nagyon örültek a
finom fogásoknak. A hangulat, ha lehet, tovább fokozódott,
amikor a lakoma végeztével remek, talpalávaló muzsika szólalt
meg. A jelenlevők, kimerültségüket feledve elszántan táncra
perdültek. Hamarosan vidám báli hangulat kerekedett.
Néztem ezeket az életteli, eleven idősebb embereket, és arra
gondoltam: mi lesz, ha ők elfogynak? Ki viszi tovább lelkes
munkájukat? Hol van az ifjúság? Énekelni minden életkorban
lehet és minden életkorban jó. Jó lenne, ha a fiatalokban is
felébredne az éneklés és a magyar népdalok szeretete, s csatlakoznának, mert hagyományaink tovább éltetése az egyik
legfontosabb dolgunk.
Debrecenyi István
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A Pünkösdi Dalos Találkozón
közreműködött:
Igazgyöngy Hagyományőrző Népdalkör, Zalaegerszeg
Csajági Népdalkör
Sorstárs Népdalkör, Papkeszi
Vilonyai Népdalkör
Berhidai Népdalkör
Balatonvilágosi Népdalkör
Csobánc Népdalkör, Tapolca-Diszel
Varga József, Peremarton
Szivárvány Népdalkör, Balatonkenese
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I. Kenesei Férfinap

N

agy feladatot vállaltak magukra a Tátorján Nyugdíjasklub
hölgyei, amikor megszervezték az I. Kenesei Férfinapot.
Kíváncsian vártuk, mi kerekedik az
eseményből.
Június 18-án Sörédiné Magdika,
a klub vezetője és a Férfinap fő szervezőjének bevezetője után Tömör
István polgármester úr megnyitója
következett. Ismertette, hogyan is
jött létre ez a remek kezdeményezés,
és biztatóan szólt a jövőbeni folytatásról. Szép köszöntőt mondott
Kerti Terike is, külön köszöntve
apák napján az édesapákat. Közben a
közönségnek alkalma nyílt fogyasztani a Horgászegyesület által felajánlott keszegekből, mellé a KeletBalatoni Borrend nedűit hörpintgetve. A hangulat, természetesen
egyre emelkedettebb lett.
Sajnos kevés férfitársam érezte
úgy, hogy megméretteti magát a versenyen – avagy ezen a meleg napon
inkább a strandot választották –, de
Magdikát ez egyáltalán nem ejtette
kétségbe. Jó ötlettől vezérelve felkérte a szolgálatot teljesítő polgárőröket, vegyenek részt az erőpróbán,

akik katonásan 2-2 fős
csoportokba rendeződve végrehajtották a küldetést. Rajtuk kívül az
MH RKKK csapata
védte még a mundér
becsületét.
A versenyszámok
viccmeséléssel indultak, de a feladatok egyre komolyabbak lettek.
A résztvevők szellemi
képességeik megcsillogtatása mellett ágyneműhúzásban, golyókergetésben, fűszerek
szagláson keresztül történő felismerésében is bizonyíthatták rátermettségüket. A
sörösdoboz-kugli már testhezállóbb feladatnak bizonyult, de a legnagyobb sikert mégis
a lábszépségverseny aratta, melyre a legtöbben neveztek be. A versenyzők büszke
lábmutogatással izgatták a zsűrit.
Az eredmény hosszas tanácskozás után született meg. A legjobb az MH RKKK különítménye lett, másik csapatuk a dobogó második fokát foglalhatta el. A Polgárőrség
2. csapata holtversenyben a 3. helyezett lett, 1. csapata a 4. helyet érdemelte ki. A Polgárőr Egyesület a férfinap megmentéséért tárgyjutalomban részesült. A nyeremények
kiosztása vidáman zajlott, melyet Sziránszky Krisztián zenéje festett alá.
Ez volt az a verseny, amin nem a győzelem, hanem a részvétel volt a fontos. És ez
az, amivel probléma van. Kevés volt a jelentkező, kevés a néző is. Pedig egy jó és ötletes
kezdeményezés indult útjára. Jöjjenek el városunk polgárai és az itt pihenők, nyaralók
is! Sok a jó rendezvény, amiről ha lemaradunk, egy-egy nagyszerű élménnyel leszünk
szegényebbek.
Az eseményről készült filmfelvétel a Tátorján Nyugdíjasklubban megtekinthető.
Férfiaknak kizárólag felkészülési célból, hogy a jövő évi férfinapon már a versenyzők
sorait erősítsék.
Debrecenyi István és a BKHírlap
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Horgász hírek
Tisztelt Olvasók! Szeretettel köszöntöm Önöket, s
engedjék meg, hogy tájékoztassam a horgászatot kedvelőket az egyesületünk életével
kapcsolatos eseményekről.
Végre eljött az általunk
oly nagyon várt tavasz, horgásztársaimmal a jó fogási lehetőségek reményével „újra
vízre szállhatunk”.
Tisztújítással kezdődött az esztendő, miután február végén
lejárt az elnökség öt évre szóló megbízatása. Közgyűlésünk két
alkalommal eredménytelenül zárult: először a megjelenő tagság szavazói létszámának hiánya, valamint az ez év januárjában életbe lépő új jogszabályok miatt. Végre április 9-én 10
órakor sikeresen elkezdődött az éves közgyűlés, melynek megtartásához a Kultúra Háza biztosította a helyszínt – ezúton is
köszönjük!
A leköszönő elnök úr, Tóth Csaba üdvözölte a megjelenteket s megállapította, hogy a közgyűlés létszáma 74 fő, így az
határozatképes. Tőle én vettem át a szót, s felkértem tagtársaimat, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk azokra,
akik már sajnos nem lehetnek közöttünk. Majd felhívtam a figyelmet, hogy ha az összejövetel folyamán nem is értünk mindenkivel egyet, hozzászólásainkban adjuk meg a kellő tiszteletet egymásnak.
A közgyűlés levezető elnöke, Dr. Brodmann Péter ügyvéd
úr következett. Az események precízen, gyorsan követték egymást. Vencel János tagtársunk kiegészítő beadványát a közgyűlés 71 nem szavazattal, 0 tartózkodással s 3 igen ellenében
elutasította. Az 1-es napirendi pontban Tóth Csaba leköszönő
elnök felidézte az elmúlt öt esztendőben elvégzett feladatokat,
melyet a tagság 70 igen, 4 tartózkodás s 0 nem szavazattal elfogadott. A gazdasági beszámolót Vajda Béla ismertette, amelyet 71 igen, 3 tartózkodás s ellenszavazat nélkül a közgyűlés
elfogadott. A felügyelő bizottság elnökének, Árvay Lászlónak
beszámolója 72 igen, 2 tartózkodás s ellenszavazat nélkül,
Bárdosi Attilának, a fegyelmi bizottság elnökének beszámolója pedig 71 igen, 2 tartózkodás és 1 nem szavazattal került
elfogadásra.
73 igen és 1 tartózkodó szavazattal módosítottuk alapszabályunkat. Az elnöki tiszteletdíj változatlanul 52.000.- Ft/hó.
Az elnökségi tagok és a bizottsági elnökök részére a kikötőhasználati díj, valamint az éves parti területi jegy összesen
51.000.- Ft/év maradt. A kikötővezető megbízási díja 2017.

április 1-től nettó 100.000.- Ft/hóban lett meghatározva, melyet a közgyűlés 68 igen és 6 tartózkodás mellett elfogadott.
Az elnök és a kikötővezető munkáltatója a közgyűlés.
Csőszi Róbert tagtársunk Tóth Csaba leköszönő elnök elleni kártérítési igényét a közgyűlés elutasította. E kérdésben 68
fő az elutasítás, 1 fő az igénylés mellett foglalt állást, öten tartózkodtak. Könyvvizsgálattal kapcsolatos javaslatát a közgyűlés 69 nem, 4 tartózkodás és 1 igen szavazatarányban szintén
elutasította.
Ezek után Tóth Csaba megköszönte a tagság eddigi bizalmát, s a törvények szigorú előírásainak megfelelően következett az új elnökség megválasztása. Bors József, a jelölő bizottság elnöke felkészülten, körültekintően vezette le az új tisztségviselők választásának folyamatát. A volt elnökség tagjai
közül Felmer Rezső egyesületi titkár nem fogadta el jelölését,
a többiek igennel válaszoltak. A bizottságok leköszönő elnökei
is nyilatkoztak: ha ismét bizalmat kapnak, folytatni kívánják
eddigi munkájukat. A közgyűlés döntésének értelmében az elkövetkező öt esztendőben a következő tisztségviselők vezetik
egyesületünket:
Elnökség:
Tóth Csaba – elnök – 69 igen, 1 nem, 4 tartózkodás
Mészöly Sándor – alelnök – 71 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
Bukor Csaba – titkár – 70 igen, 0 nem, 4 tartózkodás
Vajda Béla – gazdasági felelős – 69 igen, 1 nem, 4 tartózkodás
Polgár Tibor László – ifjúsági és versenyfelelős – 71 igen, 0
nem, 3 tartózkodás
Felügyelő bizottság:
Árvay László – elnök – 70 igen, 1 nem, 3 tartózkodás
Csőszi Róbert – elnök (kiesett) – 1 igen, 70 nem, 3 tartózkodás
Budavári György – tag – 71 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
Erdélyi István – tag – 73 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Fegyelmi bizottság:
Bárdosi Attila – elnök – 71 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
Czigány Gyula – tag – 71 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
Horváth József – tag – 72 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
Korompai Tamás, mivel a bizottság létszáma már kialakult, lemondott a személye iránti szavaztatásról.
A levezető elnök köszöntötte az új tisztségviselőket, gratulált a megválasztottaknak, s az elkövetkező évekre jó munkát
kívánt.
Kedves Olvasók! Sok mendemonda járta be településünket
a horgász egyesület kapcsán. Emlegettek pénzügyi hiányt,
visszaéléseket, jogtalan fegyelmiket. Nos, hogy bebizonyíthassam, az állítások nem helytállóak, Önök elé tártam minden
valós igazságot! Mindnyájuknak jó egészséget kívánok!
Id. Mészöly Sándor
a Balatonkenesei Horgász Egyesület alelnöke
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Természetesen ebben az esztendőben is
alaposan felkészültünk
a május elseje megünneplésére. Az egyesület
közös ebédre hívta tagtársait és családtagjaikat. A szomjoltó italokat, ízletes süteménycsodákat mindenki saját
döntése alapján hozhatta magával.
Két önkéntes szakácsunk, Bors József és Sebesi Sándor
ugyancsak kitettek magukért: jó néhány csülökkel dúsított,
csodálatosan elkészített körömpörköltet varázsoltak a tányé-
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rokba. A vidám társaság tagjai között örömmel láttunk olyanokat is, akik az eddigiek során ritkán vagy egyáltalán nem szoktak közösségi rendezvényeinken megjelenni.
Az együttesen elfogyasztott ebédet követően voltak, akik
anekdotázva idézték fel az elmúlt esztendők történéseit, néhányan pedig fogás reményében szerelékeikkel azonnal a kőparton foglaltak helyet. Délután Polgár Tibor László versenyfelelős irányításával az utánpótlás fiataljai ismerkedhettek a horgászat apró részleteivel. Koraeste a felcsendülő nosztalgiazene
táncra csábította jókedvű közösségünk tagjait.
Örömmel s büszkén mondhatjuk el bárhol, bárkinek: közösségünk ereje megbonthatatlan, mindig összetartóak voltunk, s leszünk a jövőben is. Ennek titka végtelenül egyszerű:
egymás őszinte tisztelete és a természet iránti valós szeretet.
Id. M.S.
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A rózsák tanítása
Nyár van, sok-sok kertben nyílnak a rózsák. Van belőlük
számtalan formájú és számtalan színű. Talán a legtöbbször
nem is gondoljuk végig, mit üzennek nekünk ezek a gyönyörű
virágok. Ha ránézünk egyre, mindannyian tudjuk, hogy van
szára, levelei, tüskéi, szirmai. Sőt, rendkívüli illata is van.
De miért van tüskéje a rózsának? Miért van annyiféle színű
és illatú rózsa? Mire tanítanak minket a nyárnak ezek a gyönyörű virágai? Most kicsit gondolkodjunk róla együtt.
Sokan keresték már a rózsák bölcsességét. Hadd idézem
most egyik kedves mesehősömet, A kis herceget:
„– Nálatok – mondta a kis herceg – az emberek egyetlen
kertben ötezer rózsát nevelnek. Mégse találják meg, amit keresnek.
– Nem találják meg – mondtam.
– Pedig egyetlen rózsában vagy egy korty vízben megtalálhatnák...
– Minden bizonnyal – feleltem.
– Csakhogy a szem vak – tette hozzá a kis herceg. – A szívünkkel kell keresni.”
Ennek a mesének az igazi sikere, úgy gondolom, nem számokban mérhető, hanem valami egész másban rejlik a titka. A
kis herceg az, aki újra és újra megtanítja érezni az embert, teljes őszintesége a legacélosabb olvasót is megérinti. Engedjük,
hogy ez a tiszta lelkű mesehős kézen fogva vezessen minket a
létezés örök igazságain keresztül!
A rózsák egy kicsit hasonlítanak az emberekre. Az embereknek is vannak jó és kevésé jó tulajdonságaik is – egyszóval
tüskéik. De ahogy a rózsákat szeretjük a tüskéikkel együtt, úgy
az embereket is elfogadjuk úgy, ahogy vannak. De hogyan lehet egy tüskés rózsát vagy egy embertársunkat megszelídíteni?
Hogyan lehet inkább a szépségüket, a jó tulajdonságaikat
látni? A kis herceg arra hívja fel a figyelmünket, hogy a szívünkkel kell keresni a másikban a szépet és a jót. A szív szeretete, ami képes a tüskék mellett a szépséget is észrevenni.
Ahhoz pedig, hogy a szívünkkel lássunk, érdemes időt tölteni

a másik emberrel, hogy megismerjük őt. Erre nagyszerű időszak a nyár.
„– Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű: jól csak a szívével
lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
– Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan – ismételte
a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
– Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat.
– Az idő, amit a rózsámra vesztegettem... – ismételte a kis
herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
– Az emberek elfelejtették ezt az igazságot – mondta a róka.
– Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Felelős
vagy a rózsádért.
– Felelős vagyok a rózsámért – ismételte a kis herceg, hogy
jól az emlékezetébe vésse.”
És e sorok végén mire is biztathatnék mindenkit? Egyetlen
dologra: bátran vedd elő A kis herceg könyvedet, olvasd el
megint: főleg, ha már felnőtt vagy! Újra megnyitja a szívedet,
és ez a nyár más lesz. Valahogy szebb, valahogy jobb lesz, valahogy te magad más leszel tőle.
M. Erzsébet nővér
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Életvezetés: Nyár, nyár, nyár … és a pihenés?
Mottó: Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel
indulnak útjukra. (Dr. Gyökössy Endre)
Eljött a nyár. A Balaton vize egyre kellemesebb, az idő
egyre szebb, és az emberek egyre szívesebben töltik az idejük
egy részét a szabadban. Nemcsak az iskolások tekintenek várakozással a nyári szünet felé, hanem úgy gondolom, nagyon
sokan szeretnének kisebb-nagyobb pihenéseket, utazásokat is
tervezni erre a szezonra.

Egyszer azt hallottam, hogy a pihenés elvesztegetett idő,
mert első a feladatok teljesítése és csak utána jöhet szóba
bármi más. De van-e esély arra, hogy minden feladatot elvégezzünk? Személyes tapasztalatom az, hogy minden napnak
megvan a saját feladata, és a következő nap magával hozza a
következő feladatokat. Örök körforgás. Igazából a megállás
maga a pihenés. Maga az elvesztegetett idő, a mentség keresése nélkül szabadon eltöltött idő. Egy kutatást olvastam a minap, amely szerint a hatékony és minőségi munkavégzés egyik
feltétele, ha a napnak, a hétnek, és az évnek is megvannak a
pihenő szakaszai, ahol a szervezet testi és lelki szinten is töltődik. Persze nem arra a pihenésre gondolok, amikor csak azon
jár az eszem, hogy mi mindent tudtam volna ennyi idő alatt
elvégezni és tele vagyok lelkiismeretfurdalással! Arra a pihenésre gondolok, amikor át tudom adni magamat az adott pillanatnak és az adott helynek, amikor nem keresek mentséget
arra, hogy miért nem teszek semmi hasznosat. Az előző egy
olyan élmény lenne, mintha egy filmet időnként gyorsítva néznék meg, hogy minél hamarabb lássam a lényeget. Az utóbbi
pedig engedné a film saját időbeli lefolyását és én átadnám magam a képek és hangok, a mozgás és az érzelmek adta élményeknek.
Mi is igazából a pihenés? A pihenés egy nagyon tág kategória. Ide sorolhatunk minden olyan passzív és aktív tevékenységet, ami a mindennapi feszültségektől mentesít minket, számunkra örömet és kikapcsolódást nyújt. Az aktív pihenés leginkább azok számára a legelőnyösebb, akik például irodában

dolgoznak és a számítógép előtt, egy székben ülve töltik az
egész napjukat. Nekik a legmegfelelőbb kikapcsolódási mód
az aktív pihenés. Ilyenkor mozgalmas, szórakoztató időtöltést
válasszunk, fedezzünk fel új helyeket, túrázzunk, sportoljunk.
Még jobb, ha az aktív pihenést társaságban töltjük. Ha a munkánk során napközben folyamatosan mozgunk, akkor érdemesebb a passzív pihenést választani. Ennek legjobb módja, ha a
saját otthonunkban, a gondoktól elzárva töltjük szabadidőnket,
könnyebb dolgokkal, mint az olvasás, tévézés, zenehallgatás
vagy a kert körüli kisebb munkák elvégzése – vagy egyszerűen
csak szunyókálás délután, egy árnyékos helyen.
A pihenésnél, testi-lelki töltődésnél még két lehetőséget
szeretnék megemlíteni. A kocogást és a kacagást. A kocogás
javítja a hangulatot, elűzi a stresszt és a depresszió ellen is hatásos. Elősegíti ugyanis a hangulatjavító szerotonin, valamint
a fájdalomcsillapító és általános jó érzést okozó endorfinok
felszabadulását az agyban. A kacagást pedig az élet zenéjének
is nevezhetjük. Norman Cousins író zsigeri kocogásának nevezte el a kacagást, mivel a rekeszizom aktív mozgása révén
szinte belső masszázsnak teszi ki a szerveinket. A kacagás –
akárcsak a kocogás – a szív, tüdő és hasi szervek tréningjén túl
mozgósítja a szervezetben az örömhormonokat is.
Prof. Bagdy Emőke, a pszichológiatudomány egyik legelismertebb szakembere szerint a megfelelő mennyiségű pihenés
alapvető feltétele az egészségnek, mert a szervezetnek regenerációra van szüksége a problémamentes működéshez. Szerinte
nemcsak napi-heti szinten van szükségünk pihenésre, hanem
fontos, hogy évente egy hosszabb szabadságot is engedjünk
meg magunknak, amit teljesen a kikapcsolódásra fordítunk.

Tehát itt a nyár! Gondoljunk egy kicsit magunkra és hozzátartozóinkra, engedjük meg, hogy testi-lelki szinten is töltődjünk az elkövetkező nyári napokon. Jó pihenést kívánunk!
M. Teréz nővér
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Megalakult a Kenesei Babaklub
Örömmel értesítünk minden kedves kenesei (és környékbeli, vagy
itt nyaraló) kisgyermekes családot, hogy a – nemzetközi gyermeknap
újszülöttköszöntő rendezvényén megalapított – Kenesei Babaklub
június 20-án, kedden megtartotta első összejövetelét. A
kisgyermekek és anyukák találkozójának a Kultúra Háza adott –
és ad ezentúl is hetente – otthont.
A Babaklub időpontja: keddenként, 9-11 óráig.
Mit kínálunk?
Kiket várunk?
- édesanyákat és nevelőanyákat 3-4 év alatti kisgyermekkel
- testi és/vagy mentálisan sérült kisgyermeket
nevelő családokat
- nagyszülőket a bölcsődés korú kisunokájukkal
- várandós kismamákat
- szakembereket az egészségügy, oktatás-nevelés,
szociális ellátás területéről

- helyszínt és lehetőséget a kisgyermekes anyukákapukák-nagyszülők
személyes találkozására,
kulturált környezetben
- lehetőséget a babák érzelmi és szociális
kompetenciájának, társas kapcsolatainak fejlődésére
- szőnyegeket, játékokat
- havonta min. 1 alkalommal szakmai programot/foglalkozást
- sok jó ötletet a gyermekgondozáshoz-neveléshez
- mosdóhelyiséget

A Babaklub programgazdája: Gábor Adrienn intézményvezető-helyettes, okl. koragyermekkori zenepedagógus
A Babaklub szakmai vezetője: Óbíróné Karácsony Ágnes védőnő
A Babaklub szervezője és kapcsolattartója: Balassa Orsolya szülő

A Babaklub Balatonkenese Város Önkormányzatának támogatását élvezi. Köszönjük Tömör István polgármester
úr erkölcsi támogatását, valamint azt, hogy a Babaklub rendelkezésére bocsátotta az egykori Tátorján
Játékvár játékgyűjteményének egy részét!
(GA)

A gyerekek ünnepe Balatonkenesén
Talán

még

sosem

voltak

annyian

kíváncsiak gyermeknapi rendezvényre
Balatonkenesén, mint az idén. Gryllus
Vilmos fellépésére megtelt a Városház
előtti tér.
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Anyakönyvi hírek
Születések 2016.03.16. – 2017.06.06.
Név
1. Stark András
2. Halasi Mia Róza
3. Üveges Emilie
4. Horváth Kincső Hanna
5. Horváth Dorka
6. Pozsonyi Sebestyén
7. Hári Zétény
8. Christodoulou Melina
9. Varró Vince Tamás
10. Németh Marcell
11. Koczor Zsombor
12.Takács Flóra
13. Térmeg Bálint
14. Martonosi Máté
15. Szabó Fruzsina
16. Kovács Luca Panna
17. Gaál Dilen
18. Lendvai Dorka Linett
19. Strasszer Milán Zente
20. Végh Zsombor
21. Szabó-Kúl Kata
22. Rétsán Réka Veronika
23. Pilászy Pál
24. Török Zétény
25. Micheller Lara

Édesanyja neve
Nagy Jusztina
Szegény Anikó
Szakács Nóra Hajnalka
Berecz Anett
Sándor Zsanett
Balassa Orsolya
Sallai Judit
Varga Angelika Csilla
Mercsek Anita Xénia
Dr. Egry Emőke
Mészáros Ágnes
Garab Éva Réka
Szili Gabriella
Bagó Zsófia
Horváth Melinda
Schmidtauer Cintia
Mérey Szonja
Dusfi Rita
Galambos Tímea
Kelemen Éva
Kúl Bernadett
Vas Ágnes Veronika
Sipőcz Piroska Veronika
Torma Emese
Németh Kitti

Halálesetek 2016.03.16. – 2017.06.06.
Születése ideje
2016.03.19.
2016.04.01.
2016.05.15.
2016.05.21.
2016.05.30.
2016.06.02.
2016.06.15.
2016.06.17.
2016.06.27.
2016.07.06.
2016.07.11.
2016.09.07.
2016.10.07.
2016.10.31.
2016.11.04.
2016.12.07.
2017.01.10.
2017.01.28.
2017.02.15.
2017.03.14.
2017.03.14.
2017.05.02.
2017.05.07.
2017.06.03.
2017.06.06.

A házasságkötések száma: 2016-ban: 24 db, 2017. június 6-ig: 9 db.
Lakosságszám 2017. június 6-án 2633 fő

A
R
-

Név
1. Kiss János
2. Haraszti Sándorné
3. Magyar Katalin
4. Hódos János
5. Kiss Józsefné
6. Vinklerné Bacsa Margit
7. Viczián Zsuzsánna Lívia
8. Jónás Sándor
9. Jantuska Károly Ferencné
10. Horváth Sándor
11. Lémont József
12. Sándor Lajos
13. Répás Jánosné
14. Pap Zoltán
15. Lipták Istvánné
16. Balikó Tibor
17. Hári Józsefné
18. Töreky Ferenc
19. Orbán József
20. Deli Lászlóné
21. Király Kálmánné
22. Sajnár Ileana Ana
23. Németh Sándor
24. Dobosi László
25. Schmidt László
26. Németh Ervin Alajos
27. Dara Jánosné
28. Öcsi Károly
29. Dévényi Kálmánné
30. Tóth Ildikó
31. Harangozó József
32. Bognár István
33. Bognár Istvánné
34. Soós Elemér Miklós
35. Tarsoly László
36. Benkő Béláné
37. Monori Csaba Tamás
38. Simon Csabáné
39. Hajda Gyuláné
40. Imrefi Vilmos

Haláleset dátuma
2016.04.20.
2016.04.20.
2016.05.13.
2016.06.08.
2016.06.11.
2016.06.18.
2016.06.20.
2016.07.05.
2016.07.20.
2016.07.29.
2016.07.30.
2016.08.28.
2016.09.03.
2016.09.16.
2016.09.20.
2016.10.01.
2016.10.16.
2016.11.11.
2016.11.20.
2016.11.25.
2016.11.26.
2016.11.26.
2016.12.01.
2016.12.08.
2016.12.22.
2017.01.05.
2017.01.08.
2017.01.09.
2017.01.10.
2017.01.17.
2017.01.25.
2017.01.31.
2017.01.31.
2017.02.05.
2017.02.09.
2017.02.15.
2017.03.16.
2017.03.24.
2017.05.10.
2017.05.11.

--------------------------------------------

A hulladékszállítási szabályok megszegői
közigazgatási bírság kiszabására számíthatnak!
Nem lehet elégszer elmondani:
településün k
rendje
elsősorban
rajtunk múlik!
Az illegális szemétlerakás tilos.
Vigyázzunk
együtt Kenese
tisztaságára!
Képünkön egy
Tiker-völgyi
utcarészlet látható.
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Gárdonyi Dániel koncertje és Gárdonyi Zsolt kurzusa Balatonkenesén!
Július 9-én és az azt követő napokban különleges esemény helyszíne lesz a kenesei református templom és a gyülekezeti ház:
Gárdonyi Zoltánnak, a 20. század legnagyobb protestáns zeneszerzőjének fia és unokája, Gárdonyi Zsolt és Gárdonyi Dániel
érkezik hozzánk néhány napra.

Gárdonyi Dániel orgonakoncertje
2017. július 9. vasárnap, 19:00 óra
Balatonkenesei református templom

Prof. dr. h. c. Gárdonyi Zsolt
zeneelméleti kurzusa
2017. július 10-12.
Gárdonyi Zsolt 1946. március 21-én, J. S. Bach
születésének évfordulóján született Budapesten. Nagyapja,
Gárdonyi Albert történész, a Fővárosi Levéltár igazgatója; édesapja, az egykori Kodály-tanítvány Gárdonyi Zoltán a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola professzora volt.
Gárdonyi Zsolt huszonkét éves koráig szülővárosában, Gergely Ferenc, Sugár Rezső, Ferenczy György, Szervánszky
Endre és Farkas Ferenc növendékeként folytatta tanulmányait.
1968-ban Németországba települt, majd főhivatású orgonista
és karigazgató lett az alsószászországi Wildeshausenben. 1975
és 2011 között Würzburgban a Zeneművészeti Főiskola tanszékvezető professzora volt. Neve időközben zeneszerzőként,
világszerte koncertező orgonaművészként és zeneelméleti
munkássága által egyaránt ismertté vált. 1979-ben Bajor Állami Díjat kapott, sokrétű tevékenységét hanglemez- és rádiófelvételek, könyvek, tanulmányok, valamint európai és amerikai főiskolákon tartott mesterkurzusok és előadások dokumentálják. Gárdonyi Zsoltot 2000-ben a Debreceni Református Hittudományi Egyetem díszdoktori címével, 2011-ben
pedig a Magyar Köztársaság Elnökének Érdemérmével tüntették
ki. Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt zeneszerzői és tudományos életművét 2016-ban a „Magyar Örökség” kitüntető
címmel ismerték el.
Gárdonyi Dániel 1982-ben született. Első művészi impulzusait és tanítását édesapjától kapta. Egyetemi orgona- és
karvezetés tanulmányait Bayreuthban és Stuttgartban végezte.
Ezt követően Kay Johannsen zenei asszisztenseként működött

a stuttgarti Stiftskirche-ben. 2011-től 2015-ig a frankenbergi
Liebfrauenkirche főállású karigazgató és orgonista állását töltötte be. 2016 óta szabadfoglalkozású muzsikusként dolgozik
Németországban. Nemzetközi orgonahangversenyei mellett a
Schlüchterni Kántorképző Intézet tantestületének tagja.
Műsoraiban súlyt fektet nagyapja, Gárdonyi Zoltán és édesapja, Gárdonyi Zsolt műveinek tolmácsolására.
Gárdonyi Dániel koncertje július 9-én, vasárnap 19 órakor
lesz a református templomban, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Július 10-től 12-ig pedig Prof. dr. h. c.
Gárdonyi Zsolt zeneelméleti kurzusára kerül sor, melyen meghívott orgonisták, kántorok, egyházzenészek vesznek részt az
ország különböző pontjairól: Balatonfüredről, Balatonfűzfőről, Sopronból, Kecskemétről, Debrecenből, Székesfehérvárról, Budapestről, Siófokról. A továbbképzés célja a különböző
zenei stílusok harmóniai nyelvtanának pontosabb megismerése lesz: ez a készség az orgonairodalom tanulmányozása során
ugyanolyan fontos, mint például egy koráldallam kíséretének
megalkotásánál, vagy az improvizáció művészetében. Gárdonyi Dániel is közreműködik a kurzuson, asszisztensként édesapja mellett.
A kurzus a Reformációi Emlékbizottság támogatásával,
Gárdonyi Dániel koncertje pedig Balatonkenese Város Önkormányzatának támogatásával valósulhat meg, melyekért ezúton
is köszönetet mondunk.
Sipos Csaba
zenetanár, kántor

Új orgonánk lesz
A balatonkenesei katolikus templom nagy jubileumra készül. 2018-ban lesz a templom építésének 200. évfordulója.
Erre a jeles alkalomra szeretnénk, ha újra megszólalna a templom orgonája. Sokak régi vágya, hogy újra hallhassuk
a kenesei katolikus templom orgonájának muzsikáját. Már elkészültek a tervek és ütemezések, de az anyagi források
még hiányosak. Ha Ön szeretné anyagilag támogatni ezt a beruházást, akkor megteheti a következő formában:
Balatonkenese Városért Közalapítvány
72900013-10501447
Katolikus templom orgonájára
Illetve személyesen is lehet anyagi támogatást átadni Pércsi Valériának, az alapítvány pénztárosának (Balatonkenese, Fő utca 6.).
Minden anyagi támogatást és imádságot előre is tisztelettel köszönök.
Dr. Balázs Pál c. apát, plébános
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KONCERTAJÁNLÓ
„Zenei csemegék a KultUdvarban”
(Balatonkenese, Kálvin János tér)

2017. július 20. csütörtök, 20:00

„Erdőkön-mezőkön járó...”
Századok magyar zenéje európai kitekintéssel, népi és írott forrásokból
SEBESTYÉN MÁRTA (Unesco Artist for Peace) és ANDREJSZKI JUDIT régizenei és népzenei koncertje
Sebestyén Márta a népzene, Andrejszki Judit pedig a régizene emblematikus alakja. Közös régizene-koncertjeik izgalmas utazást jelentenek mindkettőjük számára.
Andrejszki Judit - ének, csembaló, dob
A műfajában ismert és több rangos díjjal elismert művész régizene szakon végzett Lengyelországban; barokkénekes, orgonista
és csembalóművész, a Musica Profana és Corvina Consort tagja.
Sebestyén Márta - ének, furulya, dob
A világhírű művésznő minden magyarországi díjat megkapott, amit egy művész elnyerhet, valamint számtalan nemzetközi
rangos elismerés tulajdonosa, a többi között az Unesco Artist for Peace egyetlen magyarországi nagykövete is. Közös koncertjeikről
a következőket mondta:
„Kettőnk habitusa, zenei gondolkodása nagyon hasonló, noha hangfajtánk, stílusunk eltérő – mégis sok a közös! Gyönyörűen
összesimul a népzene rusztikus volta, hús-vér előadásmódja a reneszánsz nem kevésbé vérbő és örömteli dalaival! Sajnos többnyire
»túlszépelgik«, túlfinomkodják, és az embernek téves képzete támad mindkét zenei világról... Mi próbáljuk »emberközelbe« hozni
a mai közönséghez, 2017-ben is élvezhető formában, személyes kommentárokkal, közvetlen stílusban.” (Sebestyén Márta)

„Zenei csemegék a KultUdvarban”
(Balatonkenese, Kálvin János tér)

2017. július 27. csütörtök, 20:00

„Barokk őrület”
„A boldog, a bolond, a féltékeny meg a felesége”
– az Ensemble Sospiri régizene együttes koncertje
historikus hangszereken
Bodrogi Éva – ének
Kónya István – lant
Szászvárosi Sándor – viola da gamba
A magyar régizenei élet három vezető szólistája Londonból, Hágából és Lipcséből tért vissza hazánkba, és azzal a szándékkal társult
2015 tavaszán, hogy a hazai koncertközönséget a reneszánsz, a barokk és a klasszika kevésbé vagy egyáltalán nem ismert kamarazenei
repertoárjával is megismertesse. Bátran felvállalják a művek tartalmának bemutatását a bensőségestől egészen az extrémig, a megszokott
koncert-előadásmódtól eltérően. Ehhez hívják segítségül a színpadi elemeket és játékmódot, hogy a művek mondanivalóját és a komponisták szándékát hűen tolmácsolhassák. Céljuk, hogy a régi zene maivá érjen, ezért interaktív előadásaikon az emberközeliséget, érzékenységet, sóhajokat, könnyeket, nevetéseket hozzák közel a hallgatóhoz, megmutatva, hogy a régi és a mai kor embere ugyanúgy érez
és gondolkodik szerelemről, bánatról, féltésről. A koncerten együtt sírhatunk, nevethetünk, féltékenykedhetünk a dalok szereplőivel,
megértve, hogy zene és lélek egyazon gyökérből táplálkozik, időkön túl. Július 27-én, a KultUdvarban őrülten jó barokk est „modernül”,
azaz Monteverdi, Purcell, Frescobaldi, Strozzi és Händel újratöltve!
Gábor Adrienn
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„Zenei csemegék a KultUdvarban”
– avagy különleges, intellektuálisan szórakoztató és gyönyörködtetőn léleksimogató koncertek
Balatonkenesén, a Kálvin János téren –
(Balatonkenese, Kálvin János tér)

2017. július 13. csütörtök, 20:00

PIAF!
„Padam, Padam” – Bonyár Judit PIAF-sanzonestje
Bonyár Judit nemzetközi színpadokat megjárt énekesnő,
csellista és zeneszerző, a NeoFolk együttes és számtalan színház tagja. 2006 óta Edith Piaf leghíresebb sanzonjait eredeti
hangnemben és francia nyelven énekli, zongora- és gitárkísérettel. Az esten az ismert dalok mellett elhangoznak a „sanzonkirálynő” életrajzából vett önvallomások, töredékek, amelyek
sanyarú gyermekkorától a haláláig vallanak a művész hányattatott sorsáról, szerelmeiről, és ízelítőt adnak a sanzonok kevésbé ismert hátteréről, történetéről.
Ének: Bonyár Judit
Zongora: Borisz Jaksov
Gitár, mandolin: Hűvösvölgyi Péter
A belépés díjtalan.

„Irtózom az idő zsarnokságától…”
– írja Edith Piaf visszaemlékezései egyik szakaszában. Igen, az idő nem bánt vele valami bőkezűen. Ha
a hatást nézzük, amit a világra tett, alig hihető, hogy csak negyvenhét évet élt.
Egy híres ember saját szavaival elmesélt élettörténetének mindig előkelő hely jutott egy-egy könyvkiadó profiljában. A szerző ismerősei, barátai, ellenségei azért vették meg, mert kíváncsiak voltak, mit írt
róluk; tisztelői, rajongói pedig az iránta való szeretet okán. Minden korban népszerűek voltak ezek a könyvek, az olvasók még évek múlva is keresték némelyik kötetet. Az életrajzok, önéletrajzok népszerűségének újabb virágkorát éljük mostanában: nincs híres vagy kevésbé híres színész, zenész, médiaszemélyiség, vagy akár a különböző televíziók sorozatainak tíz perc népszerűségre felemelkedett valóságshowsztárja, aki ne érezné szükségét, hogy önéletírásban tegyen nyilvános vallomást. Bonyár Judit sanzonestjéhez kapcsolódóan most mégis két sokkal igazibb életrajzot, Edith Piaf Nem bánok semmit, és a később
kiadott Életem című memoárját ajánljuk.
Az Életem, mely Piaf halála után egy évvel, 1964-ben jelent meg, őszinte és szókimondó, szerzője életét
kendőzetlenül bemutató visszaemlékezés. Jean Noli jegyezte le, mivel létrejötte idején Piaf már
nagyon beteg volt. Mi egy nagy művész sikerének titka? Gyakran elhangzik a kérdés, ha Edith Piaf
kaliberű szerző és előadó pályafutását vizsgáljuk. A tehetség az alap, és számtalan más tulajdonság ott
van még mellette, de megkerülhetetlen az, ami Edith Piaf előadásából mindig kiviláglik: szenvedélyesen szerette azt, amit csinált.
A magyar kiadás 1989-ben, a Múzsák Kiadónál jelent meg.
Teljesen más a korábban megjelent másik írás, ami sokkal inkább a szakmai életútra koncentrál.
A Nem bánok semmit nem egy szenzációhajhász, kortársait kibeszélő, eleve a megbotránkoztatásért
íródott könyvet fog a kezébe az olvasó, hanem Piaf pályafutásának hiteles és precíz bemutatását.
Végigkövethetjük életét, első szerepléseitől kezdve karrierje megindulásán át hihetetlen népszerűségének tetőpontjáig. Amiért külön lehet szeretni ezt a könyvet – és lehet, a mai olvasó ezért kicsit
furcsállja –, az, hogy Piaf nem merül bele egyébként érdekes magánélete részleteinek kiteregetésébe; minderről csak utalások szintjéig tesz említést. Bemutatja zenésztársait, a korszak híres és fontos
alakjait, személyes történetének részeseit, az őt ért hatásokat. Az életét beárnyékoló tragédiákról, melyektől
stílusa és előadói személyisége részben az lett, ami, viszont nem beszél. Talán még ekkor sem tudott szembenézni velük.
Az 1958-ban publikált életrajzot magyar nyelven 1970-ben, a Gondolat Kiadó jelentette meg először.
– nk –
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„Tájházi Szerdák” 2017 nyarán is!

Az

idei esztendőben is remek programokat kínálunk minden kedves tájházi látogatónknak, legyen szó aprócska gyermekről vagy
idősebb érdeklődőről. Az alábbi ütemezésben kínálunk kedves
és hasznos közösségi elfoglaltságot a gyerekeknek és kísérőiknek, illetve bárkinek, aki szeretné értelmesen eltölteni az
amúgy ingerszegényként számon tartott szerda délelőttöket.
Mi mindenesetre idén is gondoskodni fogunk arról, hogy a
Tájház idilli udvarán jó emberek, jókor, jól érezzék magukat,
és bütyköljenek valamit a két kezükkel, amire aztán kedves
emlékként csodálkozhatnak rá az otthonukban az esztendő folyamán.

A 10 alkalomból álló „Tájházi Szerdák” sorozatnak van
egy-egy fő témája és foglalkozásvezetője, de kiegészítő programként mindig lehet számítani még legalább egy-két közreműködőre (a listából), akik szívesen nekünk ajándékozzák az
idejüket és tudásukat. Így tehát érdemes akkor is ellátogatni
hozzánk, ha esetleg az adott nap fő témája távolabb áll a kedves látogató érdeklődési körétől.
Ezúton is kifejezem hálás köszönetemet a foglalkozásvezetőink felé, akik első szóra igent mondtak a felkérésemre, és
szeretettel ajánlották fel önkéntes munkájukat a gyerekek, szülők és mindenki más örömére.
Köszönöm, köszönjük!

Íme, a program (szerdai napokon, 10-12 óra között):
június 21.
június 28.
július 5.
július 12.
július 19.
július 26.

Rajzfoglalkozás (virágok, fák) – Osgyán Lászlóval
Növényszövés – Pulainé Irénkével
Keresztszemes hímzés (könyvjelző) – Némethné Jucikával
Gyöngyfűzés (bogarak) – Juhász Hajnival
Fakanálbáb-készítés – Kerti Terikével
„Fűben-fában orvosság”: ismerkedés a gyógynövényekkel
– Némethné Jucikával, és Gyöngyfűzés (virágok) – Juhász Hajnival
augusztus 2. Körmöcskézés – Pulainé Irénkével
augusztus 9. Rajzfoglalkozás (kancsók, tálak) – Osgyán Lászlóval
augusztus 16. Gasztrodélelőtt – Némethné Jucikával és Gyöngyfűzés (gyümölcsök)
Juhász Hajnival
augusztus 23. Origamizás – Kerti Terikével
(A programváltoztatás jogát fenntartjuk!)

Kiegészítő programként énekszóval is megtöltjük az udvart: igény esetén örömmel énekelek és tanítok vidám népdalokat és bájos ölbeli játékokat a családoknak. Néhány alkalommal a Mesetarisznya Játszóház is kitelepül a fűre: népi játékeszközökre és meseolvasásra számíthatnak a kisgyermekes

családok. És persze olyan is lesz, hogy pogácsát, langallót
vagy buktát sütünk – de hogy mikor, az legyen egyelőre titok, vagy inkább meglepetés: hogy már csak ezért is érdemes legyen eljönni az összes szerdára a méltán híres Tájházunkba!

Balaton, nyár, szeretetteljes közösségi együttlét: Tájházi Szerdák!
Önt is várjuk!
(A belépés szerda délelőttönként, 10-12 óra között ingyenes. Természetesen, magát a tárlatot is díjmentesen tekinthetik meg a
Tájházba látogató vendégek.)
Gábor Adrienn
intézményvezető-helyettes
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ilona bolyongÁsai

2017. június

11. rÉsz

Somogyi Gyula utazása előző lapszámunkban a Karib-térségben véget ért, most még utóhangként útjának amerikai lezárásáról olvashatunk.

Egy régi mondás szerint az út eltartja a vándort. Amikor
Ilona hajónktól megválva megérkeztem Floridába, Fort Lauderdale-be, csupán e bölcsesség érvényességében reménykedtem, ugyanis meglehetősen lapos volt a pénztárcám. A város a
vitorlás és motoros jachtok fellegvára, rengeteg lehetőség kínálkozik, csak meg kell ragadni az egyiket. Ha sikerül, folytathatom utamat, ha pedig nem... de erre jobb nem is gondolni.
2002. április 17. – május 22.
Florida az Egyesült Államok egyik leggazdagabb tagállama. Az utakon csillogó sportautók száguldoznak, a hatalmas
méretű házak mindegyikéhez úszómedence tartozik. A nők
gyönyörűek, bár ehhez néhány agyonfoglalkoztatott plasztikai
sebésznek is van némi köze. A floridai népesség túlnyomó
többsége közép- és dél-amerikai bevándorló, Miamiban van-

A US1 és a 17. utca sarkán találok szálláshelyet. Másnap
már munkát is, egy dél-afrikai fickóval hajókat karbantartunk
a miami kikötőben. Egyik hajón a teakdecket újítjuk fel, másikon az akkumulátorokat szervizeljük vagy éppen a csörlőket
kell megolajozni. Érdekes, változatos munka. Késő estig dolgozunk, még a hétvégeken is.
A sok munka mellett a szórakozásra is kell időt szakítani,
különösen akkor, ha olyan jeles személyiség hív partira, mint
Kopár István. Hajnalig beszélgetünk, áhítattal hallgatom a tengeri kalandokról szóló történeteit. Másnap István kis csapatával kivitorlázunk a Salambóval. Az Intracoastalon és a tengeren is elképesztő a hajóforgalom. Ezen a hétvégén légibemutatót tartanak Fort Lauderdale-ben, ez a légierő legnagyobb att-
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nak városrészek (például Kis-Havanna), ahol nem is igen beszélnek angolul. Rengeteg emigráns, világutazó, tengerész és
életművész gyűlt itt össze, különösen Fort Lauderdale-ben,
amely stratégiai jelentőségű a hajózás szempontjából. Európa,
Észak-Amerika, Panama, a Karib-tenger és Dél-Afrika felől
érkeznek ide hajók. Itt végzik el a szükséges javításokat, töltik
fel a készleteket, toboroznak legénységet. A városban megszámlálhatatlan hajózási szaküzlet, ügynökség (közülük néhány a hajók adásvételére, mások a munkaerő közvetítésére
szakosodtak), hajózási ismereteket oktató szervezet, ezenfelül
hajóépítő, karbantartó cég működik. Minden kapható, minden
beszerezhető. Fort Lauderdale - akárcsak Velence - a vízre
épült, összefüggő csatornahálózatának köszönhetően a város
szinte bármely pontja megközelíthető hajóval. A keleti part
legforgalmasabb vízi útja, az Intra-coastal Waterway szeli át,
amely részben természetes, részben mesterséges csatorna, Floridától egészen a Chesapeake-öbölig vezet, a tengerparttal párhuzamosan. A város szárazföldi infrastruktúrája is kiváló, több
autópálya halad át rajta, közülük a legjelentősebb a US1,
amely New Yorkot köti össze Miamival. A marinák többsége
a híres 17. utca környékén lelhető fel.

rakciója. Több ezer hajó társaságában bámuljuk az F-16-osok,
a Lopakodók és egyéb légi csodák parádéját. A gépek hihetetlen sebességgel húznak el fölöttünk, egyszer csak különválnak
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egymástól, majd a következő pillanatban újra harci alakzatban
egyesülnek. A legmeghökkentőbb mutatvány, amikor egy vadászgép teljes sebességgel zuhan lefelé, majd néhány méterrel
a tenger fölött felkapja az orrát, és játszi köny-nyedséggel folytatja az útját. Jólesett ez a sétavitorlázás, ideális időben, remek
társasággal és egy olyan hajóval, amely beírta magát a vitorlázás történetébe.
Másnap újra munkában: csiszolás, festés, lakkozás, algagátlózás. A monoton Fort Lauderdale-i hétköznapokat egy
új ismeretség teszi érdekessé. Találkozom Lászlóval, a tengerésszel, aki elektromérnökként nagy kereskedelmi hajókon
dolgozik. Az első pillanattól azonos hullámhosszon vagyunk.
Elhatározzuk, hogy együtt utazunk el Miamiba, és becsavarogjuk a várost. E városban rengeteg kubai, mexikói, argentin él.
Az utcán csupa latin-amerikai arc, a turisták kivételével mindenki spanyolul beszél. A bárokban latin zene szól. A feliratok
kétnyelvűek, mintha nem is az Egyesült Államokban lennénk.
Első utunk a South Beachre vezet. Homokos tengerpart,
ameddig a szem ellát. Tökéletes testű nők és kigyúrt férfiak
heverésznek a napon. A strand melletti betonsávon görkorcsolyázók, kerékpárosok és kocogok kerülgetik egymást. Egy lelkes amatőr talán minden idők legnagyobb homokvárát építi.
Bármerre nézek, mindenütt valamilyen érdekes, meghökkentő
dolgot látok. Mégis hamarosan továbbállunk, mert a strandolásnál unalmasabb dolgot még nem találtak fel.
Gyerünk a legendás Mangó bárba! A Miamiban játszódó
filmek, ponyvaregények szinte mindegyikében találkozhatunk
e névvel. Tényleg csodálatos, bár van némi turistacsalogató
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jellege is. A zene elragadó és természetesen élő. A felszolgálók egy-egy forduló között felpattannak a bárpultra, és fergeteges táncot adnak elő. A közönség is őrjöngve ropja.
A miami kirándulás nem lenne teljes, ha nem látogatnánk
el a Kossuth Klubba. Vasárnap délelőttönként itt találkozik a
floridai magyarság. Az összejövetel istentisztelettel kezdődik,
melynek végén elénekeljük a magyar és a székely himnuszt. A
templomból átsétálunk a szomszédos Kossuth-házba, ahol szé-

pen megterített asztal vár ránk. Igazán jólesik a magyar koszt
a sok amerikai űrhajóskaja után. Az ebédet követően néhány
kisgyerek műsort ad elő anyák napja alkalmából, majd rövid
élménybeszámolót tartok eddigi vitorlástúrámról. László társaságában késő délutánig beszélgetünk a floridai magyarokkal.
Somogyi Gyula
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Kerti munkák hónapról hónapra
Bollók Ferenc rovata
Most aratok és szénámat takargatom,
A mi nedves benne, fölfordittatom,
Ím, a Kánikulák ránk igen erőlködnek,
Magamra azért jobb gondot viselek.
(A königsbergi porosz csillagász,
Királyhegyi Müller János, Müller Regiomontanus Csíziójának
július havához fűzött verses jótanácsa)

Július – az aratás hava
Ez az az időszak, amikor jó nagyon sok időt tölteni a kertünkben, eddigi munkánk eredményei fölött elmélkedve, pusztán
csak a kertben ücsörgés kedvéért és luxusáért. Szakítsunk időt rá, hogy élvezzük! Július a betakarítás ideje – legyen lélekben is
a befektetett fáradozásunk gyümölcsének learatása.
Gyümölcsöskertünk
Folytatódik a
termőrügy képződés. Ekkor már a
szöveti elváltozások is megtörténnek, és ennek következtében észlelhetjük az termőrügyek alakbéli megváltozását. Legfőbb feladatunk a
gyümölcsösben a korai gyümölcsök betakarítása, a gyomtalanítás, az öntözés és a növényvédelem. Sövényként vagy alakfákként nevelt gyümölcsfáinkon, mint a Haag és a Hungária,
valamint a Palmetta, illetve a termőkaros orsó típusú fákon
fontos a hajtások lekötözése. Ez a hajtások helyzetének olyan
irányú megváltoztatása, amikor a függőleges vagy ahhoz közel
álló helyzetből vízszinteshez közeli álló helyzetbe kerülnek.
Bebizonyosodott ugyanis, hogy a vízszintesen vagy az ahhoz
közel álló helyzetű termőrügy kialakítása szempontjából előnyös. A fölfelé álló hajtások növekedése erőteljes, de sokkal
későbben, gyérebben rakódnak be termőrügyekkel. A hajtások
lekötözése a növekedésszabályzó hormonok, auxinok elhelyezkedésével és azok hajtásfelületére vonatkozó töménységével alapvető változások történnek. A függőlegesen vagy ahhoz közel álló helyzetben levő hajtásokban ugyanis nagy
mennyiségben a hajtásvégekben helyezkednek el az auxinok,
és ez egyértelműen a hosszanti növekedésnek kedvez. (Csúcsdominancia.) A vízszinthez közeli állapotban viszont a növekedési hormonok egyenletesen oszlanak el a hajtás teljes hoszszában, így kedvezőbbé válik a
tápanyagvándorlás is; ez elősegíti a termőrügyek kialakulását. E bonyolultnak tűnő élettevékenység ismerete arra ösztönöz, hogy már fiatal fákon lekötözzük a hajtásokat, a minél
gyorsabb termőre fordulás végett. A hajtások lekötözésének
legalkalmasabb ideje július eleje, mert erre az időre a hajtások hosszanti növekedése részben már befejeződött. Koronaformától függően a vízszinteshez képest tizenöt-harminc fokos váll-kar szögállást célszerű

kialakítani. A vízszintes alá való leívelés mindenkor hátrányos. A hajtásokat támberendezéshez, karóhoz, huzalokhoz
köthetjük le. Különböző kötözőanyagokat használhatunk: raffiát, spárgát vagy műanyag fonalakat. Egyetlen követelmény a
kötözőanyagok iránt, hogy ne nyúljon meg, ne változhasson
meg a kívánatos hajtáshelyzet. Ne feledkezzünk meg a talaj
lazításáról, gyommentesítéséről. A talajszellőztetés feltétlenül
jó hatású gyümölcsfáink számára. Letermett gyümölcsfáinkat
locsolnunk kell.
A málnasarjak évről évre felújulnak és a termés után letermett másodéves vesszők elpusztulnak. Ezeket tőből le kell
metszeni. Sajnos ezt a gyakorlatban őszig, sokszor tavaszig is
meghagyják a töveken; ez helytelen, mert a száradófélben levő
vesszők gátolják a fiatal sarjak fejlődését. Másrészt – és főként
– a betegségek átvándorolnak a fiatal sarjakra. E műveletet
megelőző növényvédelmi beavatkozásnak is tekinthetjük.
Szőlőskert
A szőlőben tovább kell igazítani a hajtásokat. Most már lehet csonkázni a vesszők végét. Ez idő tájt záródnak a fürtök.
Igen kényes időszaka ez a szőlő növényvédelmének. Lehetőleg mindig megelőzően (preventív) védekezzünk.
Kiskert
Kiskertben, balkonon, virágágyások, utak, járdák szegélyében egyszerűen növelhetünk évelő fűszernövényeket, melyeket aztán számtalan módon hasznosíthatunk. A fűszerek nemcsak ételeinket tehetik jobbá, s egészségünket segíthetnek
megtartani – az élet fűszerei is lehetnek. Sokan el sem tudják
képzelni, hogy tulajdonképpen semmi munkával, egy kis fűszerrel mennyi mindent jobbá lehet tenni, gazdagítani. A teljesség igénye nélkül nézzünk néhány kedves növényt.
Bazsalikom
Kezdjük talán a bazsalikommal, melyből egyszerűen vásárolhatunk néhány cseréppel. Lehetőség szerint ültessük át termőföldbe, a zöldséges ágyások tövébe, ahol védőerejükkel oltalmazni tudják a paprikát – jó szomszédok. Akár balkonládában is felcseperedhet. Gondoskodjunk róla, hogy időben csípjük vissza, ezzel elágazásra
késztetve a növénykét. Ha ezt
szorgosan tesszük, mindig friss
levéllel látja el konyhánkat. Szárított, morzsolt formában egész
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esztendőben felhasználható. Segíti az emésztést, alacsony vérnyomásra való teakeverékben is alkalmazható.
Borsikafű
Számtalan népies névvel illetik: borsfű, csombor, hurkafű,
bécsi rozmaring. Kétféle növény rejtőzik e név alatt: egy egyszerű egynyári változat és kis szerencsével egy erőteljesebb,
évelő növénykét is tisztelhetünk benne. Ugyanúgy nevelhető
cserépben, mint az ágyásaink között.
Menta
Borsmenta – legnagyobb gondunk az lehet vele, hogy föld
alatt gyökerei közt erős, úgynevezett sztólók indulhatnak el,
amelyek hajlamosak egy-egy jókora kertrészt eluralni. Nehezen tartható kordában ez a növény – csak úgy lehet igazán, ha
évről évre felfrissítjük töveinket, gazdag földbe ültetjük, s
minden évben újraindítjuk a növényt. A menták igen gazdag
család, sokféle változatuk van. Érdemes szólnunk még a fodormentáról, amely kitűnő frissítő hatással rendelkezik, és
nem olyan markáns az íze, mint a borsmentának. Mentabeszerzésénél igyekezzünk jófajtát választani, mert magról hajlamos
az elfajzásra: gyakran petróleum ízű hibridet hoz létre, melynek nem élvezetes a fogyasztása.
Citromfű
Hasonló módon képes elterpeszkedni a kertünkben,
mint a menta, ezért egy tő ültetésre bőségesen kiszolgálja
egy család igényeit. Ügyelni
kell rá, hogy mindig megfelelően vágjuk a lombot, mert
sokféle gombabetegség rozsdásíthatja. Ha friss levelét gondosan begyűjtjük, jó házi szert kapunk szíverősítőnek, görcsoldónak, étvágyerősítőnek – emellett emésztési zavarokra, álmatlanságra, magas vérnyomásra használható. Élvezeti értéke
sem elhanyagolandó: a citromfű szörp meleg napokon, behűtve, nagyon kellemes perceket szerezhet. Időnként – maximum négyévente – osszuk meg a tövet.
Édeskömény
Édesköményként
mostanság
szupermarketek polcain egy szépséges gumót lehet kapni, melynek fogyasztását mindenkinek csak javasolni tudom. Ez az édesköményfélék
egy speciális változata, melyet kinemesítettek. Élettanilag rendkívül gazdag hasznos anyagokban. Fűszerként ismert édesköményünk a kertnek egy markáns, erős, gyönyörű növénye, melynek magját fogyasztjuk. Régies neve bécsi kapor. A gumóra úgy kaptunk rá,
hogy a fiatal levelekből régen salátát, főzeléket is készítettek.
Emésztésserkentő, étvágyjavító. Évelő növény, amely mindig
megújul és gyönyörű megjelenésével, ernyős virágzatával dísze lehet kertünknek.
Izsóp
Elfelejtettük, pedig a magyarságnak igen tisztelt fűszere
volt. Érdemes volna visszahozni a köztudatba. Álomszép
évelő növény, mely ibolyakék virágjával minden esztendőben
megörvendeztetheti a fűszerkertészt.
Kakukkfű
Szerényen bújhat el kis kakukkfüvünk. Levél- és ízváltozataiban számtalan előfordulású. Javaslom, mindenki találja
meg maga számára a legízletesebbet, mely nélkül a sülteket el
sem tudja képzelni majd. Mivel levélkéit bőven hozza, magas

37

illóolajtartalma miatt szárazon, vagy akár fagyasztva sem veszít értékéből. Értékes alkatrésze lehet az ecetnek. Nem beszélve kitűnő gyomorjavító, görcsoldó és köhögéscsillapító
hatásáról.
Kapor
Kár lenne kihagynunk a kaprot, mely
minden kertet, kertészetet kedvelő embernek sikerélményt hozhat. Ha
jókedvünkben elhajítunk
néhány magot, megterem, és éppen ott lesz jó, ahol kinőtt. Aromája forró zsírban
vagy rántásban érvényesül igazán. Bár sokan traumatikus gyerekkori emlékként őrzik a tökfőzeléket – ami ha jól van elkészítve, az egyik legfinomabb nyári étel –, igazi ízét a kapornak
köszönheti. De ha így sem sikerül vonzóvá válnia, gondoljunk
inkább a kapros túrós rétesre. A kapor egy igazi „a kevesebb
néha több” típusú fűszer: csínján bánjunk vele, mert markáns
zamatával rátelepedhet az ételek természetes ízére, tönkretéve
az összhatást.
Koriander
Barátkozzunk vele, még ha sokan meg is riadnak attól,
hogy nem jól elkészítve poloskaízű lehet. Ha az ázsiai konyha
világába kalandozunk, alapfűszerként találkozunk vele.
Lestyán
Örökös, erős növényünk lesz, melynek már az illata is étvágygerjesztő. A népszerű és kedvelt vegeta ételízesítőknek ez
az alapja. Szintén egy erősen karakterisztikus növény, amely
nem ritkán két méter magasra is nőhet. Sárga virágjával a rovarokat is távol tartja.
Majoranna
Ez is egy újrafelfedezésre váró növény. Szelíd,
de mégis meghatározó íze
nélkül nagymamáink konyháját el sem lehetett képzelni. A léleknek is gyógyulást hoz. Könnyen felmelegedő talajba ültessük, így többször is tudjuk vágni. Sokszor ezt
egy balkonládában is elérhetjük. Ha a cserepet megfelelő időben bevisszük, jó eséllyel át is teleltethetjük. Melegkedvelő
növény, ősszel már nagyon figyeljünk oda rá, mert ha megfázik, nem igazán lesz jó barátunk. – Hogy a majoranna mire
képes, leginkább akkor derül ki, ha kacsát sütünk vele: az így
elért íz semmihez sem hasonlítható.
Metélőhagyma, avagy snidling
A majorannához hasonlóan bánjunk vele. Cserépben nevelve az első, igazi friss érzést adja kora
tavasszal. Kis hajtásai korán megindulnak, többször vághatjuk. Kellemes csemege.
Padlizsán
Talán sokan meglepődnek, hogy a
népi nevén kékparadicsomnak, tojásgyümölcsnek, törökparadicsomnak nevezett zöldségfélénket a fűszerek között említjük. Mégis helye van itt: jellegzetes, kissé füstös ízével ételek
alapját adhatja. Természetesen önállóan elkészítve ismertebb:
további fűszerekkel megbolondítva csodás csemegét állíthatunk elő belőle. A kertben igényei a paradicsomnövény igényeivel azonosak. Sokan félnek a termesztésétől, pedig a mi
hőmérsékleti viszonyainknál lényegesen hűvösebb Erdélyben,
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sokkal mostohább körülmények között is bőségesen terem.
Millióféleképpen lehet készíteni.
Pasztinák
Ne féljünk tőle. Könnyebben terem, mint a fehérrépa. Szárítva fűszerkeverékekbe tehetjük. Nemcsak a zöldséglevesben
finom, hanem rakott krumpliba – krumpli helyett.
Petrezselyem
Bátran bent hagyhatjuk a földben, mindig csak annyit előszedve, amennyit felhasználunk. Ha levélpetrezselymet nevelünk, a szezon végén érdemes cserépbe ültetni: tavasszal korán
lesz petrezselymünk. Ez vonatkozik a levélpetrezselyemre és
a fodros petrezselyemre is. Ezzel azt is elkerülhetjük, hogy a
második évre felmagozzon, hiszen ezzel a növény újrakezdi az
életciklusát.
Rebarbara
Lehet, hogy mindig csak
szerettünk volna, de akinek
már volt rebarbarája, az tudja, milyen erős, szívós növényt tud kertjében meghonosítani. Levélnyelén kívül
minden része mérgező, ám a
levélnyélből isteni mártás készíthető. Minden harmadik-negyedik esztendőben ássuk ki a bokrot, s fiatalítsuk meg. Ilyenkor gondolhatunk barátainkra, ismerőseinkre, akiknek elajándékozhatjuk a fiatal növényeket.
Rozmaring
Sokan kerestek meg vele, hogy régen dédelgetett rozmaringbokruk az elmúlt kemény télen kifagyott. A következő rozmaringbokrunkat lehetőség szerint a ház déli oldalára ültessük,
hogy az északi szelektől védve meg tudja vetni a hátát a falnál.
Gazdag virágzatával, felülmúlhatatlan tisztaságillatával kápráztat el minket. Vadhúsokhoz nélkülözhetetlen adalék.
Szurokfű, oregánó
További néven balzsamfű, fekete gyopár. Nemcsak a pizza
elmaradhatatlan alkotórésze, hanem a paradicsommal is igen
nagy barát.
Tárkony
Sokan panaszkodnak, hogy nincs
tárkonyíze a növényüknek. Ilyenkor
nagy valószínűséggel az orosz tárkony
nevű egynyári növényt szerezték be. Ez
nem olyan gazdag ízű, mint a francia
tárkony, amelyet az előzőtől ánizsos illata, sötétebb levelei különböztetnek meg. A francia tárkony
nagyon ritkán virágzik, de ha meg is teszi, magot nem érlel.
Az orosz tárkonyt sem érdemes persze leszólni, mert bár kevésbé zamatos, enyhébb ízű, de nagyon kellemes. Levelei világosabbak, gyakran találhatók rajta hármas levelek és minden
évben virágzik. A következő évben magról kel. Vízigényes növény, meleg, napos helyeken fejlődik jól.
Torma
A jövő ígéretes gyógynövénye. Antibakteriális hatásáról
régóta ismert. Megkülönböztetjük vad és termesztett változatát. Termesztése egyszerű, de munkás: egy esztendőben há-
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romszor meg kell ásni a torma mellett a földet, az oldalelágazásoktól megtisztítva növényünket. Ám ha megtesszük, egészséges lesz.
Zeller
Többféle zellert különböztetünk meg.
Általánosan elterjedt a gumós zeller,
amelynek illóolajtartalma jellegzetes fűszerező sajátosságát adja – gondoljunk
csak egy ízletes zellerkrémlevesre, vagy
akár a Waldorf salátára. Főzelékekbe,
mártásokba is előszeretettel használják.
Kiváló idegerősítő és nemi hormonképző hatású. Egyre inkább
kezd divatba jönni a szárzeller, mely Angliából indult világhódító útjára. A halványítás egy kertészeti eljárás, amelynek során gyakran földdel takarják a zeller szárát. A növény ettől
etiolálódik, azaz a fénytől elzártan nő, így a klorofill kevésbé
markáns benne, ezért könnyebb fogyasztani, íze lágyabb. Sok
éven keresztül tudja adni áldását a tépőzeller. Évelőként fagyálló, télálló – nagyon tudom ajánlani.
Zsálya
A sort legkedvesebb fűszeremmel zárom. Úgy mondják,
minden jóban van zsálya, illetve hogy nem lehet meghalni, ha
valakinek zsálya nő a kertjében. Formagazdag növény, számtalan levélváltozatban létezik, a szürkétől a zöldön át a tarkáig.
Kékes-lilás virágjával több hónapon keresztül örvendeztet
meg minket. Időnként elvándorol a kertünkben, újabb és újabb
területeket hódít el. Ha igazán jó kapcsolatot szeretnénk kialakítani ezzel a természetgyógyászatban is igen jelentős növénynyel, azt ajánlom, pirítsunk meg egy zsályalevelet és rágjuk el
– az íz meggyőző lesz.

Olvasóink kérdezik
Átültetett muskátlim nem virágzik. Mi lehet az oka?
A muskátli nagyon dúsan hozza a virágait. Vízigénye nagy,
a napos helyeket kedveli. Ha nem akar virágozni, vagy a föld
problémás számára – nincs benne elegendő tápanyag –, vagy a
növények nem kapnak elég fényt.
Virágmag vagy virágpalánta? Mit ajánl inkább a kertész?
Van néhány dolog, amit különböző okok miatt csak magról
érdemes elvetni. Amit palántázunk, annak a hosszú fejlődési
ideje és különleges hőmérsékletigényei miatt üvegházban, fólia alatt való nevelkedésre van szüksége, hogy amikor a vásárló elé kerül, akkor már csak a teljes világpompáját élvezhesse. Viszont számtalan olyan virágot lehet meghonosítani a
kertben, amit csak magról lehet nevelni. Hogy melyek ezek,
arról készséggel nyújtanak
felvilágosítást a gazdaboltok. László nap környékén
van nagyon jó virágültetési
időszak: mindenkinek kívánom, hogy módja legyen a kis bellis perennist,
százszorszépet meghonosítani a kertjében.

Ha kerttel, kertészkedéssel kapcsolatos kérdése van a Kertészhez, Bollók Ferenchez, kérdezzen bátran! – balatonkenesehirlap@gmail.com

jkFDEO jkFDEO jkFDEO jkFDEO

2017. július

Balatonkenesei Hírlap

39

Egy hónap – egy téma
ONLINE GROOMING
A grooming angol kifejezés, arra a jelenségre használják, amikor egy felnőtt az interneten keresztül alakít ki kapcsolatot
egy gyermekkel, azzal a céllal, hogy szexuális kapcsolatra vegye rá és szexuálisan kihasználja. Az elkövetők legtöbbször
úgy cserkészik be a gyerekeket, hogy barátságot vagy szerelmet színlelnek, azért, hogy a fiatal érzelmileg elkezdjen
kötődni hozzájuk.
A GROOMING JELLEMZŐI
• A kapcsolat kialakítása során az elkövető a valós személyét,
életkorát, nemét sokszor eltitkolja, másnak adja ki magát, mint
aki valójában.
• Az elkövetők előszeretettel használják a közösségi oldalakat és a
nyilvános chat-szobákat.
• A megosztott személyes információk, különösen a kihívó képek
figyelemfelkeltőek az elkövetők számra, és növelik a célponttá
válás kockázatát.
• A bizalom elnyerése érdekében hamis, a célszemély számára
vonzó információkat közöl magáról (nem, életkor, fénykép,
érdeklődési kör), kedvesen viselkedik vele, esetleg kisebb
ajándékokat küld.

Az elkövető szándéka sokszor csak akkor lesz
nyilvánvaló, amikor a célszemély valamilyen
szexuális ajánlatot kap a tőle, vagy az áldozat
személyesen is találkozik az elkövetővel, aki
erőszakoskodni próbál vele. Előfordulhat az is,
hogy a célszemély egy idő után a beszélgetésben
kellemetlenül érzi magát, mert az elkövető egyre
rámenősebben és tolakodóbban próbálja
szexuális tartalmú beszélgetésbe is bevonni.
Lehetséges az is, hogy az elkövető intim képeket
küld magáról, illetve a másikat is erre kéri.

Az elkövető általában egy olyan felnőtt, aki nála jóval fiatalabbakkal szeretne szexuális kapcsolatot létesíteni.
• Célja, hogy rábírja a neten megismert gyerekeket arra, hogy személyesen is találkozzanak, és akkor – akár –
erőszakkal is szexuális kapcsolatot létesítsen.
• További cél lehet, hogy pornográf tartalmú képeket vagy felvételt akar készíteni vagy kérni a gyerektől saját célra,
illetve azért, hogy másokkal megossza.
• Az is gyakori, hogy az elkövető a szexuális vágyait a gyerekekkel történő szexuális tartalmú beszélgetésekben,
fantáziálásokban éli ki, ezért tart kapcsolatot fiatalokkal.
• Az elkövető a kapott képekkel vagy a beszélgetési előzményekkel zsarolhatja is az áldozatát, hogy az újabb képet,
videót küldjön magáról, vagy egyezzen bele a személyes találkozóba és a szexuális kapcsolatba.
• Előfordulhat az is, hogy külföldi munka ígéretével külföldre utaztatja áldozatait, ahol prostitúcióra kényszerítheti.
•
•
•
•
•
•

•

•

A MEGELŐZÉS LEHETŐSÉGEI
Legyen nyitott a gyermeke irányába!
Tudatosítsa benne, hogy megbízhat Önben és számíthat a
segítségére!
Beszélgessen vele az online tér veszélyeiről és az ottani biztonsági
szabályokról!
Hívja rá fel a figyelmét, hogy az interneten bárki mondhatja
magát bárkinek.
Akit személyesen nem ismerünk az idegen, még ha az interneten
rendszeresen beszélgetünk is vele.
Tanítsa meg gyermekének, hogy ne tegyen közzé és ne osszon meg
mással kihívó képet, idegennel pedig semmilyen személyes
információt (adatot, képet, stb.)
Ha találkozni akar valakivel, akit online ismert meg, mindig
szóljon előtte Önnek, és csak az Ön engedélyével és jelenlétében
találkozzanak!
A fentiek alól nincsenek kivételek!

MIT TEGYEN GROOMING ESETÉN?
• A gyermek szóljon a szülőjének, ha
• egy beszélgetés során veszélyben, fenyegetve vagy kellemetlenül érzi magát,
• szexuális tartalmú beszélgetést kezdeményeznek vele,
• fényképeket kérnek tőle vagy személyes találkozóra hívják.
• Tiltsák le a felhasználót!
Mentsék le az üzeneteket, beszélgetéseket
képernyőmentéssel!
• Jelentsék a honlap üzemeltetőjének!
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a biztonságos internethasználatért
ONLINE MEGFÉLEMLÍTÉS
Az online megfélemlítés (online bullying) során a célszemély sorozatosan és hosszabb ideig fennálló szándékos
sérelemokozás áldozatává válik az interneten vagy mobiltelefonon keresztül.
Ennek célja a célszemély fenyegetése, nevetségessé tétele, kiközösítése, lejáratása, negatív színben feltüntetése.
Az online és az offline világban előforduló megfélemlítés között átfedés van: általában azokat zaklatják az interneten, akiket az iskolában is piszkálnak, bántalmaznak.
JELLEMZŐ ELŐFORDULÁSI FORMÁK
• A célszemély bántó, sértő üzeneteket kap Facebook-üzenőfalán vagy személyes üzenetben.
• Lejárató üzeneteket, kommenteket írnak róla nyilvános üzenőfalon vagy zárt csoportban.
• Egy „álprofilt” hoznak neki létre, ahol az ő nevében
írnak, vagy adatokat, információkat osztanak meg
róla.
• Megszerzik az e-mail vagy közösségi profil jelszavát, és az ő nevében írnak az ismerőseinek
olyan üzeneteket, amiket ő vállalhatatlannak tart,
vagy közzéteszik a titkait.
• Feltehetnek róla olyan képet, videót, ami kényelmetlen helyzetbe hozza, terjeszthetnek róla álhíreket, rosszindulatú pletykákat.

Az online megfélemlítés elsősorban, de nem kizárólag a fiatalabb korosztályt érinti. Ennek egyik magyarázata az életkori sajátosság, illetve az, hogy a fiatalabb korosztály aktívabb az online térben, mint az idősebb generáció. Manapság
már szinte mindenki használ számítógépet vagy okostelefont, és a különböző alkalmazások (Facebook, Viber,
Instagram, WhatsApp, Twitter) segítségével gyakorlatilag
folyamatos az online (internetes) jelenlét. Ezért a zaklatás
nemcsak valós térben (iskolában, utcán), hanem online térben
is megvalósulhat. A zaklatás elhúzódó, folyamatos lehet,
mivel nem szükséges a résztvevők találkozása. A találkozást
követően (pl. iskola után) is folytatódhat, illetve akár találkozás és személyes ismeretség nélkül is megvalósulhat. Heti
7 nap, a nap 24 órájában bármikor megtörténhet, így még az
otthon sem jelent biztos védelmet ellene.

A szülőknek az alábbi jelek utalhatnak arra, hogy gyermekét online zaklatják:
• az internethasználati szokásaiban változást veszünk észre: sokkal kevesebbet netezik, bezárkózik, amikor internetezik;
• rosszkedvű, ideges, ingerült lesz, miután internetezik vagy belép a Facebook-fiókjába;
• társas kapcsolatai elszegényesednek, visszavonulóvá válik, nem barátkozik szívesen;
• csökken az önértékelése, negatív gondolatai vannak saját magáról;
• a szokásos szabadidős tevékenységeket, hobbijait elhanyagolja;
• az iskolai teljesítménye romlik, nem tud koncentrálni, a gondok elvonják a figyelmét;
• magába zárkózik, nem közlékeny, nem osztja meg, mi jár a fejében, mi történt vele;
• törli a Facebook- vagy egyéb profilját.
•

•

A MEGELŐZÉS LEHETŐSÉGEI
Tanítsa meg gyermekének az alábbi szabályokat:
• Minél kevesebb információ érhető el róla az interneten, annál kevesebbet lehet felhasználni zaklatásra.
• Csak olyan képet, videót készítsen, amit megmutatna szüleinek, tanárainak és az utcájukban lakóknak! Soha nem lehet
biztos abban, hogy ők nem látják majd.
• Csak azokat jelölje vissza ismerősnek, akiket tényleg ismer!
• Korlátozza, hogy ki léphet vele kapcsolatba, ki láthatja a
közzétett bejegyzéseit!
Beszélgessen rendszeresen gyermekével, hogy idejében kiderüljön, ha zaklatják őt!

MIT TEGYEN ZAKLATÁS ESETÉN?
• Hallgassa meg gyermekét türelmesen és figyelmesen!
• Készítsenek képernyőmentéseket a zaklatás
bizonyítására (üzenetekről, chatbeszélgetésekről stb.)!
• Szakítsanak meg minden kommunikációt az
elkövetővel!
• Ha az elkövető osztály- vagy iskolatárs, forduljanak az osztályfőnökhöz vagy az intézmény vezetőjéhez!
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Amit a segélyhívókról tudni kell!
Az Európai Unió területén 1991 óta működik az egységes
112-es ingyenes segélyhívószám. A 112 bevezetésével Magyarországon a nemzeti segélyhívószámok nem szűntek meg.
A nemzeti segélyhívószámokon (104 mentők, 105 katasztrófavédelem (tűzoltók) és 107 rendőrség) és az egységes európai
segélyhívószámon (112) kezdeményezett hívásokat országosan a Szombathelyi és a Miskolci Hívásfogadó Központokban
kezelik.
2014. március 13. és 2017. március 31. között a hívásfogadó központok több mint 14 millió hívást kezeltek, amelyből
• 3 milliónál kevesebb volt a valós segélyhívások,
• 1,5 millió az információt kérő hívások,
• 94 ezer a rosszindulatú hívások,
• csaknem 10 millió pedig az egyéb, intézkedést nem
igénylő hívások száma.
Vagyis a segélyhívásokat fogadó központokba érkező hívások közel 70 % nem igényel azonnali intézkedést.
A SEGÉLYHÍVÓ számok csak és kizárólag emberi életet, anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető, valós veszélyhelyzetben hívhatók, amikor a mentők, katasztrófavédelem/tűzoltóság vagy rendőrség beavatkozására van szükség.
Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe
sodorva azoknak az életét, akik valóban a készenléti szervek
segítségére szorulnak!
Csak valóban indokolt esetben hívják a segélyhívó számokat!
Én úgy gondolom, ma az állampolgárok, még a fiatalok és
gyermekek is jól mérik fel a valódi vészhelyzetek kialakulását,
fennállását. Nem hiszem, hogy aki csak információt szeretne,
vagy egy ügyében kíván érdeklődni, nem mérné fel, mennyire
hátráltatja a valódi veszélyben lévők segítségkérési lehetőségét. A rosszindulatú, szórakozásból történő, hamis információt
tartalmazó hívásokról nem is beszélve!

Tudom, itt mindig, gyorsan felveszik a telefont, és ráadásul ingyen lehet beszélni, de pontosan a nem idevaló hívásokkal akadályozzuk meg a valóban segítségre szorulókkal történő, minél gyorsabb beszélgetést.
Mi a teendő segélyhívás kezdeményezésekor?
A segélyhívást fogadó operátor bejelentkezése után röviden, világosan, érthetően el kell mondani, hogy mi történt.
Fontos, hogy a bejelentő megőrizze a nyugalmát, és elmondja a
nevét, címét, visszahívható telefonszámát. Az operátornak az
esemény típusától függően – annak érdekében, hogy egyértelműen kiderüljön, melyik készenléti szerv beavatkozására van
szükség – további információkat kell kérdeznie az állampolgártól. Az operátor által feltett kérdésekre, a minél gyorsabb segítségnyújtás érdekében, egyértelmű, lényegre törő válaszokat adjanak. Fontos, hogy az állampolgár a bejelentés során a lehető
legpontosabban határozza meg az esemény helyszínét, egyértelmű cím hiányában annak megközelítési módját.
Pontosan a segélyhívó számok feladatának védelmére született meg a törvény, amely
• a segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevételét
• vészhelyzetről vagy rendzavarásról tett valótlan bejelentést, szabálysértésnek minősítette.
Minden telefonról (tikosított, kártyás, SIM nélküli) érkező
szabálysértő hívás esetén is megállapítható, hogy honnan és
milyen készülékről indították a hívást. Ebben az esetben is van
lehetőség a szabálysértési eljárás lefolytatására. A segélyhívó
számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele és a valótlan bejelentés szabálysértésnek minősül, ami akár százötvenezer forintig terjedő pénzbírságot, a valótlan bejelentés akár elzárást
is vonhat maga után!
Kérem, mindenki csak veszélyhelyzet esetén hívja
a 104-es, 105-ös, 107-es és 112-es segélyhívó számot!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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2017. június

Kalendárium – júLius
Július az év hetedik hónapja, mely a nevét Julius Caesar ókori római politikus hadvezérről kapta.
A népi kalendáriumban Nyárhó, Szent Jakab hava, Áldás hava, Aratás hava, Tehéntor hava nevek alatt találjuk. Nyelvújítóink
kalászonosnak hívták.
Ez a legmelegebb hónapunk. Az időjárást a kánikula és a ritkábban vagy sűrűbben előforduló viharok jellemzik. Az időjárási
szélsőségek természetesen ezt a hónapot sem kímélték: az 1760-as évektől sorozatban jelentkező hűvös nyarak 1799-ben Belényesen egészen a havazásig képesek voltak lehűlni, mely rendkívüli esemény pár évvel később Debrecenben is megismétlődött.
A legmelegebb júliusi nap 2007. július 20-án Kiskunhalason 41,9 °C-t eredményezett. Egyben ez a legmagasabb magyarországi
hőmérsékleti rekord is.
A piros láng a sötétség szeretője.
A Balaton vize az elmúlt, hőhullámokkal tarkított években
Az oroszlán nem ragyog magától, hanem az
nyaranta egyre melegebb lett. Az eddigi csúcsot Siófok tartja:
éjszakától.
2006. július 28-án a tó vize 31,1 °C volt.
Bár sokszor, sok helyről hallhatjuk, nem lehet elégszer hang- Elrejti arany sörényét, hasztalan a szaggatott
kiáltozás
súlyozni, mennyire fontos a melegben a fokozott folyadékbevitel.
a
hegycsúcson
s minden völgytorokban,
Ha hőség van, ügyeljünk rá, hogy mindig legyen nálunk víz – még
hiábavaló a húr éneke, a madár-hangú síp
ha nem is friss és jéghideg, komoly fejfájástól, rosszulléttől és
a rengetegben s a zsenge ifjú ligetben,
egyéb egészségkárosító problémától kímélhetjük meg magunkat
a szita-zörgetés, forrástól szikla falig a dob-dörgetés,
azzal, ha eleget iszunk.
a kérlelés mit ér magányosan valamennyi mellbenJúlius 23-án a Nap a Rák jegyéből az Oroszlán jegyébe lép. Az
Mindenfelé lát, de nem világít. Csak ha végül
Oroszlán ideje a legkiteljesedettebb nyár napjaira esik, jelképe is
és kezdettől mindörökké átöleli kérlelve a feketeség,
a Nap. Az e jegyben született embereket általában már külsejükről
enged titkából: a magasban s a szétszórtan tükröző
fel lehet ismerni: tartásuk egyenes, járásuk határozott. Szemük
számtalan mélyben hiány nélkül megszületik,
nagy és tekintetük nyílt. Hajuk általában dús, oroszlánsörénya homályos pirosan életre kelve.
szerű. Bár határozottnak tűnnek, többször szorulnak bátorításra,
(Weöres Sándor: Az oroszlán-csillagkép)
mint azt az emberek hinnék. Őszinték, és barátságosak, nemes érzelműek, becsvágyóak és igazságosak, ugyanakkor hiúak, önteltek
és hevesek is lehetnek.
Július 1.
Semmelweis Ignác (1818-1865) születésének napján ez az egészségügyi dolgozók napja.
Ez a köztisztviselők napja is.
A nap szülötte még Willie Dixon
(William James Dixon) (1915-1992)
amerikai blueszenész, akinek művészete
a későbbi korok rock’n’roll muzsikusaira is igen nagy hatással volt.
Július 2.
Sarlós Boldogasszony napja: a katolikus egyházban Szűz Mária Erzsébetnél
tett látogatásának ünnepe, amikor a Jézussal áldott állapotban levő Mária meglátogatta Erzsébetet, unokatestvérét, aki
ugyancsak gyermeket várt – Keresztelő
Szent Jánost.
Ezen a napon kezdődik az aratás.
E napon született Melis György
(1923-2009) háromszoros Liszt Ferenc- és Kossuth-díjas operaénekes,
bariton.
Július 3.
1825-ben Ferenc király e napon írta
alá azt a királyi levelet, amellyel az év
szeptember 11-re országgyűlést hívott
össze Pozsonyban. Ez lett az első reform-országgyűlés.
Ezen a napon született Rab Zsuzsa
(1926-1998) József Attila-díjas költő,

író, műfordító, aki főleg az orosz irodalom fordítása terén hagyott ránk maradandó életművet.
Július 4.
1456-ban megkezdődött Nándorfehérvár ostroma.
E napon látta meg a napvilágot Szinyei Merse Pál (1845-1920) festőművész.
Július 5.
Ez az Üdvhadsereg alapításának
napja: 1865-ben William Booth angol
metodista lelkész hozta létre. Célja az
emberek figyelmét a túlvilágra irányítani.
Ezen a napon született Csontváry
Kosztka Tivadar (Kosztka Mihály Tivadar) (1853-1919) festőművész, akinek
zsenijét saját kortársai nem ismerték föl;
alkotásainak jelentősége csak halála
után vált nyilvánvalóvá.
Július 6.
A csók világnapja.
1941-ben Magyarország – Budapest
kivételével, ahol ez az év novemberében
következett be – átállt a jobb oldali közlekedési rendszerre. Az első napok az
utakon kaotikusak voltak.
Ezen a napon ünnepli születésnapját
Tendzin Gyaco – Dzsepcun Dzsampal
Ngagvang Loszang Jese Tendzin Gyaco

(születési nevén Lhamo Donrup) (1935),
a 14. dalai láma.
Július 7.
1951-ben lezajlott az első színes televízióadás az Egyesült Államokban.
77. születésnapját ünnepli Ringo Starr
(Richard Starkey) (1940) brit zenész a
The Beatles tagja.
Július 8.
1911-ben a Richter-skála szerinti
5,6-es erősségű földrengés rázta meg
Kecskemétet. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de a lakóházak nagyon nagy része rongálódott meg és vált
lakhatatlanná.
A nap szülötte Kandó Kálmán
(1869-1931) gépészmérnök, a villamos
vasúti vontatás atyja.
Július 9.
1357-ben letették a prágai Károly
híd alapkövét.
A nap szülötte Keres Emil (19252016) kétszeres Jászai Mari- és Kossuthdíjas színművész, színigazgató. Egyik
leghitelesebb tolmácsolója volt a magyar
és a világirodalom legnagyobb költőinek.
Július 10.
1897-ben Miskolcon megindult a
villamosforgalom.
A nap szülötte Nikola Tesla (18561943) szerb tudós, fizikus, feltaláló,
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mérnök. Személyét a mai napig sok legenda övezi.
Július 11.
Az ENSZ népesedési világnapja.
Ezen a napon született Kristó Gyula
(1939-2004) történész.
Július 12.
1954-ben Elvis Presley aláírta első
lemezszerződését a Sun Records-szal.
A nap szülötte Amadeo Modigliani
(1884-1920) olasz avantgárd festőművész és szobrász.
Július 13.
Ezen a napon zajlottak a Live Aid
koncertek 1985-ben Angliában és az
USA-ban.
E napon ünnepli 73. születésnapját
Rubik Ernő (1944) Kossuth-díjas feltaláló, formatervező, játéktervező és szobrász, a bűvös kocka megalkotója. 36.
születésnapját ünnepli Kovács Ágnes
(1981) olimpiai bajnok úszó.
Július 14.
1965-ben egy amerikai űrszonda
9200 km távolságról fényképeket készített a Marsról, az első „közeli” felvételeket, amelyek egy másik bolygóról készültek.
A nap szülötte Vasvári Pál (18261849) politikus, történész és író, a márciusi ifjak egyik vezetője.
Július 15.
1931-ben Endresz György és Magyar Sándor a világon tizenötödikként
átrepülték az Atlanti-óceánt. Ez volt a
Justice for Hungary küldetés, melyet
egy átalakított 470 LE-s Lockheed Sirius típusú géppel hajtottak végre.
Ezen a napon született Passuth
László (1900-1977) író.
Július 16.
I. Nagy Lajos magyar király trónra
lépésének napja, 1342-ben.
A nap szülötte Török Gyula (19881918) a fiatalon meghalt író, újságíró, A
zöldköves gyűrű szerzője.
Július 17.
1959-ben Dr. Louis Leakey kenyai
antropológus, régész megtalálja a máig
legrégibbnek
számító,
körülbelül
600 000 éves emberi koponyát.
Ezen a napon született Füst Milán
(1888-1967) Kossuth-díjas író, drámaíró, költő.
Július 18.
Nemzetközi kaviárnap, mely a kaviárfogyasztást népszerűsíti.
A nap szülötte William Makepeace
Thackeray (1811-1863) viktoriánus kori
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angol író, A hiúság vására és a Sznobok
könyve szerzője.
Július 19.
1837-ben vízre bocsátották korának egyik legnagyobb, legkorszerűbb
és leggyorsabb gőzhajóját, a Great
Westernt.
Ezen a napon született Móra Ferenc
(1879-1934) író, újságíró. E napon ünnepli 70. születésnapját Brian May
(1947), a Queen együttes gitárosa.
Július 20.
1969-ben Holdra szállt az Apollo-11
űrhajó, a fedélzetén Edwin Aldrinnal és
Neil Armstronggal. Ő az első ember, aki
a Holdra lépett.
70. születésnapját ünnepli Carlos
Santana (1947) mexikói származású
rockzenész.
Július 21.
1456-ban Hunyadi János seregei
győzelmet aratnak a törökök ellen, Nándorfehérvárnál.
70. születésnapját ünnepli Lukács
Sándor (1947) Jászai Mari- és Kossuthdíjas színművész.
Július 22.
1972-ben egy szovjet űrszonda elérte
a Vénusz felszínét, ahol méréseket végzett.
A nap szülötte Willem Dafoe (William J. Dafoe) (1955) amerikai színész.
Július 23.
2004-ben Mostarban átadták a délszláv háború során súlyosan megsérült
és felújított Öreg hidat.
Ezen a napon született Bródy Sándor (1863-1924) író, újságíró, drámaszerző. Ötvenkettedik születésnapját
ünnepli továbbá Slash (Saul Hudson)
(1965) amerikai rockzenész, a Guns
’n’ Roses együttes gitárosa.
Július 24.
1897-ben a világon először Tatán
kezdtek acetilénlámpákat használni közvilágításra.
A nap szülötte Alphonse Mucha
(Alphonse Maria Mucha) (1860-1939)
cseh illusztrátor, plakátművész, a szecesszió egyik leghatásosabb művésze.
Július 25.
Louis Blériot francia mérnök, pilóta
1909-ben elsőként repülte át gépével a
La Manche csatornát.
A nap szülötte Ajtay Andor (19031975) Kossuth-díjas színész.
Július 26.
1083-ban szentté avatták Gellért
püspököt.
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Ezen a napon született Carl Gustave
Jung (1865-1961) svájci pszichiáter.
Július 27.
A II. világháborút követő megszállás
után a szovjet csapatok kivonulnak
Ausztriából.
A nap szülötte Dohnányi Ernő
(1877-1960) zeneszerző, zongoraművész és karmester.
Július 28.
Ferenc József császár aláírta a Magyar Királyság és a Habsburg Birodalom
által kötött kiegyezést. Napra pontosan
37 évvel később, 1914-ben az OsztrákMagyar Monarchia e napon üzent hadat
Szerbiának, amivel kezdetét vette az I.
világháború.
98. születésnapját ünnepli Bálint
György (1919) kertészmérnök, aki televízióban, újságokban és könyvekben
kertműveléssel kapcsolatos tanácsokat.
Július 29.
1954-ben ezen a napon jelent meg
Angliában először J.R.R. Tolkien regényének, a Gyűrűk urának első része.
64. születésnapját ünnepli Geddy
Lee (Gary Lee Weinrib) (1953) kanadai
énekes, basszusgitáros, a Rush együttes
tagja.
Július 30.
1866-ban megnyílt az első magyarországi lóvasút Pest és Újpest között.
A nap szülötte Henry Ford (18631947) amerikai autógyáros, a Ford Motor Company alapítója.
Július 31.
A segesvári csata kezdetének napja,
1849-ben.
A nap szülötte Kosáry Domokos
(1913-2007) Széchenyi-nagydíjas történész.

u
Kedves Olvasóink,
Körbeért egy esztendő. Tavaly augusztusban kezdett
Kalendárium sorozatunk utolsó részéhez érkezett: a
július havi események áttekintésével
befejeződik sorozat. A későbbiekben más jellegű havi tematikával jelentkezünk majd.
– nk –

uoqrdim uoqrdim oqrdim
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Visszatekintés az időben
– részlet –
Közel ötven esztendő telt el életemből munkában töltve, s közeledvén e hosszú időszak végéhez, egyre többször gondolok viszsza sorsom különböző időszakaira. Valójában azt is mondhatnám,
szinte „leltárt” készítek a munkában eltöltött éveim alatt engem ért
sikerekről, kudarcokról. Végtelenül szeretem a közösségi életet,
igyekeztem mindig jó s összetartó társaságban dolgozni, s ha kellett, kialakítani magam körül. Elmondhatom, zömében sikeresek
voltak kísérleteim, s ha vezetőim eleinte „berzenkedtek” is ellene,
később belátták, hogy a jó hangulatú közösség jobb munkát végez.
Idősebb kollégáimtól igyekeztem a lehető legtöbbet elsajátítani,
cserébe kellő tiszteletet megadni számukra. Szerencsésnek mondhatom magam, hisz munkahelyi vezetőimben szinte kivétel nélkül
szakmailag jól felkészült, dolgozóit megbecsülő embereket ismerhettem meg – s ahogy az illik, mindenestül tiszteltem őket ezért.
Természetesen voltak és jelenleg is vannak hibáim, mint mindenkinek, de éppen ezek által vagyunk „gyarlók” e földön. Jól tudom
magamról, mindig makacsul kitartottam a véleményem mellett; nehezen meggyőzhető voltam és vagyok, ám a közösség érdekeit
szem előtt tartva az önzetlen érveléseket mindig elfogadtam, támogattam. Bízom benne, senki nem gondolja rólam, hogy mindez az
önteltség hozadéka, hisz kerülöm az öntelt, önelégült embereket,
nehogy én magam is, akaratlanul bár, de azzá váljak. S van még,
amit be kell ismernem, és erre a „hibámra” még büszke is vagyok:
őszinte és szókimondó vagyok – erre neveltek –; e téren nem lett
volna belőlem jó diplomata. Sajnos emiatt voltak s máig is vannak
olyanok, aki finoman mondva sem rajonganak személyemért.
Mindezek ellenére általában szerettek munkahelyeimen, sőt el is
ismerték az általam végzett munkát. Egy kivétel volt életemben,
ahonnan szinte „elmenekültem”, annak ellenére, hogy oda is úgy
hívtak az illetékes városvezetők, s én örömmel vállaltam. Szívesen
végeztem a munkámat, ám egy vezetőváltás után minden teljesen
az ellenkezőjére fordult. Ott találkoztam több évtizedes munkám
során először a vezetői önteltséggel, lekezelő kivagyisággal, az
„oszd meg és uralkodj” elv gyakorlatával. Az ilyen emberek iránt
már rég nem érzek haragot, csak igaz keresztényi sajnálatot. Azóta
megváltozott a sorsom, új munkáltatóm által visszakaptam a bizalmat, újra megerősödhetett bennem a vezető, mint ember iránti tisztelet, valamint nem utolsósorban – saját önbecsülésem.
Id. M.S.
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Olvasói levél
A Balatonkenesei Hírlap
2017. júniusi számának 24.
oldalán jelent meg M. Teréz
nővér cikke „Életvezetés – a
változás zsákutcái és útjai”
címen. Jól ismerem a nővért,
értékelem közszeretetnek örvendő tevékenységét. Nem ővele, vagy a cikkében szereplőkkel kapcsolatos, ami írásra ösztönzött. A cikkben
foglalt gondolatok, jó tanácsok igen hasznosak és előremutatóak, de egyáltalán nincsenek összhangban a cikk
fölötti mottóval, amely – ha igaz – Einsteintől, a nagy fizikustól származik: „Az őrültség nem más, mint ugyanazt
tenni újra és újra, és várni, hogy a végeredmény más legyen.” Nem világos, hogy ezt a szöveget, a cikkben foglaltaknak mintegy összefoglalóját vagy kiinduló gondolatát ki illesztette a cím és a cikk közé? Lehet, hogy a
szerző (?), vagy netán a szerkesztő? Akárhogyan is került
oda, egyrészt nem illeszkedik a cikkhez, másrészt egy
eredeti szövegkörnyezetéből kiragadott „blickfangos”
aranyköpésnek tűnik, amelyik csak úgy általában nem is
igaz! Einsteinről egyébként nemcsak a közismert fénykép
– melyen nyelvét ölti – bizonyítja, hanem számos kortársa is feljegyezte, hogy nem mindig viselkedett a nagy
emberről alkotott képnek megfelelően.
Kamaszkoromban, jó 70 évvel ezelőtt választottam
életem egyik iránymutatójának azt a kétezer éves bölcsességet, amelyre latintanárunk hívta fel a figyelmünket:
„Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo,” azaz a
vízcsepp kivájja a követ, nem erejével, hanem (szó szerint: gyakori esésével) a sűrűn eső vízcseppek hatásával.
Örök igazság fogalmazódik meg e mondatban. Nem a
kétezer év miatt, hanem mert sokkal régebben, és még ezután is ez a természet törvénye, akkor is, ha a nagy természet-tudós fenti mondata ezzel ellentétes. A mondást
az teszi iránymutatóvá, hogy az apró munka, a kitartó tevékenység jelentőségére hívja fel a figyelmet. Az apró
munka – a maga monotonságában – esetenként tűnhet
„őrültségnek” (bár nem ez az igazán szerencsés kifejezés
erre), de csak akkor, ha értelmetlen. Ha van célja, van értelme annak, hogy nem a napi sikert keresve végezzük
munkánkat, hanem bízunk tevékenységünk értelmében, a
siker nem marad el. Lehet, hogy sokára, de meglesz a
haszna a fáradozásnak. Magam is sokszor megtapasztaltam, tanúsíthatom a rómaiak igazságát.
Dr. Paál Tamás
(nem állandó kenesei lakos,
de kéthetente és a nyári hónapokban
Kenesére is haza járó)
A cikk teljes terjedelmében Teréz nővér írása, a szerkesztő és a tördelő csak a lapba kerüléshez szükséges
apró, formai változtatásokat végezte el; az írás tartalmi
része, így a mottó is Teréz nővér munkája. – A Szerk.
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XIII. ORSZÁGOS
LECSÓFESZTIVÁL

Balatonkenese, Széchenyi Park
2017. augusztus 26. szombat, 10:00-24:00

NEVEZÉSI LAP
A CSAPAT NEVE: .………………………………………………………………………………………
A CSAPATKAPITÁNY NEVE: …………………………………………………………………………
ELÉRHETŐSÉGE (mobilszám, e-mail): ………………………………………………………….
MELYIK TELPÜLÉSRŐL ÉRKEZNEK? ………………………………………………………………
AZ ELKÉSZÍTENDŐ ÉTEL: ……………………………………………………………………………

–––––––––––––––––––––––
Kérjük, a nevezési lapot nyomtatott betűvel töltse ki,
és e-mailben vagy postai úton küldje el a címünkre,
vagy személyesen adja le munkaidőben (8-16h) a Kultúra Házában!
A nevezés határideje: 2017. augusztus 7. hétfő, 16 óra
Nevezési díj: 5.000 Ft, ami a helyszínen fizetendő, készpénzben

Ízelítő a programból:
Kolompos Mulatság * Márió, a harmonikás * táncbemutatók * szakmai
zsűrizés és Lecsókirály-választás * Tabáni István (fp) * Lecsóbuli a Blokk
együttessel
Szakmai zsűritag: Kocsis Bálint
A Lecsófesztivál házigazdái:
Gábor Adrienn és MIKÓ ISTVÁN, Jászai-díjas színművész

Elérhetőségeink:
Közművelődési Intézmény és Könyvtár, 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.keneseiprogramok.hu
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Hulladékszállítási tudnivalók
Július
Július hónapban településünkön a hulladékszállítás a következő napokon történik:
Szállítás napja
Július 4. (kedd)
Július 11. (kedd)
Július 18. (kedd)
Július 24. (hétfő)
Július 25. (kedd)

A hulladék típusa
Kommunális
Kommunális
Zöldhulladék
Kommunális
Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg
Kommunális
Lomtalanítás

A vasútvonaltól a Balaton-partig
Szállítás napja
Július 2. (vasárnap)
Július 9. (vasárnap)
Július 11. (kedd)
Július 16. (vasárnap)
Július 23. (vasárnap)
Július 24. (hétfő)
Július 25. (kedd)

A hulladék típusa
Kommunális
Kommunális
Zöldhulladék
Kommunális
Kommunális
Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg
Lomtalanítás

Kommunális hulladék kezelése
Természetes személy, ingatlanhasználó a vegyes hulladékot zárt szabványos gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a
közszolgáltatónak elszállításra átadni. A szokásos mennyiségen felül, nem
rendszeresen keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett –
a közszolgáltató által biztosított, emblémázott 60-110 literes gyűjtőzsák
vehető igénybe.
Zöldhulladék kezelése
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a zöldhulladékot a képződés helyén, szabványos, külön erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben vagy –
külön térítési díjért – „SIÓKOM NONPROFIT Kft.” feliratos, biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve, ha a zöldhulladékot házilag komposztálják.
Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt
vagy gyűjtőzsákot kizárólag az elszállítás napján, az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki. A nyesedéket és egyéb, zsákban nem elhelyezhető zöldhulladékot egy méter hosszúságúra vágva, kötegelve kérjük kihelyezni.
Lomtalanítás
A házhoz menő lomtalanítást igénybe venni az alább felsorolt feltételek
esetén lehet:
Házhoz menő lomtalanítási időpontot minden hónap 4. keddjére (március-október hónapok között) lehet egyeztetni, minden hónap 15-ik napjáig, a
szolgáltató telefonszámán: 06-84/503-200 / szállítás. A lomok mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg.
Az ingatlanhasználó nem rendelkezhet hátralékkal
Csak és kizárólag lom kerülhet kihelyezésre, veszélyes hulladék, festék, gumi,
pala, építési törmelék stb. nem kerül elszállításra.
Az ingatlanhasználó a lomokat kizárólag a leegyeztetett elszállítási napon,
az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki.

Kommunális zsák: 508.- Ft/db
Biológiailag lebomló zsák: 100.- Ft/db
A zsákokat a következő helyeken
tudják megvásárolni
Balatonkenese Városgondnokság
8174 Balatonkenese, Fő u. 43.
Nyitva:
Hétfő – csütörtök: 8.00 – 15.00
Péntek:
8.00 – 13.00
„Vegyeske” papír, írószer,
nyomtatvány, újság, könyv
8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 2.
Nyitva tartás szeptember 1. – június 30.:
Hétfő – péntek:
7.30 – 17.00
Szombat:
7.30 – 12.00
Nyitva tartás július 1. – augusztus 31.:
Hétfő – péntek:
7.30 – 17.00
Szombat:
7.30 – 13.00
Vasárnap:
7.30 – 12.00
VILLKER Bolt
8174 Balatonkenese, Szilágyi E. u. 15.
Nyitva:
Hétfő – péntek: 8.00 – 17.00
Szombat:
8.00 – 13.00
Vasárnap: zárva
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
A természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanon keletkezett települési
hulladékból elkülönítetten gyűjti a papír,
az üveg, továbbá a műanyag anyagú, újrahasznosítható hulladékokat, és a közszolgáltató által ingyenesen biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott
gyűjtőzsákban adja át a közszolgáltatónak.
A zsákokat a szolgáltató folyamatosan
pótolja. A nagyobb papír hulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtőedény mellé kihelyezve, kilapítva, kötegelve adja át.
A közszolgáltató a szelektív hulladékot havi egy alkalommal gyűjti be és szállítja el, az előre megadott időpontokban.
Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot az
elszállítás napján, kizárólag az ingatlan
előtti közterületre helyezheti ki.
Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban
a fentiekben felsorolt hulladékon kívül más
jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.
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APRÓhirdetések
ÁLLÁST KERES / ÁLLÁST KÍNÁL

ADÁS / VÉTEL

 Mosogatót, pultost azonnali belépéssel felveszek. Nagy Béláné, Korona Ételbár. Tel.:
30/443-51-01
 Nyári munkára divatáru, strandcikk üzletbe.eladót keresek Balatonkenesére, a Vak
Bottyán strandra.
Tel.: 30/286-45-40
 Gondnoki munka balatonkenesei Vendégházban! Keresünk megbízható, mobil gondnokot kiadó vendégházunkba. Takarítás, fűnyírás, kisebb ház körüli munkák. Házaspárok, nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
Telefon: 30/251-77-25
 Konyhai kisegítő munkatársak jelentkezését
várja a szabadstrandi Balcsi Büfé.
 Érd.: +36 30 593-26-21

 ELADÓ! Balatonkenesén jó állapotban
lévő CHALLENGER 500, 5 személyes
többkamrás kivitelű, erős PVC alapanyagból készült felfújható csónak, 2 db evezőlapáttal.
Külső méret: 330x152 cm
Belső méret: 130x60 cm
Ár: 26.000.- Ft.
É

ALBÉRLETET KERES / KÍNÁL
 Szezonra albérletet keresek 2 fő részére.
Tel.: 30/443-51-01
CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ,
TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ
 Balatonkenese, Óvoda utca 9., családi ház
eladó! Tel.: 20/550-04-75

 Talabér Károly – kulcsmásolás, zárjavítás,
zárcsere, késélezés! 8174 Balatonkenese,
Mikes Kelemen u. 20/1.
Nyitva: H-P: 8.00-18.00, Sz: 8.00-14.00
Tel.: 06-88/491-153; 06 30/323-10-74
 Zimmermann Szilvia férfi, női, gyermek fodrászat, kozmetika. Melegollós hajvágás. Pedikűr, manikűr, gél lakk. Hotel Marina Port.
Igény szerint házhoz megyek.
Tel.: 06 20/363-57-80, 20/241-54-95

 Eladó többféle színes TV: 5000.- Ft/db;
többféle DVD lejátszó: 5000.- Ft/db; kihúzható kanapé, díszpárnákkal: 10.000.- Ft;
egyszermélyes, emelhető fejrészű Cardo
heverő, hibátlan kárpittal és szerkezettel:
50.000.- Ft; rattan asztal két székkel, lakkrétege kicsit hámlik: 5000.- Ft.
Tel.: 20/490-35-32
SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS
 Pedikűr, manikűr, gél lakkozás, fodrászat.
Balatonkenese, Széchenyi utca 3.
Hétfő-kedd-szerda: bejelentkezés.
Tel.: 30/592-35-10, Erdei Gabriella

Garázsvásár!
Minden, ami feleslegessé vált!
Időpontja: 2017. július 22., 9.00-től.
Helye: Balatonkenese, Simándy József u. 9.
Tel.: 20/490-35-32

50

Balatonkenesei Hírlap

2017. július

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
8174 Balatonkenese, Béri Balogh
Ádám tér 1.
Telefon: 88/481-088; 88/481-087
Fax: 88/481-741
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu
www.balatonkenese.hu
Az Igazgatási és a Pénzügyi Csoport
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, szerda: 8.00-15.30
Péntek: 8.00-12.00
Pénztári órák időpontja:
Hétfő, szerda: 9.30-12.00 és 13.00-15.00
A Műszaki csoport ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, péntek: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-15.30
A Polgármester ügyfélfogadási ideje
(előzetes bejelentkezéssel):
Kedd: 8.00-12.00
A Jegyző ügyfélfogadási ideje
(előzetes bejelentkezéssel):
Szerda: 8.00-12.00
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY
BALATONFŰZFŐ
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Telefon: 88/596-907; 88/550-294;
88/550-293; 88/550-295; 88/550-266
Fax: 88/596-902
– E-mail:
balatonfuzfo.kormanyablak@veszprem.gov.hu
http://kormanyablak.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7.00-17.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-18.00
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY
BALATONALMÁDI
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Telefon: 88/550-264; 88/550-537;
88/550-265; 88/550-536
Fax: 88/550-810
balatonalmadi.kormanyablak@veszprem.gov.hu
http://kormanyablak.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő:7.00-17.00
Kedd, szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 32.
Telefon: 88/550-718
Fax: 88/550-809
balatonalmadi.hatosag@veszprem.gov.hu
balatonalmadi.gyamugy@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-13.00
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 44.
Telefon: 88/550-721
Fax: 88/550-811
veszprembalatonalmadijh-mk@lab.hu
balatonalmadi.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, szerda, csütörtök: 8:00-14:00
Péntek: 8:00-12:00
VÁROSGONDNOKSÁG
8174 Balatonkenese, Fő u. 43.
88/481-650 és 06 30/320-51-02
RENDŐRSÉG
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
88/584-970; 584-971
VÍZIRENDŐRSÉG
8600 Siófok, Mártírok útja 5.
84/310-712

POLGÁRŐRSÉG
06 30/621-58-71
Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek,
a KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
minden nap 7.00 órától 22.00 óráig
hívható: 06 30/225-94-45
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA BEJELENTÉSE
Gajdos Béla: 8.00-18.00 óráig
Telefon: 06 30/849-07-92
E-mail: gajdos.bela@balatonkenese.hu
Fényforrás Kft.
Telefon: 06 70/408-69-08
E-mail: fenyforraskft@gmail.com
https://kozvilhiba.hu/
ORVOSI ÜGYELET
Balatonalmádi, Petőfi Sándor u. 2-4.
Telefon: 88/412-104
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS
Dr. Saáry István Egészségház –
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 3.
1. sz körzet
Dr. Németi Sándor – 06 30/432-16-55
Rendelő száma: 88/481-340
Rendelési idő:
Hétfő, kedd: 12.30-16.00
Szerda-péntek: 8.30-12.00
Terhes tanácsadás: kedd: 11.30-12.30
2. sz körzet
Dr. Détár Bianka – 06 70/774-20-00
Rendelési idő:
Hétfő: 10.30-12.00
Kedd: 8.00-10.30
Szerda: 14.00-16.00
Csütörtök: 12.00-14.00
Péntek: 10.30-12.00
GYERMEKORVOSI KÖRZET
8174 Balatonkenese, Óvoda u.8.
Dr. Meláth Viola – 06 70/315-79-65
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 10.00-12.00
Kedd, csütörtök: 13.00-15.00
Tanácsadás:
Kedd, csütörtök: 12.00-13.00
FOGORVOSI KÖRZET
Előzetes bejelentkezés alapján
8174 Balatonkenese, Óvoda u. 8.
ER-Dent 3000 Kft. – Dr. Gyürüs Ervin
Rendelő száma: 88/491-683
06 70/211-56-78
Rendelési idő:
Hétfő, csütörtök: 11.00-17.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00-13.30
ÁLLATORVOS
8174 Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.
Dr. Zoltán Levente – 06 70/436-50-79
Rendelési idő:
Hétfő: 18.00-19.00
Kedd-péntek: 17.00-19.00
TÁTORJÁN GYÓGYSZERTÁR
8174 Balatonkenese, Fő u. 23.
88/481-283
Nyitvatartás:
június 1. – augusztus 31. között:
Hétfő-vasárnap: 8.00-19.00
szeptember 1. – május 31. között:
Hétfő-péntek: 8.00-18.00
REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 1.
88/481-348
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
HIVATAL
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10.
88/481-146
VASÚTÁLLOMÁS
8174 Balatonkenese, Balatoni út 4.
MÁVDIREKT: 06-1/3-49-49-49

BALATONKENESEI HÍRLAP
Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja
Polgármester: Tömör István
Alapító szerkesztők:
1913 – Czakó Gyula
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél
Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal, 8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 1.
Telefon/fax: 88/481-088; 88/481-087
E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com
www.balatonkenese.hu
Hirdetésfelvétel: Kultúra Háza, 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.
Balatonkenesei Hírlap telefon: 30/837-18-53
Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzatának Jegyzője
Szerkesztő: Vasváry-Tóth Tibor
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep, Szállás u. 4.
A BORÍTÓN JUHÁSZ VIKTOR ÉS VASVÁRY-TÓTH TIBOR FOTÓJA
„KENESE A PAPKESZI ÚTRÓL”

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: JÚLIUS 17.
Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az időpontig szíveskedjenek eljuttatni hozzánk, ellenkező esetben már csak a következő számban
kaphatnak helyet. Hirdetésfelvétel írásban: balatonkenesehirlap@gmail.com
A Balatonkenesei Hírlap Balatonkenese Város Önkormányzatának ingyenes
kiadványa, ezért a szerzők cikkeikért díjazásban nem részesülnek.
A cikkek tartalmáért a szerzők felelnek.
Beküldött kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség
a változtatás jogát fenntartja.
HAJÓÁLLOMÁS
8174 Balatonkenese, Kikötő u. 7-47.
Telefon: 88/482-100
Internet: balatonihajozas.hu
POSTA
Balatonkenese, Balatoni út 65.
88/481-300
Nyitvatartás:
Hétfő – péntek: 8.00-12.00 – 12.30-16.00
E.ON
Veszprém, Kossuth L. u. 6.
Áram – Észak-dunántúli régió
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat:
hétfő-péntek, 7.30-20.00 óra között.
Vezetékes telefonról: 06 40/220-220
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-666
Általános hibabejelentés:
06 80/533-533
Földgáz – Közép-dunántúli régió
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat:
hétfő-péntek, 7.30-20.00 óra között.
Vezetékes telefonról: 06 40/444-000
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-711
Általános hibabejelentés:
06 80/301-301
DRV Zrt.
Telefon munkanapokon 7.30-15.30,
csütörtökön 7.30-20.00: 06 40/240-240
Fax: 06 84/501-299
E-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu
Levélcím: 8601 Siófok, Pf.: 888
Ügyfélszolgálat:
8600 Siófok, Fő u. 39/A.
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda: 8.00-15.00
Kedd, péntek: 8.00-14.00
Csütörtök: 8.00-20.00
TÁTORJÁN SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
SZAKÁPOLÓI SZOLGÁLAT
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 16.
06 20/950-88-05 és 06 70/379-04-29

IDŐSEK KLUBJA
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
Nyitvatartás:Hétfő-péntek: 7.30-16.00
KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.
88/574-802
PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS
ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10.
88/481-844
www.pilinszkyiskola.hu
E-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu
SPORTCSARNOK
06 30/275-93-59
KULTÚRA HÁZA
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.
Telefon: 88/594-500
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com
KÖNYVTÁR
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 2.
Telefon: 88/574-980
E-mail: konyvtarkenese@gmail.com
Nyitvatartás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 10.00-16.00
Péntek: 10.00-17.00
Szombat: 9.00-11.00
TÁJHÁZ
8174 Balatonkenese, Kossuth u. 6.
Telefon: 88/594-500
tajhazbalatonkenese@gmail.com
Nyitvatartás:
Kedd-szombat: 10.00-16.00
TOURINFORM IRODA
8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.
88/594-645
balatonkenese@tourinform.hu
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 9.00-16.00

