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Szerkesztői előszó
Bizony, már február van, pedig még
most volt karácsony. És ha az időjárást
nézzük, azt hisszük, már itt a tavasz.
Idén a télnek többszöri nekifutásra sem
igazán sikerül elérnie Kenesét – aki
mondjuk aludt azon a délelőttön, amikor
a hó esett, valószínűleg átaludta az idei
telet. Megtörtént, ami még soha nem:
vízkereszt napján a teraszon ebédeltünk.
Ugyan pulóverben – de pulóverben, és
nem nagykabátban. Szép idő volt.
Azt tudjuk, mi van a nagykabátban
(idén semmi és senki), de nézzük most azt,
mi van a februári Balatonkenesei Hírlap-
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Gellértfiné Kazi Margit:
Újévi köszöntő
Évezredek óta valljuk Neved: „Legyen!”
Isteni parancsra: szép világegyetem!
Földet alkottál és fölé csillagokat –
Nap, hold szabályozzák az ünnepnapokat.
Január egy – te vagy első nap az évben,
Örömére „úszunk” borban és pezsgőben.
Hála az Istennek – megértük, és ezért
Elázunk egy kissé – víg hálaadásért.
Már szilveszter éjjel, amúgy éjféltájban
Tálalunk kedvünkre: korsóban és tálban.
Bejgli, virsli, torma – csokoládétorta,
Vendégünk válasszon, s ne korogjon gyomra.
Hurrá! Cseng-bong – éjfél – csendül pohár, óra,
Piros arccal kíván ki-ki jókat jóra.
És az Ember hiszi, hogy most új kezdődik,
Erősen fogadja: idén megváltozik.
Hurrá, újesztendő, megvagyunk mindnyájan,
Ismerősök közül elmaradtak páran.
Gondolkodtunk mi is, vajon megérjük-e?
Az új évben megtart-e életünk Istene?!
Boldog új év legyen – családban, országban,
Békesség, egészség, jólét minden házban.
Istenünk segítsen erővel és ésszel –
Óvjon bűntől, bajtól teljes bölcsességgel.
Boldog újesztendőt – munkát és kenyeret,
Apáknak, anyáknak – okos gyermekeket.
Nagyapa, nagyanya – mosolyogva éljen,
Isten kegyelméből, szép család körében.
Kérjük – legyen velünk, mindig hozzá megyünk
Mindenért – áldjon meg, mikor megérkezünk.
Örökre áldott lesz, ha megáldod népünk,
Dicsérünk, szolgálunk – Szentlelkeddel élünk.

ban! A Kenesén történt rovatban még viszszatekintünk az előző év végére, és költőnőnk, Gellértfiné Kazi Margit is évkezdő
verssel jelentkezett – jólesik így februárban még biztató jókívánságokat hallani,
olvasni. – Lapunk hasábjain találkozhatunk egy igazán kivételes kenesei fiatallal, aki nemrégiben rangos kitüntetést vehetett át, és új rovatunk is van: Olvasópróba címmel. Ezek könyvajánlók.
Ha már a kitüntetéseknél tartunk: nagy
megtiszteltetés érte a Balatonkenesei Hírlapot és szerkesztőit. A kultúra napján Balatonkenese Kultúrájárt díjat vehettünk
át az újság szerkesztéséért. Nagyon meglepett minket kitüntetésünk híre, mely el-

sősorban az újságnak szóló elismerés.
Számunkra önmagában az nagy ajándék, hogy Kenese újságját készíthetjük.
Köszönjük az írásokat, a megkereséseket, az érdeklődést! Nagy öröm hónapról hónapra összeállítani a lapot, tájékozódni városunk ügyeiben, érdekes beszélgetéseket folytatni, rendezvényeket
látogatni – majd dolgozni rajta, hogy
mindezt az olvasóknak is be tudjuk mutatni. Nem lesz ez másképp az elkövetkezőkben sem: azon vagyunk, hogy alkalomról alkalomra változatosabbá, érdekesebbé, tegyük újságunkat, benne
annyi témával, hogy közte lehetőleg
mindenki megtalálja, ami érdekli. –
Ahogy a könyvtárban szoktam mondani:
továbbra is az olvasó népet szolgáljuk.
Nagy Krisztina
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Rendkívüli testületi ülés 2018. január 11-én
Rendkívüli ülést hívott össze január 11-re Tömör István polgármester, hogy a bevándorlásról és a bevándorlásszervező irodák megalakítási szándékáról határozzanak. A képviselők döntése szerint Balatonkenese városa nem kíván bevándorlásszervező
irodát nyitni, és másoknak sem engedélyezi, a betelepítést nem támogatja, így csatlakozik az azt elutasító települések sorába.

Együttes bizottsági és testületi ülés 2018. január 24-én
Január 24-i ülésükön képviselőink a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót tárgyalták és fogadták el elsőként. Átruházott hatáskörben hozott döntések
nyomán 2017 novemberében és decemberében a település három fő részére, 180.000 Ft összegben fizetett gyermek születésekor nyújtott támogatást. Elhunyt személy temetésének
költségeihez való hozzájárulást szintén három esetben fizettek,
ugyancsak 180.000 Ft összegben.
Ezt követően a 2018-as költségvetési rendelet tervezetét
tárgyalták. Kovács Péter, a Pénzügyi Csoport vezetőjének tájékoztatása szerint, ha a költségvetés tervezetét a testület változtatások nélkül elfogadná, a bevétel nem fedezné a kiadást,
így a településnek hitelfelvételre lenne szüksége. Varga Zsuzsanna, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökhelyettese javaslata szerint a település semmiképpen ne gondolkozzon hitelfelvételen. A beruházásokat, amelyek nem feltétlenül szükségesek, későbbi időpontra kell halasztani. A költségvetési tervezetben szereplő összegeket csökkenteni kell, ezért minden
tételt átnéznek. Tömör István polgármester hozzátette: 2018ban különböző pályázati forrásokból jelentős beruházások valósulnak meg, melyek rengeteg pénzt és energiát lekötnek.
Ezeken felül a település nem kíván több projektet elindítani. A
testület a 2018-as költségvetés rendelet tervezetét továbbtárgyalásra alkalmasnak tartotta.
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek
bérletéről, a bérleti díj mértékéről, valamint az ingatlanok elidegenítésére vonatkozó szabályokról is tárgyaltak a képviselők. A rendelet – (Balatonkenese Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008. (III.28.) – felülvizsgálatára azért volt szükség, mert mint tartalmilag, mind formailag idejét múlt hivatkozásokat tartalmaz.
Ugyancsak felülvizsgálatra került a szociális ellátásokról
szóló 10/2016 (IX. 30.) önkormányzati rendelet, melyről megállapították, hogy módosítani jelenleg nem szükséges.
A szociális és köznevelési intézmények vezetőivel egyetértésben határoztak képviselőink arról is, hogy a jelenleg meghatározott térítési díjakat 2018 januárjában nem kívánják módosítani.
Lekerült a napirendről Balatonkenese Önkormányzatának
2014-2019. évekre szóló gazdasági programja, melyet a testület a soron következő rendes ülésén tárgyal újra.
Beszámoló készült a Polgármesteri Hivatal 2017-es működéséről. Tavaly a Hivatal feladatait jelentős szervezeti változás nélkül látta el. A feladatellátás technikai feltételei minden dolgozó számára biztosítottak. A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők munkavégzésének kereteit törvény szabja
meg. Teljesítményértékelésükre, minősítésükre az ebben foglaltaknak megfelelően sor került. A Hivatal egyik legfontosabb
feladata a Képviselő-testület működésével kapcsolatos tevé-

kenység. Részt vesznek a döntések előkészítésében, a határozatok végrehajtásában. 2017-ben a képviselők 18 ülésen 394
határozatot hoztak, tíz új rendeletet alkottak és tizenhármat
módosítottak. 10207 volt az iktatott ügyiratok száma, melynek nagy részét, 55%-ot az adó- és pénzügyek tettek ki. Az
iktatott ügyiratok mellett folyamatosan nő az elektronikus
adatbázisokban nyilvántartott adatkezelési kötelezettség,
amely a Hivatal dolgozói számára napi feladatot jelentenek.
A születések száma 2017-ben 21 fő volt, a haláleseteké 30,
s 23 házasságkötés történt. Balatonkenese állandó lakosainak
száma 2016. január 1-én 2618 fő volt, 2017-ben 2609, 2018.
január 1-én pedig 2541.
A sajtóreferensi feladatok ellátása során a tavalyi évben
316 iktatott ügymenetet tartanak számon. Folyamatos feltöltésre és frissítésre került a városi honlap és közadattár. A
www.balatonkenese.hu felhasználóinak száma 1680 százalékponttal emelkedett, a megtekintések száma 132 620 volt. A felhasználók átlagosan 1 perc 59 másodpercet töltöttek az oldalon. A nagyobb forgalom május és augusztus között van. A
kapcsolódó facebook oldalnak 1482 követője van, a bejegyzések átlagosan 8000 főt érnek el hetenként, amely duplája az
előző év forgalmának. A Balaton Televízióban Balatonkenese Magazin indult, melynek tavaly 15 adása készült, három
órányi műsoridővel.
A szociális ellátásokról szóló rendeletében szabályozott
feladat- és hatásköröket a testület a Szociális Bizottságra és a
polgármesterre ruházta át. Így lakhatási támogatásban 22 fő
részesült, 2.065.000 forint összegben, ápolási és gyógyszertámogatást 16-an kaptak, melyre 1.246.000 forintot fizettek ki.
Átmeneti segélyre a természetbeni juttatásokkal együtt
2.752.640 forintot fordítottak, krízistámogatás kifizetésére pedig egyszer került sor, 100.000 forint értékben. Születési támogatásban 16 fő részesült, 960.000 forint, míg temetési támogatást 21 fő kapott, 1.260.000 forint összegben. 2017-ben
egy köztemetés volt, melyre 89.240 forintot fizettek. Rendkívüli helyzetben kétszer nyújtottak segélyt, 20.000 forint öszszegben. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel elsősorban természetbeni juttatások járnak, ilyen például a tankönyvtámogatás vagy az étkeztetési kedvezmény. 2017 augusztusában és novemberében az érintettek gyermekenként
6000 forint állami juttatást kaptak, mely a hátrányos helyzetű
gyermekek esetében 6500 forint volt. A nyilvántartásban 5 hátrányos és 2 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szerepelt.
A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységgel és működési engedéllyel kapcsolatos ügyiratok száma 36 volt. 28
rendezvényekkel kapcsolatos ügyet intéztek, melyből 9 nagyobb, 1000 fő feletti rendezvény volt. Szálláshely-engedélyekkel kapcsolatban 65 ügyet kezeltek. 86 kifüggesztés történt és 7 statisztika készült.
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Az Adócsoport 2847 ügyiratot iktatott. Az összes adónemben 11 530 fő volt az adóalanyok száma. A Polgármesteri Hivatal 2018. január 1-től csatlakozott az újonnan bevezetett
ASP rendszerbe, melynek előkészítése jelentős többletmunkát
eredményezett.
A település-üzemeltetési feladatok ellátása során 511 ügyiratot iktattak. 2017-ben 470 közterület-használati engedélyt
adtak ki, a strandok területére szóló területbérleti megállapodások száma négy volt. Lakbértartozás miatti felszólításra nem
került sor.
Projektmenedzseri feladatok során 15 lezárt, illetve folyamatban levő pályázat ügyeit kezelte a Hivatal.
A közterület-felügyeletet 2 fő látja el, adminisztratív munkájukat egy fő, osztott munkakörben segíti. A munkatársak
minden nap folyamatos készenlétben vannak. 2017-ben 160
esetben írásban és 1150 alkalommal szóban intézkedtek.
A Pénzügyi Csoport feladatainak legnagyobb részét a költségvetés végrehajtása és a testületi döntések előkészítése tette
ki.
A Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolót a testület elfogadta.
Átfogó célellenőrzést tartott a Veszprém Megyei Kormányhivatal a Polgármesteri Hivatal iratkezelésével kapcsolatban, melynek során megállapította, hogy a jogszabályokban
és a belső utasításokban előírtaknak kisebb hiányosságoktól
eltekintve megfelel.
Levették a képviselők a napirendről a Helyi identitást és
közösségi együttműködést segítő fejlesztés támogatása című
pályázaton való indulás és a hozzá kapcsolódó képviselői indítvány kérdését, mivel több tényező merült fel, melyeket mindenképpen szeretnének figyelembe venni. A napirend tárgyalására kellő információ birtokában, februárban térnek vissza.
A Vak Bottyán strand fejlesztése kapcsán elfogadta a testület az Ábraház Építész Iroda által készített vázlatterveket, azzal a kitétellel, hogy a tervezett épületben megfelelő méretű
üzlethelyiségek kerüljenek kialakításra, és megfeleljen a két
irányba megvalósítható árusítás feltételeinek. Ezzel a további
tervezési munkákhoz hozzájárultak. Az ugyancsak a Vak
Bottyán strandra elképzelt homokos plázs ötletének megvalósítását a 2018. évi önkormányzati költségvetés tervezete nem
teszi lehetővé, de a 2019. évi költségvetés ismeretében, vagy
pályázati lehetőség esetén a kérdésre visszatérnek.
Döntött a testület a kiemelt közterületek használatára vonatkozó megállapodások számáról és a tevékenységek profiljáról. A Vak Bottyán strandon vízibicikli-kölcsönzés, kajakkölcsönzés, mini golf, lufibohóc, hennafestés, portré- és karikatúrakészítés és pattogatott kukorica árusítása történhet. A vízibár működtetésének lehetősége a határozatból kikerült. Az
Alsóréti strandon hennafestés, karikatúrakészítés, lufibohóc,
popcorn árusítása, valamint saját kiépítésű stégről vízibicikli
és kajak kölcsönzése lehetséges. A Bezerédj strandon, a strand
jellegéhez igazodva minden tevékenységből egy végezhető, ha
a pályázó a feltételeket biztosítja. A Széchenyi parkban folytatható tevékenységeket az aktuális rendezvény méretéhez, jellegéhez és idejéhez igazodva határozzák meg, erről eseti jelleggel a Képviselő-testület dönt.
Balatonkenese 2018/2019. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárában a kötelező felvételt biztosító intézmény továbbra
is a Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
marad.
Mederhasználati engedélyhez, 5 éves időtartamra tulajdonosi hozzájárulást adott az Önkormányzat az Alsóréti Üdülő
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Jelentős támogatásokból
újulnak meg
a városi intézmények
épületei
Balatonkenesén az idei évben számos önkormányzati ingatlan újul meg energetikai szempontból, azaz hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés és a világítás korszerűsítése is
megtörténik az idei évben az érintett épületeken.
A beruházásokhoz szükséges forrást két
uniós projekt biztosítja, melyeken keresztül
több mint 400 millió forint támogatás érkezik a
településünkre. A források elnyeréséhez szükséges pályázatok közül a nagyobb volumenű, csaknem 300 milliós költségű projektet még 2016ban állította össze az Önkormányzat, amely a
polgármesteri hivatal, az általános iskola és az
óvoda energetikai korszerűsítését tartalmazza.
További 101,6 millió forintból pedig a gyermekorvosi- és fogorvosi rendelő, valamint a szociális bérlakások energetikai korszerűsítésére kerül sor.
Az energiahatékonysági korszerűsítés mind
az épületek használóinak, mind pedig a fenntartó
Önkormányzatnak előnyös, ezért nagy jelentőséggel bír, hogy az idei évben megvalósulnak a
beruházások, melyekhez az iskola, a polgármesteri hivatal, valamint a gyermekorvosi- és fogorvosi rendelő épületeinek esetében akadálymentesítés is társul.
Szintén hazai forrásból újulhat meg a Kossuth
utca aszfaltja és járdája, melyre 11,25 millió forintot nyert az önkormányzat.
A közművelődésnek helyt adó Kultúra Háza
felújítása és bővítése is az idén valósul meg, ezzel pedig az épület befogadókapacitása jelentősen megnövekszik. Az ehhez szükséges költségeket egy közel 100 millió forintos, hazai forrásból származó támogatás biztosítja.
Az építési beruházások ideje alatt az adott intézményeket látogatók, illetve az arra járók különböző, de átmeneti nehézségekre számíthatnak,
amelyek elengedhetetlen velejárói a felújítási
munkáknak. A felújítások befejeztével viszont korszerűbb, szebb, komfortosabb épületekben működhetnek tovább a helyi intézmények. A felújítások idejére éppen ezért mindenki szíves türelmét
és megértését kéri az Önkormányzat.
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Egyesület részére a 3702/2 helyrajzi számú, Parti sétányon található ingatlanra, hogy az érintett vízi állást használók az ingatlanokon átjárhassanak.
Az Alsóréti Üdülő Egyesület másik kérését, hogy módosítsák a környezetvédelemről szóló 16/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendeletet, a Testület levette a napirendjéről. Az
egyesület beadványa annak szabályozását kérte, hogy a nyári
hónapokban, július 1. és augusztus 20. között közcsendet és
köznyugalmat zavaró építőipari tevékenységet ne folytathassanak. A képviselők a rendeletet megvizsgálják, tájékozódnak
más települések hasonló rendelkezéseiről, és ezt követően a
kérelmet újratárgyalják.
Az Alsóréti Üdülő Egyesület harmadik kérelme a hulladékszállítás módosítására tett javaslatot. A nyári hónapokban
indokoltnak tartanák a zöldhulladék heti elszállítását, mellyel
kapcsolatban megkeresték a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t. Levelükre válasz a testületi ülés időpontjáig nem érkezett. A Testület tudomásul vette
a módosítási javaslatot tartalmazó levelet, a hulladékszállítás

módosításával kapcsolatos kérelmet pedig levette napirendjéről, s arra az NHKV Zrt. válaszának megismerését követően
tér vissza.
Elkészítette működési szabályzatát a két éve működő Balatonkenesei Értéktár Bizottság. A Testület az SZMSZ-t elfogadta, s a bizottságot 2018-ban 50 000 forinttal támogatja.
Támogatási előleget kért működéséhez a Balatonkenese
Városi Sportegyesület. A Képviselő-testület az egyesületnek
550.000 Ft összeget szavazott meg, 2018. évi támogatása terhére.
Az előző évekhez hasonlóan Rotarix védőoltás beszerzését
szavazták meg a képviselők a Balatonkenesén állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő, 6 hónapos korú
gyermekek részére, bruttó 33.100 Ft/gyermek áron.
A folytatásban öt napirendi pontot zárt ülésen tárgyalt a
testület.
További részletes anyagokat a www.balatonkenese.hu
weboldalon találnak.
– vtt –

Ízelítő
a Balatonkenese Magazin
adásainak tartalmából

2017. 09. 29.
2017. 10. 13.
2017. 10. 27.

2017. 11. 10.
2017. 11. 24.
2017. 12. 08.
2017. 12. 22.
2018. 01. 05.
2018. 01. 19.
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Megidéztük a reformkort
Nyári visszatekintés, I. rész
Szent Mihály-napi sokadalom
Nyári visszatekintés, II. rész
Ünnepélyes szoborcsoport-átadás a reformáció 500. évfordulójára
A 30 éves Pannónia Citerazenekar koncertje
Nyári visszatekintés, III. rész
Wittner Mária volt a vendégünk
Nyári visszatekintés, IV. rész
100 éves a Honvéd Üdülő
Jövő évi beruházások előkészületei
40 éves a Kippkopp óvoda
Így készül a Balatonkenesei Hírlap
60 éves a Balatonkenesei Könyvtár
Sorra gyúlnak az adventi gyertyák
Mindenki karácsonya
Megújulnak a városi intézmények
Kerti Teréz otthonában jártunk
Izgalmas programok már az év elején

Az adások a Youtube-on HD minőségben megtekinthetők. Ahol a Balatonkenese Magazin mellett a Balaton tv ajánlatában gasztronómiai műsorok, programajánlók, Közéleti kávéház, Balatoni utazás és egyéb érdekes adások várják az érdeklődőket.
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NAGYBÖJTI LELKI PROGRAMOK
melyek kiegészítik a meghirdetett miserendet

Balatonkenesén
a plébániatemplomban
Hamvazószerda: február 14.: Szentmise du. 5 órakor
Keresztútjárás pénteki napokon az esti szentmise idejében,
illetve első péntekeken a szentmise előtt.
Nagyböjti lelkigyakorlat
március 22-én, csütörtökön, 23-án, pénteken du. 5 órakor,
valamint 24-én, szombaton de. 10 órakor.
A lelkigyakorlatot Varga-Csikász Bence
keszthelyi újmisés káplán vezeti.
A húsvéti SZENT HÁROMNAP liturgiája
Nagycsütörtökön este 6 órakor: az utolsó vacsora
szentmiséje
Nagypénteken este 6 órakor: Krisztus szenvedésének és megváltó halálának liturgiája
Nagyszombaton este 8 órakor: Krisztus föltámadásának húsvéti
liturgiája a körmenettel
Húsvétvasárnap de. 10 órakor: ünnepi szentmise
Húsvéthétfőn reggel 8 órakor szentmise


Balatonakarattyán
Hamvazószerdán, február 14-én reggel 8 órakor szentmise és keresztútjárás
Húsvétvasárnap 8 órakor: ünnepi szentmise


Balatonvilágos
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Egy tanmese,
az élet és a nagyböjt
Egy nap egy utazót halálosan megfenyegetett az úton egy bandita.
– Akkor legalább teljesítsd az utolsó kérésemet. – kérte az utazó. – Vágd le azt az
ágat!
A bandita egyetlen kardsuhintással meg
is tette.
– És most?
– Tedd vissza az ágat a helyére – mondta
az utazó.
A bandita felnevetett.
– Ha azt hiszed, hogy ezt bárki meg
tudja tenni, akkor te bolond vagy! – válaszolta a bandita.
– Ellenkezőleg. Te vagy a bolond, mert
azt hiszed, hogy hatalmas vagy, mert sebesíteni és rombolni tudsz. Pedig az gyerekjáték. Aki igazán hatalmas, az képes a teremtésre és a gyógyításra is.
Nagyböjt időszaka erre szólt fel minket.
Adjunk esélyt a gyógyításra és a gyógyulásra a rombolás és a pusztítás helyett.
Testben is és lélekben is.
Nagyböjt kezdete február 14., szerda.
17 órakor a kenesei templomban közösen
gondoljuk végig nagyböjti utunkat és a
hamvazkodás szentelményének felvételével
kifejezzük elhatározásunkat a gyógyulásra
és a gyógyításra.
M. Teréz nővér

olvasÓprÓba

A nagyböjti programok Balatonkenesén, a
plébániatemplomban lesznek.

Carol Kelly-Gangi:
Szentek bölcsességei

Kérjük a Kedves Híveket,
kapcsolódjanak be a plébániatemplom liturgiájába!

A kötet válogatott idézeteket
tartalmaz mindazon példamutató
életet élt nőktől és férfiaktól, akiket a katolikus egyház szentté



Nagyböjti lelkigyakorlat
BALATONKENESÉN
március 22-én, csütörtökön, 23-án, pénteken
17 órakor
és 24-én, szombaton 10 órakor
Vezeti: Varga-Csikász Bence
újmisés keszthelyi káplán


avatott. Az első szentektől a nemrégiben azzá lett személyek hittel,
imádsággal, szeretettel, alázattal
és sok más kérdéssel foglalkozó
gondolatain át nagyszerű igazságok nyomára bukkanhatunk a
könyv fejezeteiben.
Történelem? Útmutatás? Aforizmagyűjtemény? – Valamennyi.
És remek olvasmány egy ráérős
koraesti órán.
Lazi Könyvkiadó Kft.,
Szeged, 2017
Fordította: Pulai Veronika
– nk –
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Tóth István Brusznyai-díjat kapott
Tóth István balatonkenesei végzős gimnazista, a veszprémi Padányi Biró Márton Római Katolikus Iskola diákja
kapta idén Veszprém városának jeles kitüntetését, a Brusznyai-díjat.
Brusznyai Árpád, az 1956-os forradalom utáni megtorlások vétlen áldozata halálának évfordulóján minden évben
hangversennyel emlékezik meg róla Veszprém. A Mendelssohn Kamarazenekar közreműködésével megrendezett koncerten a Brusznyai Alapítvány Kuratóriuma idén huszonkilencedik alkalommal adta át a díjat, a Pannon Egyetem épületében rendezett ünnepségen. A kuratórium minden évben két
embert jutalmaz: egy tanárt, aki kiemelkedő szakmai munkát végez, valamint egy
diákot, aki történelemből az átlagosnál
jobb eredménnyel rendelkezik, emellett
egy másik területen is példás teljesítményt
nyújt. 2018-ban a Brusznyai-díj birtokosa
Kovácsné Siffer Anikó, a Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola tanára lett, aki sokirányú pedagógiai
munkájában nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra.
A másik díjazott személye nagy dicsőség Balatonkenese számára. Tóth Pisti
nem lehet ismeretlen lapunk olvasóinak:
madárvédelemmel kapcsolatos írásait
többször megtalálhatták már a Balatonkenesei Hírlapban. Ő az, aki rendre tájékoztat minket, mit kell tudni az adott év madaráról, amelyet a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület minden évben kiválaszt. S ha nem az újság hasábjairól, ismerhetik őt még a Tájházból is, ahol
nyaranta már két éve tart tárlatvezetéseket.
Mindezeken túl már többször pótolhatatlan segítség volt a település nagy nyári rendezvényei alatt, amikor a Széchenyi
parkban mindig számíthattunk pontos és precíz munkájára.
Pistit nem lehet túldicsérni, mert mindaz, amit eddig tett, sokkal többre jogosítja fel.

– Nagy dicsőség elnyerni a Brusznyai-díjat. Hogyan sikerült?
– Sok munkával. Figyelembe vették az összes tevékenységemet, a versenyeredményeket, az iskolai eredményeket. Továbbá azt is, hogy például a Tájházban dolgoztam. Az iskolában nemrég Madárbarát iskola-programot indítottam.
– Hogyan és mikor tudtad meg, hogy te leszel az egyik kitüntetett?
– Egy héttel korábban.
– Mi volt az első gondolatod?
– Először nem hittem el. Nagyon nagy
megtiszteltetés, sosem gondoltam, hogy
én kaphatom. Nagyon köszönöm osztályfőnökömnek, Kámánné Szőke Katalin
tanárnőnek, aki előterjesztett, és az ajánlásomat megírta.
– Végzős vagy a gimnáziumban. További terveid?
– Elsőként az Állatorvosi Egyetemet
jelöltem meg, illetve az orvosi egyetemet.
Szóba jöhet a biológia szak is. Úgyhogy
még meglátom, mit hoz az élet.
– Kérlek, beszélj egy kicsit a madárbarát iskoláról, mert az ötlet nagyon érdekes!
– Az iskolák, óvodák, egyéb intézmények, de akár munkahelyek és magánházak is indulhatnak a Magyar Madártani
Tóth István és Természetvédelmi Egyesület folyamatos pályázatán. Ennek lényege, hogy a
környezetet, amelyben élünk, dolgozunk, tanulunk, madárbaráttá tegyük, odúk, itatók kihelyezésével. Lehet különféle rovarok, más állatcsoportok számára az igényeiknek megfelelő
kis mikrokörnyezetet is kialakítani. Ekkor jelentkezni kell az
Egyesületnél, és ha ők megfelelőnek találják, az iskola, otthon
vagy munkahely elnyerheti a Madárbarát minősítést. –
Ezen kívül most éppen madárbarát verseny megszervezésén dolgozunk, illetve készült az iskolámban egy öt
méter hosszú faliújság, amely csak madaras hírekkel,
információkkal van tele.
– Korábban meséltél egy komoly tervedről, hogy
egyszer szeretnél madárparkot létesíteni. Hogy szól az
elgondolás?
– Ez egyelőre természetesen még nagyon távlati.
Egy olyan, madarak számára készült élőhelyet szeretnék
kialakítani, ahol a különböző fajok természetes környezetükben lennének megfigyelhetőek.
– Reméljük, a madárparkodat majd itt, Kenesén látogathatjuk…
– Reméljük!
Tóth István Brusznyai-díja nem csupán neki és szüleinek, tanárainak, de településünknek is becsületére válik.
Mindkét díjazottnak sok szeretettel gratulálunk!
Az emlékplakett és az oklevél
Nagy Krisztina
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Nagy szeretettel ajánlom a Brusznyai Árpád Alapítvány
Kuratóriumának figyelmébe Tóth István Imre 12. H osztályos tanulót, a Padányi Katolikus Iskola végzős diákját.
Pisti és családja Balatonkenesén él. Szülei nagy szeretetben, vallásos lelkületben nevelik és nevelték testvéreit is, akik
már felnőtt életüket élik.
Pisti az általános iskolát Balatonkenesén a Pilinszky János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában végezte,
végig kitűnő tanulmányi eredménnyel. Sokoldalú érdeklődését, tehetségét bizonyítja, hogy a nyolc év alatt különböző versenyeken vett részt, és ért el kimagasló eredményeket. Néhány
a sok közül:
Rajz- és képzőművészeti versenyek:
1. Reich Károly illusztrációs verseny – 4 alkalommal különböző dobogós helyezés
2. Pilinszky János illusztrációs verseny – 2010: 1.hely,
2011: 3. hely, 2012: 1. hely, 2014: 2. hely
3. Veszprémi Petőfi Színház rajzpályázata: „Tervezd meg
a saját színházi öltözéked” (különdíj)
4. A Pécsi Zsolnai Örökségkezelő Kft. és a pécsi Szent
Mór Iskolaközpont III. Országos Világörökség
Képző- és Iparművészeti pályázatán díjazásban részesült „Bem a csatatéren” című olajpasztell festménye.
Szavalóversenyek:
1. Főegyházmegyei Szavalóverseny
2. Pilinszky János Szavalóverseny – több első és második
hely
Biológiaversenyek:
1. Herman Ottó Országos Biológia Verseny – középdöntő
5. hely (2013)
2. Bendegúz Tudásbajnokság – Biológia országos 1.
hely (2014)
Pisti 2014 szeptemberétől a Padányi Biró Márton Katolikus Gimnázium emelt nyelvi óraszámú, humán orientációjú osztályának tanulója, ahol német és angol nyelvet
tanul. Magánszorgalomból a gimnázium első két évében harmadik nyelvként tanulta a klasszikus latin nyelvet is. Biológia
iránti vonzalma a középiskolában tovább erősödött, amit bizonyít az is, hogy a 11. évfolyamon és most, a 12. évfolyamon is
magas pontszámmal jutott tovább biológia tantárgyból az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) következő fordulójába. (Továbbküldési ponthatár 70 pont, Ő ennek
dupláját szerezte.)
Minden tanévet példamutató szorgalommal, fegyelmezett
magaviselettel, jó tanulmányi eredménnyel, több tantárgyi dicsérettel végzett. Nyitott, vidám egyénisége, szerény viselkedése, megfontolt, érett véleményalkotása közössége értékes
tagjává, osztálya egyik meghatározó vezetőjévé emelte. A közösség „mindig számíthatunk rá” építője, legyen szó társadalmi munkáról, egyházi programról, tanulmányi versenyről
vagy kulturális rendezvényről. Tanáraival, társaival, a felnőttekkel udvarias, segítőkész.
Rendkívül sokoldalú ifjú. Kiemelkedő tájékozottságú az
ornitológiában. Szinte 100%-os biztonsággal ismeri fel a magyarországi madárvilág fajait, akár hangjuk alapján is. Az
érettségi megszerzése után a Szent István Egyetem Állatorvostudományi Karára felvételizik, s állatorvosként, majd ornitológusként szeretne dolgozni. Távolabbi céljai között szerepel
egy madárpark létrehozása, megnyitása, fenntartása.
Aktív szervezője, „motorja” iskolánkban a Magyar Madártani Intézet által kiírt „Madárbarát iskola” pályázat meg-
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valósulásának. Jelenleg is dolgozik a 27. Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Tehetségkutató Versenyre nevezett A tojáson kívüli csirkekeltetés témájú kísérletével, megfigyelésével. Osztályunkban – Pisti jóvoltából – két rizspintyet tartunk, már 4.
éve. Különleges élmény ez, kiváltképpen azért, mert ezek a
madarak terápiás jelleggel például segítettek egy visszahúzódó, zárkózott tanulónknak megnyílni.
Pisti a természettudományok mellett szívesen mélyed el a
humán tudományokban, a művészetekben, a magyarság és
szűkebb hazája a Balaton-felvidék néprajzi hagyományaiban.
2016-ban a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara által hirdetett „Pécsi Hyperion” országos középiskola tanulmányi versenyen „Instagramma” kategóriában 1.
helyezést ért el. Történelmi érdeklődése, tájékozottsága példaértékű.

Pisti balatonkenesei rendezvények közreműködőjeként

Tehetséges, kreatív rajzos, rendkívül jó kézügyességű fiú,
aki négy éve rendszeres dekorációkészítője az iskolai rendezvényeknek; versenyekre megy, pályázatokat készít. Ő az, aki
minden feladatot, amit önként vállal, vagy amit „rásóznak”,
igyekszik a lehető legtökéletesebben megoldani, teljesíteni.
Pisti lelkesen kapcsolódik be lakóhelye, Balatonkenese
kulturális és hagyományőrző tevékenységébe is. Cikkeket ír a
helyi újságba, nyaranta teremőrként és tárlatvezetőként dolgozik a balatonkenesei tájházban, és 2014-ben Miért szeretem
Balatonkenesét? című kisfilmkészítési pályázaton 1. díjat
nyert, hozzájárulva azon törekvéshez, mely népszerűsíteni kívánja a település múltbéli és jelenkori értékeit.
Pisti mindezen tevékenysége mellett kedves, kiegyensúlyozott fiatal. Vidám, jókedvű, jó humorú, megbízható barát és
diák, akit osztálytársai tisztelnek, szeretnek. Az osztály egyik
mozgatórugója, aki, ha kell, osztályvideót forgat, ha kell, gondozza a – lassan pálmaházzá váló osztálytermünkbe begyűjtött
– virágokat; ha kell, lengyel cserediákot lát vendégül több
napra otthonukban.
A fentiek alapján úgy érzem, valóban hiteles, humánus
egyéniség, nézeteit, a világról alkotott gondolatait bátran és
nyíltan vállaló, tevékeny fiatal – méltó arra, hogy diáktársai elé
példaként állítsuk.
Veszprém, 2017. november 25.
Kámánné Szőke Katalin osztályfőnök ajánlása
a Brusznyai Árpád Alapítvány Kuratóriumának
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A környezeti nevelés és a hagyományőrzés útján
Pulai Istvánné Irénke óvónői pályája
Kedves Hírlapolvasók! Ismerkedjenek meg Édesanyánk életútjával, azzal a
negyven évvel, melyet hivatásában eltöltött.
1976. szeptember 1-én kezdte óvónői pályáját, a balatonfőkajári napköziotthonos óvodában. Egy gyesen lévő
kolléga helyére vették fel, annyi időre,
míg Balatonkenesén elkészült a négycsoportos új óvoda. Hamarosan szakfelügyelői látogatást kapott, megtartotta
élete első szülői értekezletét, és a nevelési év végén első évzáró ünnepségét. Az
akkor kapott ajándékot a mai napig őrzi
a fotókkal, valamint a helyi TSZ lapjában a róla szóló újságcikkel, mely a gyerekekkel örökítette meg.

1984 őszétől mindkettőjükkel a kenesei „új óvodába” jártak. Anyukánk kiscsoportos gyermekekkel kezdett, és újra
gyakorló óvónőt kapott, ami azt jelezte
számára, hogy megbecsülik, elismerik.
1988 májusában megszülettem én,
Anna, s ez év augusztusában költöztünk
új családi házunkba.
Édesanyánk időközben elvégzett egy
diplomamegújító intenzív tanfolyamot
Veszprémben. Záródolgozatának témája
a környezeti nevelés volt, melyre kiváló
minősítést kapott.
1991-től dolgozott újra, s megint kicsikkel kezdett. Csoportjába egy Downszindrómás kisfiú és egy siketnéma kislány is járt. Nagy kihívást jelentettek
számára. Tavasszal ismét gondjaiba vehetett
két gyakorló óvónőt,
akik közül az egyik középfokú, a másik pedig
felsőfokú képzőbe járt.
1993-ban az óvoda
vezetője nyugdíjba vonult. Ebben az évben
voltak utoljára „tiszta”
csoportok. Édesanyánk
volt, aki az utolsó nagycsoporttal jól sikerült
évzáró műsort adott. Attól az ősztől az új vezető beindította a vegyes életkorú csoportokat. Új főnöke felhívta
anyánk figyelmét egy
Balatonfőkajári óvodásokkal
szolnoki felkérésre, s ő
így küldte el a Tisza Klub füzetek 4. szá1977. november 15-én köszönt el mához a Zöld fal leírását és óvodájuk
Balatonfőkajártól. Másnap már a bala- egyéb környezeti nevelési tevékenysétonkenesei kétcsoportos óvodába indult geit. A kiadvány 1995 februárjában jedolgozni, egy nyugdíj előtt álló kolléga lent meg, Ötletzsák címmel; gyűjtemény
délutános párjaként. Ebben az óvodában és segédlet óvónők óvodai környezetivolt óvodás maga is, gyakorló óvónő- és természetvédelmi neveléshez. Tiszteként itt szerzett önálló tapasztalatokat, letpéldányát ma is őrizzük.
méghozzá saját egykori óvó nénijétől,
1996-ban, a millecentenárium évéaki ekkor már 20 éve az óvoda vezetője ben meghívta egy budapesti néprajzos
tanárát, hogy tartson előadást a kollektívolt.
1978-ban férjhez ment. Még ebben vának a honfoglalásról. A gyerekek műaz évben gyakorló óvónőt bíztak a gond- sorának összeállításában vezető szerepet
jaira, aki két hétig próbálgatta szárnyait vállalt, ötletei alapján jurtákat és egy
segítségével. Itt, a felső óvodában dol- dombot építettek. Ugyanekkor bemutató
gozott 1980 júniusáig. A jól sikerült év- foglalkozást tartott a terület óvónőinek
záró után ugyanis megszületett közülünk vizuális nevelésből. Terepasztalt készíelső gyermeke, Eszter, 1982-ben pedig a tettek agyagból, természetes anyagokból, jurtákat, erdőt és állatokat. E több
második, Katalin.

napos ünnepségsorozat részeként az akkori nagycsoportosok falfestményen örökítették meg a honfoglalásról való elképzeléseiket, amely az óvodában több mint
tíz éven át látható volt. Ekkoriban édesanyánk környezeti nevelésből is bemutató foglalkozást tartott, a tavaszi zöldségek témakörében, helyi tanítónőknek.
1998 áprilisában sikeresen végezte el
az Életvezetési ismeretek és készségek
című személyiségfejlesztő programot,
Sopronban. 1998. május 20-án kapta
kézhez a Közművelődési szakember és a
Népi játék és kismesterségek oktatója
szakmák részbizonyítványát, ezzel népi
játszóházi foglalkozásvezető lett. Még
ugyanebben az évben szőnyegszövő
szakképesítést is szerzett. Végezetül
1998. október 30-án vehette át a Népi játék és kismesterségek oktatója – Szőnyegszövő felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítványát.
Az 1996/97-es tanévben óvodai környezeti nevelési tanácsadó továbbképzésben vett részt a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. E két iskolát párhuzamosan tudta végezni, mindig hétvégén,
ránk, a családjára támaszkodva. 1999ben a Budapesti Tanítóképző Főiskola
(jogutódja ELTE-TÓFK) óvodai környezeti nevelő szakán tanulmányokat folytatott, ahol 2000. január 27-én óvodai környezeti nevelő szakképzettséget szerzett.
Családunkkal közel 20 éve tagjai vagyunk a Magyar Madártani Egyesületnek. Édesanyánk megalakulása óta,
2001-től tagja a budapesti Környezetünkért Óvodai Egyesületnek is. Terepgyakorlataik állandó résztvevője, így tökéletesíti ismereteit hazánk természeti és
épített értékeiről, geológiájáról és történelméről. Természetesen ez idő tájt már
kikristályosodott benne a régi elhatározás, hogy milyen irányban szeretne haladni, óvónőként kiteljesedni. Miközben
iskoláit végezte, az óvodavezető látta elhivatottságát, nyitott volt, így valamenynyi elképzelésében támogatta anyánkat.
Az óvoda épületében a feleslegesnek bizonyult csapóajtókat levéve tágították a
teret, ebből kis aulájuk lett, mely a környezeti nevelés egyik színterévé vált.
Édesanyánk ide álmodta meg s készítette el a Zöld falat. Programot írt hozzá,
ami tudomásunk szerint a mai napig él
és működik. Ekkor indította a szelektív
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hulladékgyűjtést, az energiákkal való takarékoskodást, s a gyerekeken keresztül
a fenntarthatóságra próbálta nevelni,
szoktatni a felnőtteket is. Megfogalmazta a környezetvédelem öt pontját:
1. Megismerni közvetlen környezetünket és településünket.
2. Merni rácsodálkozni a természet adta
és az ember alkotta szépre.
3. Eltűrni a „nemszeretem” állatokat,
növényeket.
4. Megérteni, hogy a Földön minden teremtett lénynek szerepe van, tehát
szükség van rá.
5. Tudatosan óvni, védeni a természetet.
Összeállította az év minden hónapjának tervét, egy-egy kiemelt állat és növény középpontba helyezésével, melyre
külön foglalkozásokat javasolt tervezni.
A gyerekek környezeti nevelése ezzel
tovább gazdagodott.
Amióta a Magyar Madártani Egyesület, illetve az Ökotárs Alapítvány kijelöli az év madarát, fáját, s újabban vadvirágát, kétéltűjét, gombáját, rovarát,
halát, ezek megismerése további feladatot adott neki, s rajta keresztül nemcsak
a csoportjának, hanem az óvoda minden
kisgyermekének.
Ő volt az első, aki csillagászt hívott
az óvodába és csodálatos estét szervezett
a gyerekeknek és szüleiknek. Egy alkalommal solymászt hívott, hogy színesítse a Madarak és fák napi programot.
Ő rendezte az első Ősz kincsei kiállítást
az óvoda aulájában, amely október 23án „nyitotta meg kapuit”, így a nagyközönség előtt is nyitva állt, amikor erre
haladtak át az óvoda ebédlőjében tartott
ünnepi koncertre.
A kenesei óvoda területén, az épület
mögött rétegvizek törnek fel. Ötletei alapján, az óvodavezető támogatásával tómedret ásattak e vizek összegyűjtésére,
amely így a környezeti nevelés egyik
színtere lehetett volna. Sajnos ez még ma
sem olyan, amilyennek elképzelte.
1999-ben hagyományápoló munkájáért bronzból készült Kossuth-plakettet
kapott a balatonkenesei falumúzeum vezetőjétől, aki értesült óvodai munkájáról,
látta évszakonkénti kiállításait s elkötelezettségét a néphagyomány őrzése iránt.
Ezekben az években írta meg az akkori óvodavezető a helyi óvodai nevelési
programot, melyhez édesanyánk tanulmányai adták az alapot: ez nem más,
mint a környezeti nevelés a néphagyománnyal karöltve.
Ugyanebben az évben vette fel az
óvoda a Kippkopp nevet, Marék Veronika kedves gesztenyefigurája nyomán.
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Az ünnepségre meghívták az írónőt, aki
ezek után többször eljött mesélni, rajzolni, beszélgetni a gyerekekkel. Erre az
ünnepségre édesanyánk feladata volt
egy kis beszéddel készülni, miért éppen
a Kippkopp nevet választották óvodájuknak. Ő írta a Kippkopp indulót és búcsúztató dalt, az ismert Kedves óvodám...
dallamára.
2001 januárjától márciusig részt vett a Minőségbiztosítás és programfejlesztés az óvodában című akkreditált pedagógustovábbképzési
programon, s erről tanúsítványt kapott.
2003-2003-ban 60
órás Montessori-tanfolyamot végzett, melyen sikeres vizsgát tett. Óvodája
2003-ban anyánk közreműködésével kenesei és
akarattyai épületére Madárbarát óvodakert táblát
kapott az MME-től.
2004 nyarán az akarattyai tagóvoda
50 éves évfordulóját ünnepelték. Az ekkor nyugdíjba vonuló tagintézmény-vezető helyére édesanyán-kat nevezte ki
az óvodavezető. Attól fogva Balatonakarattyán dolgozott, az egycsoportos
Tipptopp óvodában, természetesen a helyi programhoz hűen. A lehetőségek kapuja nyílt meg akkor számára! Azokat
az álmait, elképzeléseit, melyeket Kenesén különféle okokból nem valósíthatott
meg, itt sikerült realizálnia. Olyan nyitott kollégára és dajkára lelt, akikkel
minden tervét valóra válthatta. A helyi
programot Akarattyán Montessori pedagógiájából átvett módszerekkel, alapelvekkel gazdagították. Édesanyánk valósággal szárnyalt, és ezt a szárnyalást
minden szülő észrevette.
2004 és 2013 között négy felnőtt tanuló náluk végezte dajkai gyakorlatát.
2009-ben bevezették a kompetencia alapú nevelést, melyről bizonyítványt közvetlen kolléganője szerzett.
2010. október 22-én megyei szintű kitüntetésben lett része. A „Gyermekekért”
díjat kapta, oklevél kíséretében, így ismerve el szerteágazó, gazdag munkásságát.
2011-ben először a Kippkopp Óvoda
és Bölcsőde balatonakarattyai tagóvodája lett előminősített referenciaintézmény, majd az „anyaóvoda” is. 2013-ban,
édesanyánk munkásságának nyomán az
intézmény másodszor is elnyerte a Zöld
Óvoda címet.
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Az óvoda fennállásának 20., 30. és
35. évfordulóin rendezett ünnepségek
szervezésének, lebonyolításának anyánk
aktív résztvevője, szereplője volt. A 20.
évfordulóra plakettet tervezett, egy óvó
néni és gyerekek alakjaival, melyet egy
fazekas készített el.

Díjak, oklevelek

2008-ban ünnepelték Balatonkenesén, hogy 70 éve létesült az első óvoda.
Anyánk vállalta és véghez vitte is a feladatot: felkereste a még köztünk élő, akkori óvodásokat. Riportot készített velük, melyet diktafonon rögzített, kölcsönkérte óvodáskori fényképeiket. Az
összegyűjtött anyagból emlékfüzet készült. Az ünnepségre kiküldött meghívók borítékját az édesanyánk tervezte
bélyegzővel pecsételték.
A másodszor is megalakult környezeti munkaközösséget már Akarattyáról
vezette. Ebben az időben már nem volt
probléma a szelektív hulladékgyűjtés, és
a Zöld fal program nélküle is működött.
Úgy érezte, nem volt hiábavaló a kenesei munkája. Sőt! Örül, hogy folytatják,
amit immár húsz éve megkezdett.
Édesanyánk közel harminc éve a
környezeti nevelés elkötelezett híve. Hasonlóképpen a néphagyomány őrzése,
ápolása is szívügye. A kettő közötti kapcsolódási pontot a népi bölcsességekben
találta meg, a jeles napokhoz kapcsolódó népi időjárásjóslatokban, melyek a
különféle növények, állatok viselkedésének megfigyelésén keresztül több évszázados tudáson alapulnak.
A zöld jeles napokhoz sokszorosítható víz világnapi, Föld napi rejtvényes
füzeteket, Kippkoppos színező lapokat
készített. Balatoni lapozgató címmel egy
számláló lapozgatós könyvecskét írt ésrajzolt, melyet házilag lamináltak és spi-
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ráloztak. A Madarak és fák napjára nyolc
állomásos akadályversenyt állított öszsze, amely, úgy tudjuk, ma is program az
óvodában. Közel húsz éven át Kippkopp
Hírmondó címmel évszakonként újságot
írt és rajzolt a gyerekeknek, szüleiknek,
valamint kollégáinak.
Akarattyán a Mihály-napi vásárokon
a szülők is részt vettek. Decemberben a
Mikulás ide mindig az óvoda zárása után
érkezett – tábortűz mellett dalokkal, versekkel, sült almával, gesztenyével, meleg teával és süteménnyel várták. Karácsonyukat szintén kora este tartották
vendégekkel, szülőkkel, műsorral, ajándékokkal, hangszerkísérettel és közös
énekléssel. A szülőket ovis farsangjukra, húsvéti ünnepségükre is meghívták. A műsor, az ajándékkeresés után tavaszi salátát, gyógynövényteát kínáltak.
Anyák napi műsorukra szintén óvodazárás után került sor, de a Tipptop csoportban apák napját és gyermeknapot is tartottak, ahol nyolc állomásos, sportos, játékos családi vetélkedést „vezényeltek”
a szülők és gyerekek nagy örömére.
Fürkésztáboruk egy hosszú hétvégét
jelentett az oviban, ottalvással, szülők
nélkül, az évzáró után. Nyáron több alkalommal erdei óvodába vitték a nagyokat,
mindig más helyszínre: Mesztegnyő kétszer, Gyűrűfű, Őriszentpéter, Agostyán,
Fenyőfő egyszer szerepelt úticélként.
2014 nyarán ünnepelték a balatonakarattyai óvoda fennállásának 60. évfordulóját. Édesanyánk hétnapos ünnepségsorozatot tervezett, melyet a kenesei
képviselő-testület anyagilag támogatott.
A hét napból kiemelendő a két szakmai
nap. Az egyik Montessori pedagógiájával, óvónők, tanítók készítette új eszközökkel ismertette meg vendégeiket. Előadójuk Stefán Mariann, a Magyarországi Montessori Egyesület elnöke volt.
A másik napon a közép-dunántúli régió
Zöld Óvodáinak várpalotai bázisóvodájával közösen szervezett továbbképzést
volt. A Madarak és fák napi akadályversenyt mutatták meg a kollégáknak. A
programot az Öböl Tv is végigkísérte.
2014 júniusában bemutató foglalkozást vállalt és tartott, szaktanácsadói látogatás mellett, nyári gyümölcsök témában, mintázás és kézimunka keretében,
komplex módon. Az akarattyai óvoda
60. születésnapján a fontosabb történé-
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Nyugdíj előtt

seket dióhéjban összefoglalva osztotta
meg a hallgatósággal, az ünnepségsorozat hatodik napján. A hetedik, egyben az
utolsó nap évzáró műsoruk – Fonó – előadása, és az iskolába indulók búcsúztatása volt. Egykori dolgozóikat, neveltjeiket egy-egy szál virággal, valamint
édesanyánk elképzelései alapján nyomtatott emlékfüzettel, és egy-egy általa
tervezett, fazekas készítette plakettel
ajándékozták meg. A 60 éves óvoda tiszteletére a gyerekekkel tulipánfát ültettek
az óvoda előtti zöld területen.
2014. október 21-én megalakult az
első képviselő-testület, és Balatonakarattya önálló község lett. Az eddig a balatonkenesei Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvodájaként működő Tipptopp
Óvoda 2015. szeptember 1-gyel megkezdte önálló működését, ahol a polgármester asszony felkérésére édesanyánk
megbízott vezetőként dolgozott. Megtisztelő feladat volt számára megalapozni az önállóan működő óvodát, melyet hamarosan Balatonakarattyai Szilfa
Óvodának neveztek el. Édesanyánk sohasem szűnt meg újítani, s még ekkor is
voltak álmai, de sajnos nyugdíjig több
ideje már nem maradt. Az utolsó év a
negyvenből szinte elrepült. 2014 őszén
megírta portfólióját, holott erre már nem
is kötelezték. Hogy miért vágott bele két
évvel a nyugdíj előtt? Kérdeztük tőle mi
is. Azt felelte: „Az ember számvetést készít, mielőtt végleg kiszáll. Ki gondolatban, ki leírva élete munkássága történe-
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tét, azt, hogy honnan hová jutott. Bevallom, én nem biztos, hogy leírtam volna.
De így egészen más! Valaki, valakik kíváncsiak rám? Még most is számítok? S
nekem ettől jobb lesz? Biztos, hogy jobb!
A szellememnek, a lelkemnek! Mert jó
érzéssel tölt el, hogy negyven év után,
2016. augusztus 31-én, úgy adhatom át
második otthonom, szeretett óvodám
kulcsait az utánam következőnek, hogy
hagyok magam után valamit, ami talán
követendő, ami példa lehet. Egy kolléganőm így biztatott: Igen! Írd meg! Neked
van mit megírnod!
Tudom régóta, hogy hivatásomban a
gyerekek szeretetén túl számomra a szülők viszonyulása és a pályatársak, kollégák elismerése a legfontosabb. Ezt pedig
fokról fokra, önmagához képest egyeegyet feljebb lépve érheti el az ember. S
hogy én ennyire ki tudtam teljesedni, elsősorban nektek, a családomnak köszönhetem, akik mindenben, mindenkor mellettem álltatok.”
A balatonkenesei Kippkopp Óvoda
és Bölcsőde 2017 novemberében ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját,
melyre meghívták édesanyánkat is. De
vajon miért...? – tettük fel itthon a kérdést, ugyanis elmesélte, hogy egy szó
nem sok, annyi sem esett róla ezen az
ünnepségen. Pedig hogyan is kezdődött
a fent leírt történet?
1976. szeptember 1. – 1977. november 15.: Balatonfőkajár.
2015. szeptember 1. – 2016. december 30.: Balatonakarattyai Szilfa Óvoda.
Nyugdíjazását megkezdte: 2016. december 31-én.
A közbeeső évek? 1977. november
16. – 2015. augusztus 31. Közel negyven év…
Azt gondoljuk, édesanyákról elmondható, hogy azt a bizonyos asztalt
roskadásig megtöltötte. Erről most a
kedves olvasók is meggyőződhettek. Pedig még nem is beszéltünk a közéleti tevékenységeiről, melyeket önkéntesen és
felkérésre vállalt, minimum húsz évre
visszamenően és mind a mai napig. Kérjük, ne felejtsék: az ember egy lehetőség. Ő is az volt mindig s még ma is az!
Pulai Anna
Pulai Katalin
Magyar Lászlóné Pulai Eszter

Hozzátesszük ehhez a családi beszámolóhoz, hogy Pulai Irénke mindenki számára emlékezetes önálló rovata, a Csízió,
hosszú időn keresztül jelent meg újságunkban, a Balatonkenesei Hírlapban. – A szerkesztőség
Nyugdíjba vonulása alkalmából Önkormányzatunk 2017-ben, a kultúra napi ünnepségen búcsúzott Pulai Irénkétől, elismerve munkásságát, és békés, boldog, jó egészségben eltöltött nyugdíjas éveket kívánva.
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Egy könyv margójára
2017. november 17-én a Magyar Honvédség
Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ
100 éves évfordulója és a köztársasági elnök által
adományozott csapatzászló átadása alkalmából
rendezett ünnepi állományülésén mutatták be a
„100 éves a Honvéd üdülő” című könyvet.
A szép kivitelezésű könyv hűen tükrözi a 30
hektáros ősparkkal körülvett, közvetlen partszakasszal rendelkező üdülő szépségét.
Tartalma a szerző, Udovecz György körültekintő, pontos munkáját dicséri.
A címválasztás azonban nem volt szerencsés:
100 éve a területet a Székesfővárosi Alkalmazottakat Segítő Alap vásárolta. 1945-ig ők is működtették, ahogy a könyvben is olvashatjuk. Találóbb lehetett volna az egyik fejezet címe: „100 év a pihenni vágyók szolgálatában”.
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Könyv a ba latonke nesei Honvéd üdül ő r ő l
Sándor néprajztudós, az üdülő gazdasági tisztviselője ismeretterjesztő kiadványokat írt és szerkesztett a helyi értelmiségiekkel, „Képek Balatonkenese múltjából és jelenéből” címmel.
Az üdülő 1949-től került a honvédség kezelésébe.
Hosszú névsort lehetne leírni a különböző szolgálati egységekben dolgozókról.

Éttermi dolgozók

A parancsnokság jutalommal, kitüntetéssel ismerte el a jól dolAz üdülőépületeket Lavotta Gyula műtanácsos tervezte. A
Magyar Építőművészet című folyóirat 1929/2. számában jelent gozókat, részükre üdülést biztosítottak, kirándulásokat szerveztek.
meg írása, A székesfővárosi tisztviselők üdülőtelepe címmel. Az üdülőben rendezett kulturális eseményeken hozzátartozóikkal
Lavotta bemutatja a telepet, az építkezés irányítását és az épí- együtt vehettek részt.
tőiparosokat.
Az új könyvben képeket láthatunk a kiszolgáló személyzetről is. Elmondásuk szerint büszkék voltak arra, hogy az üdülőben dolgozhattak. Tudásuk legjavát adva, nagy szorgalommal
végezték munkájukat.

Az üdülő tánccsoportja Kálóczi Antal parancsnokkal és Zombori Gyulával
A szállodai dolgozók vezetője, Vági Lajosné (középen), mellette férje, Vági Lajos gépész
(ülő sor).

Kenesén kevés olyan család volt, amelynek valamely tagja
ne dolgozott volna a Honvéd Üdülőben. Szép emlékeket őrizA Fővárosi Üdülő vezetősége jó kapcsolatot alakított ki a tek és őriznek az ott eltöltött hosszú évekről.
Vér Lászlóné
falu vezetőivel, egyházaival, a műkedvelőkkel. Dr. Dömötör
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2017. novemberében, két év kihagyás után ismét megrendezésre került a Katalin-bál, amelyet a Szülői Munkaközösség
nevében főként Kerti Teréz óvónőnek, az idei bál fő szervezőjének és kivitelezőjének köszönünk. Teri néni az idén 40 év
munkaviszony után nyugdíjba ment. Munkáját, elhivatottságát hálásan köszönjük a „mi Teri néninknek”. Személy szerint úgy gondolom, ez a bál egyben Teri néni tiszteletére is szólt, mivel munkája
minden elismerést megérdemel. Sokunk számára
példaképpé vált tudása, gyermekszeretete és kiemelkedő munkássága miatt.
Az Óvoda is 2017-ben ünnepelte fennállásának 40 éves évfordulóját, így a bál az óvoda jubilálására is megemlékezés volt.
Azt est folyamán a jó hangulatról a Summer
Band együttes gondoskodott. Tomboláztunk, bálkirályt és bálkirálnynőt választottunk, valamint a
vendégek bűvészbemutatót láthattak Kiss Richárd
bűvésztől. Az italokat Szolga Szilvia büféje biztosította. Budai Roland a dekorálásban, valamit az
egész esti konferálásban segített, Vági Ilona pedig gyönyörű képeket készített. Hálásan köszönünk minden segítséget és közreműkődést!
A Szülői Munkaközösség
tagjain kívül ki szeretnék még
emelni két olyan szülőt, akik
felajánlották segítségüket a
szervezésben és aktívan részt
vettek az est lebonyolításában
is: köszönöm Tóth-Renczes
Kata és Molnár Krisztina segítségét!
Szeretném a bál hagyományát megőrizni, hogy ezentúl
minden évben megrendezésre
kerüljön, mint azelőtt is. A szervezésben és a lebonyolításban
örömmel vettem részt, továbbra
is szívesen vállalom.
Köszönjük szépen a támogatóknak, hogy felajánlásukkal
hozzájárultak az idei Katalinbál megrendezéséhez!

Katalin-bál

Marina Port – wellness hétvége
Globe Dental – ajándékcsomag
Jurcza Nati – géllakozás
Szecsődi Melinda – családi hajvágás
Polgár Tibor – 2 db 1 órás sétahajózás
Szépkilátás Bisztró – vacsorautalvány
Nádas Csárda – vacsorautalvány
Füstös Edit – ajándéktárgy
Galambos Lászlóné – sportutalvány
Ágnes Optika – ajándékcsomag, valamint ajándékutalvány
Villker – ajándékcsomag
Budavári család – zöldség- és gyümölcsfelajánlás
Kerti Teréz – ékszerszett és virág
Levendula Virágüzlet – ajándékcsomag

Lukácsné Antal Ildikó –
ajándékcsomag
Katica Pékség – ajándékcsomag
Pörc Delikát – ajándékutalvány
Gál István – kép
Első Kenesei Kert Kft. – leander
Kocsis Bálint – Csikos lekvárcsomag
Vegyeske bolt, Vass Károly-né Ica néni – ajándékcsomag
Álich Tibor autószerelőmester – ajándékcsomag
Eleven Cukrászat Kft. – torta
Ferik Andrea varrónő – ajándékcsomag
Lotz Andrea – ékszercsomag és kozmetikai csomag
Böhm József – mézfelajánlás
Szegény Károly – vacsorafelajánlás
Juricsné Ivanics Brigitta – ajándékcsomag
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Máté Kálmánné Sevinger Judit – ajándékcsomag
Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola
Szülői Munkaközösség – ajándékcsomag
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Majorosné Egri Renáta – ajándékcsomag
Szabó Piroska – masszázsutalvány

Rengetegen vettek támogatójegyet – köszönjük szépen, hogy felajánlásukkal támogatták az óvodába járó gyerekeket! Az
összeget kirándulásra és eszközbeszerzésre fogjuk fordítani.
Úgy vélem, igazán jól sikerült a bál, aki eljött, jól érezte magát. Találkozunk 2018-ban, a következő Katalin-bálon!
Elevenné Krizsó Mónika
a Szülői Munkaközösség tagja
Köszönetemet fejezem ki a Balatonkenese Kippkopp Óvoda és Bölcsőde dolgozói és gyermekei nevében a Szülői Szervezetnek.
2017. november 25-én intézményünkben Katalin-bált, szerveztek, amely nagyon jól sikerült. Kiss-Kocsis Anita , a Szülői Szervezet elnöke, Elevenné Krizsó
Mónika , Riedl Szilvia , valamint Tóth-Renczes Kata , a Szülői Szervezet tagjai és
Kerti Teréz szervezőmunkája kiemelkedő volt, hálásak vagyunk érte!
A bevételt az óvodás gyermekek számára szervezett programok finanszírozására fordítja a Szülői Szervezet.
Galambos Lászlóné
intézményvezető

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Segítő szándékú, jó emberek
Kenesén szerencsére vannak segítő szándékú emberek: a Város adományai, a Mindenki Karácsonyának alkalma, a Családsegítők és az Egyházak folyamatos gondoskodása mellett ezúttal a Kenesei Városvédők is elhatározták, hogy ők is megteszik, amit lehet.
2017 karácsonyára több mint 120 ember, 57 család részesült Balatonkenesén a Városvédők adományából. A
civil szervezet tagjai két szakaszban, december 18-án délután és december 23-án, a korai reggeli órákban gyűltek össze, hogy
útvonalukat megszervezzék, a tengernyi ajándékot körültekintően csomagolják, autókba pakolják és kiszállítsák.
A csomagok tartalma:
liszt
étolaj
kristálycukor
többféle száraz tészta
zsemlemorzsa
konzervek
tej
burgonya

húsok
savanyú káposzta
csomagolt szalámi
gyümölcs
földimogyoró
szaloncukor
teasütemény

Egyéb sütemények – melyeket 24-én külön szállítottak ki.
Készételként legvégül rántott hal, friss kenyér, mézeskalács.
A gyerekeknek füzetcsomag, gyerekkönyvek, gyerekruhák, játékok.
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Az est sztárfellépője, Kökény Attila.

A Mindenki karácsonyán adták a Balatonkenese Jövőjéért díjat, amelyet ez alkalommal Kerti Teréz óvónő kapott, a kenesei
gyerekek évtizedeken keresztül nagy odaadással folytatott neveléséért.



A doni hősökre emlékeztünk
A doni áttörés 75. évfordulójára emlékezett Balatonkenese 2018. január 14-én, a református templom kertjében. Városunk vezetése a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központjának parancsnokával, katonáival, a református egyház és a közintézmények képviselőivel és más megjelentekkel rótta le tiszteletét a második világháború
magyar szempontból egyik legtragikusabb eseményének áldozatai előtt.
A németek a háborút gyors villámháborúnak tervezték, ám az orosz télre, illetve a világpolitikai események változására nem voltak felkészülve. Nem számítottak rá, így a háború állóháborúvá vált, melyre
sem taktikailag, sem technikailag, sem az ellátás
szempontjából nem voltak felkészülve. Ennek köszönhetően a frontra kivonuló katonáink sokszor nyári fel-

20

Balatonkenesei Hírlap

K e n e s é n

2018. február

t ö r t é n t

szerelésben, elavult fegyverekkel, élelmiszerhiánnyal
küzdöttek. A feladat megoldhatatlannak látszott. 1943.
január 12-én, hetvenöt évvel ezelőtt megindult az orosz
támadás – ennek az emléknapja a mai.
A II. világháború győztesei az orosz, az angol, az
amerikai hadsereg volt. A történelmet pedig a győztesek írják. Nekünk a megszállottak szerepe jutott, mert
az úgynevezett hős szovjet felszabadítók eljöttek hazánkba. Ötven évre itt felejtkeztek, és ez alatt nem volt
szabad beszélni többek között arról sem, mi történt a
Donnál. A kutatások is igen mérsékelten zajlottak.
Napjainkig folynak az elemzések: mi történt, hogy történt ott? Ezért a számadataink hiányosak. Bizonyos
adatok szerint 207 500 ember volt a 2. magyar hadsereg, amelyből körülbelül hatvanezren jöttek vissza. De
kétszázötvenezres számot is olvashatunk, így az elveszett embereket 120-150 000 fő közé teszik. Azért pontatlanok a számok, mert a simán zajló harci eseményekben egy halott
katonát két társának kell azonosítani, vagyis jól dokumentált a veszteség. Január 12-től nagy erővel támadtak az oroszok. A ma
már szervezettnek mondott fegyelmezett visszavonulás ellenére a rendkívül szélesre nyúlt arcvonal összeomlott, tartalék- és hátvéderő sem volt, így a magára maradott elesetteket nagyon nehéz volt számon tartani, méltó körülmények között eltemetni.
Nem volt magyar család, amelyik a második világháborúnak ne lett volna vesztese. Anyák a fiukat, feleségek a férjüket várták vissza a frontról, sokszor évtizedeken át. Annak a hatvanezer embernek, aki visszajött a Don-kanyarból, még az ottlétét is tagadni, titkolni kellett. Holott a magyar katonák akkor is a hazájukat védték, mégpedig az orosz megszállástól.
A Don mellett elszenvedett katonai vereség az
egyik legnagyobb a történelemben. Akkor és ott, olyan
körülmények között, rendkívüli hősiesség volt, hogy a
halálra fagyott, kimerült és rosszul felszerelt magyar
katonák szembeszálltak a sokszoros túlerőben lévő
szovjet hadsereggel. Ez a mai alkalom főhajtás azon
katonáink előtt, akik kötelességük teljesítése közben
estek el a Voronyezs környékén fekvő távoli, jéghideg,
havas tájakon. Emlékezzünk rájuk főhajtással és kegyelettel.
Tömör István polgármester
BKHírlap
Fotó: Vasváry-Tóth Tibor
beszéde a megemlékezésen

999999999999999999999999999999999999999999999
Ha kiszabadul a fa lelke, ember és természet alkotótárssá válik
Kiállításai „törzsmegnyitója”, T. Vajda Márta felvezetésével nyílt meg 2018. január 19-én a Gál István művésztanár intarziáiból álló tárlat a balatonkenesei Kultúra Házában. A kiállítás ajándék, mégpedig olyan, amit az ünnepelttől kapunk: 85. születésnapot köszönt.
– Én vagyok az előszó – kezdte köszöntőjét a Kenesei alkony című
kép (ezt látható borítónkon) előterében T. Vajda Márta. – A könyvekben az előszavak egyre inkább feleslegessé válnak. Jelenlétem itt
azonban azért igazolt, mert a jó bornak is kell a cégér. Ráadásul ezoterikus időszak telt el: kilenc éve ismerkedtünk meg Gál Istvánnal, akkor volt az első „közös fellépésünk”.
Ha egy gyerektől megkérdezik, mi volt az iskolában, azt mondja:
semmi. Pedig mennyi minden! Ha életműkiállításon vagyunk, itt is
megnézhetjük: mi történt itt? Semmi? Hány arcát, hány szerepét játszotta el valaki ennyi idő alatt? Hányféle korszaka volt?
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Ami a gazdaságban a hozzáadott érték, az az emberi tehetségben kreativitásban, technológiában, termékekben nyilvánul
meg. Közvetlen értéke és haszna van. A művészetekben, az alkotásokban a lélek által, kép, szellem formájában fejeződik ki.
Az érzések kifejezése, a tükrözések birodalma. Ahogy ide bejöttek, mindenki elcsodálkozik, mennyi kép, mi van mögötte,
mennyi munka? Hogyan van ehhez türelme az alkotónak?
Hogy jutott arra, hogy tehetségének ezt a szeletét mutatná meg
leginkább? Párhuzamba állítható ez a Gobelin és Hímzőkör kiállításával: a hímzőasszonyok a női birodalom, az intarzia pedig a férfi.

Amit itt látnak, egy életstílus, egy életmód kifejezése intarziával. Örömből, szenvedélyből, kötelességtudatból, lélekből,
hasznosságból, türelemből, méltóságból – sok dologból tevődik össze a kép, mire
felkerül a falra. Ha életműkiállítás, akkor az
ars poeticának is el
kell hangoznia, ami állandó: a képekkel tanítani kell, a tanítással festeni. Egy ilyen
tárlat pedig számvetés
is egyben.
Ha kiszabadul a fa
lelke, ember és természet alkotótárssá válik. Az intarzia komoly
faműves szakma. A vékony furnérlemezek nagyon érzékenyek: könynyen repedeznek, hullámosoknak, a relatív
páratartalomra kényesek. A vágásukhoz és a
csiszolásukhoz ismerni kell a különböző fafajták keménységét, zsugorodási, dagadási sajátosságait, s óvatosan
JÓPO-FA-POFA
kell vele bánni.
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Születésnapja van Arany Jánosnak, a kétszázadik. Gál Pista bácsi még csak nyolcvanöt, és remélem, nem veszi zokon,
ha kettejüket összehasonlítom. Arany János mondja: „Több
eséllyel, kiváltsággal, kitartással lett volna belőlem valami, de
ez mindig hiányzott. Tehetségem – amit elvitatni nem lehet, különben nem lennék ott, ahol vagyok – mindig előre tolt, erényeim hiánya mindig hátravetett, így lettem, mint munkám nagyobb része, töredék. Csinálj te belőle egészet!” – Gál Istvántól ezt hallhatjuk: „Úgy sikerült, ahogy szerettem volna? Sosem és mindig. És mégis. Boldog vagyok, hogy egyben látom
a munkásságomat, hogy sok éve megpendítettem egy hangot,
és ez a hang máig szól.”
A Kultúra Háza
termének falain valóban mindent ott láthatunk, ami Gál István életének állomásait bemutatja.
– Mi a véleménye a
művészetről? Miért alkot? – kérdeztük Gál
tanár úrtól.
– Az ember lát egy
épületrészt, úgy érzi,
hogy meg kell csinálnia. Pontosabban nem
tudja nem megcsinálni. Ilyenek például a
váci épületekről készült képek, hiszen
Vácnak nagy szerepe
van a családom életében. Ilyenek a művésztelepeken készült
képek, a pécsiek, kőszegiek.
Családi vonások ütBalatoni alkony
köznek ki ezen a kiállításomon, inspirálódásom vonásai. Ugyanis édesanyám – aki váci lány volt, ott
van a váci képem – bátyja 1920-ban végezte el a budai festőiskolát, párizsi ösztöndíjjal. Tehetséges volt, de az ösztöndíjat
visszautasította azzal, hogy mit keresnék én a párizsi nők között?! Szóba se állnak velem! Így megkapta a pénzt, amit végül
itthon kamatoztatott. Templomokat, freskókat festett, számos
tanítványa volt. Nagyon jó szakiparos lett, s állítólag tőle is
örököltem valamit, tehetséget. A fa mint anyag szeretete részben kötődik édesapámhoz is, aki bognármester volt, szakmájának kiváló tudója. Máig őrizzük egy oklevelét.
– Nyolcvanötödik születésnap. Hogyan lehet ilyen fitten,
alkotókedvvel tele és vidáman nyolcvanöt éves az ember?
– A sport az egyik titok. Egész életemben sportoltam, nagyon szeretem a mai napig. A másik pedig az alkotás. Szeretnék még sokszor hozzájárulni Kenese kulturális életéhez – kérem a Feljebbvalót, az égieket, tegyék ezt lehetővé.
– Kívánjuk, hogy így legyen, és egyben nagyon boldog
születésnapot kívánunk!
Vasváry-Tóth Tibor – Nagy Krisztina
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„Magyar bor, mindenkor, Isten áldásával!”
Vince-napi borbál, kilencedszer
Dr. Kiss Eliza, kiemelt borágazati feladatokért felelős miniszteri biztos volt a díszvendége a Kelet-Balatoni Borrend Telekom
Hotelben megrendezett, kilencedik Vince-napi borbáljának.

– A mai összejövetel fontos esemény
borrendünk életében. Ezzel is a kelet-balatoni tájegység szőlő- és borkultúráját
próbáljuk népszerűsíteni, a hagyományokat tisztelni. Ilyenkor szoktuk borlovag-társainkat, barátainkat megvendégelni, egy kellemes vacsorára invitálni.
Használjátok ki a családias, barátias
hangulatot – köszöntötte beszédében a
vendégeket Győrfi Károly elnök-nagymester, majd átadta a szót Sajgó Gábornénak, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége alelnökének.

– Hagyományteremtő céllal, több
éve, minden esztendőben megrendezi a
Kelet-Balatoni Borrend Vince-napi borbálját. Országszerte sok helyen hallottak
már erről a csapatépítő jellegű, jó hangulatú rendezvényről. Ide eljönni eseményszámba megy. A Kelet-Balatoni

Borrendet rendezvényei teszik híressé és
elismertté. Bízom benne, hogy a mai
este is jó lesz, mindenki jól fogja érezni
magát. A 2018-as évre a szőlészeknek,
borászoknak nagyon jó termést, a bornak jó fokokat, és mindannyiunknak sikerekben gazdag esztendőt kívánok!
A Borrend nagymestere településünk
címerével díszített emlékkancsót adott
ajándékba Sajgó Gábornénak, s

elmondta: nemcsak a Borrendről, de Balatonkeneséről is szól a szőlészet-borászat művelésével végzett népszerűsítő
munka.
– Amióta letettem az esküt, ami a
borkirálynői címmel jár, 2011 óta örömmel hirdetem tájegységünk gyönyörű
hagyományát – mondta Mihalovics
Dóra borkirálynő. – Kis családi borászatunk által nekem is sikerült beletekintenem, miről szól ez a mesterség. Ha ennek a mai estének a fáradalmait kipihenték, holnap nézzenek szét a határban, az
ültetvény sarkából vágjanak egy-egy
vesszőt, tegyék bele egy kancsóba, és az
ebből fakadó rügyek mennyiségéből és
minőségéből meg fogják tudni jósolni az
idei termést. Azt hiszem, mindenki gyerekkorától ismeri azt a mondást, hogy
„Ha megcsordul Vince, tele lesz a
pince.” Az utóbbi hetek időjárásából
merész lenne hosszú távú következtetéseket levonni. De bármilyen időjárás
lesz a holnapi napon, akkor elő tudunk
keresni egy olyan régi jóslatot, ami azt
fogja mondani, hogy úgyis tele lesz a
pincénk. – Bő termést, sikeres, eredményes évet kívánok mindenkinek a gazdálkodásában, a termésében és élete más
területén.
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dás együttes koncertjével kezdődött. Nagyon jó ötlet volt a zenekar, mely a magyar történelem megzenésített útját tárta
elénk, a kenesei közönség elé. A jól ismert versek, versrészletek és dalok hűen
adták vissza a hangulatot, melyet ismert
költőink szereztek – a legtöbbször magyar népzenei alapokon. Az egyik
csúcspont Ady Endre: Fölszállott a pávája volt.
Másképpen lesz holnap, másképpen lesz végre!
Új arcok, új szemek kacagnak az égre.
Új szelek nyögetik, az ős magyar fákat,
Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat.
Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig,
Vagy ez a mi hitünk valóságra válik.
Új lángok, új hitek, új kohók, új szentek,
Vagy vagytok vagy ismét semmi ködbe mentek.
Vagy láng csap az ódon, vad vármegye-házra,
Vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva!
Vagy lesz új értelmük a magyar igéknek,
Vagy marad régiben a bús, magyar élet!

Népszerű szavalónk, Kerti Teréz kitűnően mondta el Vörösmarty Jóslat című versét, amely nagy hatással volt a
hallgatóságra. Az Áldás együttes több
felvonásban is lelkesített bennünket.
Mindenki érdeklődéssel várta Tömör István polgármester beszédét,
mely a Himnuszról és kultúráról szólt.
Tudtuk azt is, hogy fontos bejelentést
fog tenni, mert ez a nap mindig a kultúrában maradandó értéket létrehozó helyi emberek kitüntetésének alkalma is
egyben. Nagyon szépen beszélt, a jelenlévők meg-hatottan figyelték szavait.
Sikeres citerazenekarunk, a kenesei
Pannónia Citerazenekar, kitűnő zenéjé-

vel, megszokott módon emelte a műsor színvonalát.
Az est fénypontja következett. Tábori György alpolgármester jelentette
be az idei kitüntetetteket, akik Nagy
Krisztina és Vasváry-Tóth Tibor, a

Balatonkenesei Hírlap szerkesztői voltak. Értékelte és méltatta kitűnő újságírói munkájukat, melyet az utóbbi években a köz javára végeztek.

Gábor Adrienn elmondta, hogy az ő
felterjesztése nyomán, egyhangúlag döntött úgy az önkormányzat testülete, hogy
a díjat a Balatonkenesei Hírlap szerkesztőinek adja.
Ez után került sor arra, hogy a színpadon Tömör István polgármester úr átadta a díjat és méltatta a kitüntetetteket.
Vasváry-Tóth Tibor kedves szavakkal köszönte meg mindenkinek az elismerést, Nagy Krisztina pedig az olvasóknak, a kenesei lakosoknak köszönte
meg, hogy annyira szeretik ezt a lapot,
ami által lehetővé vált, hogy e szerkesztői tevékenység gyümölcsöző legyen.
A megható percek után az Áldás együttes fejezte be az estét, a fontosabb
gyönyörű magyar himnuszok eléneklésével, melyeket az eddigre teljesen fellelkesült kenesei közönség együtt énekelt a zenekarral.
Az est a kiállítóteremben folytatódott, ahol kellemes büfé fogadta a megjelenteket, ahol még sokáig kellemes beszélgetésben volt részünk.
Köszönjük Gábor Adriennek a jól
szervezett, kellemes rendezvényt, a Kenesei Hírlap nevében is, és várakozással
tekintünk a jövőbe, vagyis az ez évi
programok felé.

Tovább is van…



Debrecenyi István
(a szerző képei)
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A Magyar Kultúra Napja alkalmával
az idei évben, a 2018. január 22-én tartott ünnepi rendezvény keretében is átadásra került a Balatonkenese Kultúrájáért díj, melyet ezúttal Nagy
Krisztina és Vasváry-Tóth Tibor vehetett át Tömör István
polgármester úrtól.
A helyi rendeletben szabályozott „Balatonkenese Kultúrájáért Díj adományozható a
kultúra, a művészet és a közművelődés területén dolgozó azon
személyeknek, közösségeknek, akik legalább 5 éves kiemelkedő
szakmai múlttal, példamutató magatartással, aktív közéleti tevékenységgel rendelkeznek. Magas színvonalú munkájukkal
elősegítik Balatonkenesén a kultúra, illetve a művelődés fejlődését.” A rendelet szellemében
döntött úgy a Képviselő-testület, hogy az idei évben az a házaspár veheti át a díjat, amely Balatonkenesén az
„írott sajtó őre”, konkrétan jelen hírlap
szerkesztőpárosa.
A Balatonkenesei Hírlap, mint ahogyan azt a díjazottak méltatásaként dr.

Balatonkenesei Hírlap

Tábori György alpolgármester is hangsúlyozta, rendkívül részletes, az információk szinte teljes spektrumát feldolgozó helyi tájékozódási iránytű, mely-

nek lapszámait nem csak a helybéliek,
de az ide nyaralni érkezők is folyamatosan keresik. Ez pedig Krisztina és Tibor
áldozatos munkájának gyümölcse, hiszen a rendszerváltáskor újraindított Balatonkenesei Hírlap nemcsak „rene-
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szánszát éli”, hanem valódi közösségi
fórummá is vált, ahol az újságot író helybéli lakosok információt, értéket, „eszmét” cserélhetnek, megoszthatják egymással és a világgal örömeiket, bánatukat, és megismerhetik egymás életének példaértékű részleteit.
Aki részese Krisztina és
Tibor munkájának, az jól
tudja, hogy az életük a lapzárta köré rendeződik, hogy
minden új lapszám születése
körül szó szerint hajnalig bábáskodnak és képesek az utolsó pillanatig is helyet találni a hírlap hasábjain, csak
hogy semmi fontos ne maradjon ki a következő számból.
Bizony, ezt a rövidke tudósítást is komoly bravúr lesz bevarázsolni a lapba, hiszen
jócskán a hónap vége felé járunk…
Schutzmann Réka
(a szerző képei)
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VASVÁRY-TÓTH Tibor: író, teológus
szerkesztő, újságíró, filozófus, magyarságkutató, könyvtáros, költő, zenész. —
Budapest, 1962. szeptember 26. —
Gyermekei: Klaudia, 1984; Eszter, 1986.
Tanulmányok: Evangélikus Teológiai
Akadémia 1987-91.
Életút: 1980-tól hosszabb ideig Párizsban élt; 1982-től Budapesten a Kérdőjel rockegyüttes zenei vezetője, szerző és
előadó.
1985-től az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda
munkatársa; 1988-tól a Magyarországi Református Egyház
Zsinati Irodájának kurátora; 1991-től evangélikus lelkész
és sajtóosztályi dolgozó; 1993-tól a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár és a Különleges tudakozó tájékoztató könyvtárosa.
A Yes Egyesület (Magyarországi Progresszív Zenei Képviselet) elnöke. 1994 óta publikál; a Revelation (hollandmagyar) Alapítvány pályaműdíjasa; 1996-tól a Közel a peremhez lap szerkesztője, rockszakíró.
1999-től a Magyar Állami Népi Együttes és a Martin Médiatár könyvtárosa; Martin György etnográfus és néptánckutató könyvtárának gondozója. 2001-től a Hagyományok
Háza könyvtárosa, részt vett Lajtha László zeneszerző hagyatékának múzeumi és könyvtári telepítésében.
2012-től balatoni antikvárius és lemezbolttulajdonos.
2015 óta a Balatonkenesei Hírlap munkatársa, riporter,
szerkesztő.
Főbb munkák: lemezek, hanghordozók, a Kérdőjel együttes felvételei: Kérdőjel (1982); Túlzások (1983); Hagyaték (1990); Ne higgy (1991); szólólemezei: Boldogok
(1988); Elidegenedés (1993) — Könyvek: Yes-Könyv, A
Rockzene Titkos Rendszere (monográfia, 1994, 1995); Így
rockoztok ti (paródiák, 1995); És Te És Én végtelenül, A
Nyugat (versek, 1995); Napszó (filozófia, 1996); És Te És
Én végtelenül, Az Észak (versek, 1996); Dél (versek,
1997); A mester gondolatai (filozófia, 1998); Kelet hervadt virágai (versek, 1998); Nagy Krisztinával közösen:
Emerson, Lake & Palmer (monográfia, 1999); Rockegyüttesek diszkográfiái sorozat (The Beatles, 2000; Yes,
2005); A Magyar, valamint a finnugor elmélet (értekezés,
2000); Egyiptomi kutatómunka (2004); Magyarságeredet
(tanulmánykötet, 2004); Balatonkenesei Hírlap évfolyamai (2015-től). — Hobbi: zenehallgatás, olvasás, lemezgyűjtés, könyvgyűjtés. Zenehallgatás: leginkább hagyományos lemezjátszón; újabban házimozi-stúdió rendszeren is. — Zöldségeskert.
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NAGY Krisztina: könyvtáros, tanár, szerkesztő, (író). — Budapest, 1973. augusztus 18. —
Tanulmányok: ELTE TFK könyvtár-magyar szak.
Életút: volt magyar nyelv és irodalom
szakos tanár szakközépiskolában és
könyvtárvezető a Hagyományok Házában. 2001-től a Martin Médiatár könyvtárvezetője. Martin György etnográfus
és néptánckutató, valamint Lajtha László zeneszerző, népzenekutató hagyatékának gondozója. Részt vett a Hagyományok Háza könyvtári adatbázisának kiépítésében, archiválásában és digitalizálásában.
Főbb munkák: Bibliográfiák készítése – kb. 200 különféle
katalógus, főként a néprajz és a zene területéről. — Adatbázisok építése (digitális könyvtári katalógus, webáruház
feltöltése és kezelése, honlap szerkesztése). — Újságírás
rockzenei és pedagógiai témakörben, valamint a könyvtártan területén.
Publikációk: Emerson, Lake and Palmer (progresszív zenét
játszó zenekar monográfiája, Vasváry-Tóth Tiborral),
1999; A parlamenti pártok és a kultúra. Az 1996-os kulturális alaptörvény előkészítése, különös tekintettel a könyvtárügyre. Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2000 májusi szám;
Hétköznapi történet – regény; Novum Verlag, 2008; Közel
A Peremhez – a Progresszív Zenei Képviselet lapja – szerkesztő, 1995-1997; Kórházi könyvtárak – tervezet, 2013.
Összefoglaló: énekeltem kórusban és hegedültem már;
varrtam óriási keresztszemes kézimunkát és próbálkoztam
kertet gondozni; főztem elképzelhetetlen helyeken és húsznál több emberre; vigyáztam gyerekekre és szakdolgoztam
a gyermeknyelvről; megismerkedtem a drámapedagógiával
és hasznát vettem; elképesztő mennyiségű időt töltöttem
számítógépek között-mellett-alatt-fölött, többnyire egy
monitort bámulva; szerkesztettem havilapot és egyéb kiadványt; megmozgattam egynéhány könyvtárat (de a sajátomat rendbe tenni még mindig csak álom); dolgoztam kiállítások anyagán és megtisztelve simogattam XVII. századi
könyvet (természetesen kesztyűben). Mindeközben megittam nagyjából egy Balatonra való kávét (alacsony vízállásnál), elolvastam az ágyam körül seregestül felbukkanó
könyveket (osztódással szaporodnak) és ott lehettem néhány remek rock- és klasszikus zenei koncerten. – Ezekből
következően az élet lényege pedig egy kellemes cserépkályha téli délutánon (természetesen Kenesén), teli bögre
zöld tea, legalább három könyv és pár elégedetten doromboló macska (kutya is lehet, csak ne doromboljon).

Mint elég sokan, mi is szerettünk volna a fővárosból a Balatonra költözni, melyet 2010 után sikerült megtennünk. Több mint
negyven éve van telkünk, házunk Balatonkenesén – most már itt élünk. Balatonkenesén kötöttünk házasságot. Az álmunk az
volt, hogy a nagyváros után ezen a gyönyörű helyen, a vidéki élet nyugalmában tölthessük napjainkat, hogy kertészkedhessünk, a könyvekkel foglalkozhassunk, ám a feladat ránk talált: negyedik éve van szerencsénk foglalkozni a Balatonkenesei
Hírlappal, ami nagy megtiszteltetés. – Reméljük, másoknak is így sikerül megvalósítaniuk az álmaikat.
Krisztina és Tibor
Tavaszi összejövetelét tartja

a Balatonkenesei Állatvédő Egyesület
2018. február 23-án pénteken, 17:00 órakor a Kultúra Házában.
Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk!
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Szociálpolitikai kalauz
Újkeletű szó a magyar nyelvben az angol
cafeteria elnevezés. Jelentése vendéglő, kávéház,
illetve önkiszolgáló étterem. Magyar megfelelője
béren kívüli juttatás.
Tulajdonképpen cafeteria régebben is létezett,
csak nem így nevezték. Magyarországon 19951996-ban vezették be. Akkor a cégek szabadon
megválaszthatták a juttatás összegét. Az idősebbek emlékezhetnek még rá, hogy étkezési jegy formájában
kaptak plusz anyagi jellegű kiegészítést, melyet aztán levásárolhattak az üzletben. Akkortájt nem voltak megkötések, bármit vásárolhatott rajta az ember. Az étkezési jegy mára a felhasználási lehetőségek tekintetében lényeges átalakuláson
ment keresztül. Nem elhanyagolható az a tényező, hogy évrőlévre változnak az igénybe vehető kedvezmények. Az egyik évben a kultúra, az internet-előfizetés támogatása kerül előtérbe, másik évben pedig, új elemmel bővülve a gyermekes
családoknak kedveznek, beiskolázási támogatás formájában.
Ami az évtizedek alatt nem változott, az a tény, hogy a dolgozók körében közkedvelt a cafeteria.
Érdekesség, hogy a vállalatok számára egyfajta ösztönző
eszköz, hogy a kiosztott béren kívüli juttatás nettó értékére jutó
bruttó forintösszeggel kiegészítve pluszforráshoz segítsék az
alkalmazottakat. A dolgok mögé nézve egy adott cég, munkáltató, tulajdonképpen kevesebb kiadás mellett ad ki nagyobb
értékhatárú juttatást. Ezzel a megoldással mindenki jól jár. A
munkáltató pedig elkönyvelheti, hogy csekély befektetés mellett növelte a munkavállalók elégedettségét.
Ahogyan említettem, a cafeteria korábban korlátozás nélkül, ma már szigorúbb feltételek mellett adható. Szabályozott
keretösszeg áll rendelkezésre, ami 2018-ban bruttó 200.000.Ft. Az összeg az értékhatár felett növelhető, de ennek határa is
maximalizált. Ezekből az összegekből az adóköteles tételeknél
jelentős adóterhet kell „visszaszármaztatni” az államkasszába.
Az Erzsébet-utalványt 2015-ben például 37,5% adó terhelte.
Helyi utazási bérletet, vállalati üdülőt, munkahelyi étkezést,
iskolakezdési támogatást, iskolarendszerű képzést, önkéntes
nyugdíjpénztári hozzájárulást, önkéntes egészségpénztári
hozzájárulást, üdülési, vendéglátási és szabadidős SZÉP

A 2018-ban
adómentesen adható cafeteriaelemek
a következők:
Sportrendezvényre szóló belépő
Kulturális belépő (Évente 50.000.- Ft-ig adómentes)
Óvoda, bölcsőde (A költségek mértékéig adómentes)
Mobilitás célú lakhatási támogatás
(A feltételek teljesülése esetén 20-40-60 % -ig adómentes)
Kockázati biztosítás (Havonta a minimálbér 30%-ig)
Ajándékutalvány (A szabályok figyelembevételével)

200.000.-Ft és 450.000.-Ft cafeteriaösszeg esetén:
Munkahelyi étkeztetés (Az adó összege 40,71%)
Erzsébet-utalvány (Az adó összege 40,71%)
Helyi bérlet (Az adó összege 40,71%)
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Cafeteria
kártyát lehetett igénybe venni rajta. 51,17% adóteher mellett
lehetett továbbá igényelni a cafeteria ajándékutalványát,
egyes meghatározott juttatásokat, kedvezményes értékhatár
feletti juttatást, 200.000.- Ft értékhatár feletti juttatást, illetve
450.000.- Ft értékhatár feletti juttatást. Ez utóbbit a versenyszférában adják, míg a 200.000.-Ft értékű cafetériát a közszférában. 2015-ben 0%-os adóteher mellett lehetett igénybe venni
a sportrendezvény-belépőt, számítógép-használatot, lakáscélú támogatást, a helyközi munkába járás 14%-ának térítését, egészségbiztosítást, kockázati életbiztosítást, teljes életre
szóló biztosítást, valamint kulturálisrendezvény-belépőt.
2016-ban a dolgozók a munkahelyi étkezést, iskolakezdési
támogatást, helyi bérlet támogatását választották előszeretettel.
2017-től új elemet emeltek be a rendszerbe. Pénzösszegjuttatásként a munkavállalók évente 100.000.- forintot kaphatnak, melynek felhasználásáról szabadon rendelkezhetnek. Ennek adómértéke 34,22%. Nem régóta mobilitási célú lakhatási
támogatás is adható adómentes juttatásként. Ennek a lényege,
hogy a távolabb élők albérletét támogathatja a munkáltató.
Míg 2017-ben csak a határozatlan munkaszerződéssel rendelkező dolgozók kaphatták, 2018-ban már a határozott szerződéssel rendelkezők is hozzájuthatnak. Kikötés, hogy a munkavállaló a munkaviszony kezdetét megelőző 12 hónapban ne
rendelkezzen a munkahelyhez közeli, 50% mértéket meghaladó, haszonélvezeti joggal nem terhelt tulajdonjoggal, haszonélvezeti joggal. Figyelni kell arra is, hogy a lakás a munkavégzés helyéhez 60 kilométernél közelebb legyen, és onnan
a tömegközlekedéssel való napi oda-vissza utazás 3 óránál kevesebb időtartamot vegyen igénybe.
Az adómentes juttatások és az egyes meghatározott juttatások értékét nem kell belevenni a béren kívüli juttatásokba,
tehát sem a 200.000.- Ft, sem pedig a 450.000.-Ft cafeteria keretösszegbe.
Kijelenthető, hogy széles a választék a cafeteria területén.
Talán idővel majd sikerül a nemzetgazdaságot annyira fellendíteni, hogy a ma magasabb adóteherrel sújtott elemek adómértékét – így például akár az iskolakezdési támogatásét –
csökkenteni lehet.

Iskolakezdési támogatás (Az adó összege 40,71%)
Önkéntes nyugdíjpénztár (Az adó összege 40,71%)
Egészségpénztár, önsegélyezőpénztár-hozzájárulás
(Az adó összege 40,71%)
Pénzösszegjuttatás (Évente 100.000.- Ft összegig,
az adó mértéke 34, 22%)
Széchenyi Pihenőkártya, vendéglátás alszámla
(Évente 150.000.- Ft összegig, az adó mértéke
34, 22%)
Széchenyi Pihenőkártya, szállás alszámla
(Évente 225.000.- Ft összegig, az adó mértéke
34, 22%)
Széchenyi Pihenőkártya, szabadidő alszámla
(Évente 75.000.- Ft összegig, az adó mértéke
34, 22%)

28

Munkarendváltozások 2018-ban

Balatonkenesei Hírlap
Az átrendezett munkanapok
a következő időpontokban teszik lehetővé
a hosszú hétvégét:

2018. február

Jó hír a munkavállalóknak, rossz hír
a gazdasági élet résztvevőinek: 2018 a
hosszú hétvégék éve lesz. Mindez abból
Mindjárt ilyennel kezdődött az év eleje is,
adódik, hogy a különféle ünnepek meghiszen 2017. december 30. – 2018. január 1.,
törnek, beékelődnek a hétközi napokba,
szombat és hétfő között pihenőnap volt.
tehát egy-egy hétköznap megszakítja a
Az év további részében is lesz folytatás:
hétvége és az ünnepnap folytonosságát.
– március 15-18., csütörtöktől vasárnapig,
Például ha egy ünnep keddi napra esik,
– március 30. – április 2., péntektől hétfőig (húsvét),
akkor vasárnapot követően hétfőn dol– április 28. – május 1., szombattól keddig,
gozni kellene, és kedden ismét pihenő– május 19-21., szombattól hétfőig (pünkösd),
nap következne. Hatékonyság szem– augusztus 18-20., szombattól hétfőig (államalapítás ünnepe),
pontjából a munkaszüneti napokat meg– október 20-23., szombattól keddig,
előző munkanapok átrendezése logi– november 1-4., csütörtöktől vasárnapig,
kus, hiszen a pihenőnapok megszakí– december 22-26., szombattól keddig (karácsony),
tása, majd folytatása szinte értelmetlen.
– 2018. december 29. – 2019. január 1., szombattól keddig pihenhetünk.
– Ebben az évben négy alkalommal lesz
ötnapos és három négynapos hosszú hétvége.
Több éves gyakorlat folytatódik, hiszen a munkaszüneti napok körüli munkanapokat, amelyek megszakítanák a pihenést,
külön le kell dolgozni. Ezeket minden esetben szombati napon kell majd pótolni. A március 16-i, pénteki napot március 10-én,
az április 30-i hétfőt április 21-én, az október 22-i, hétfői napot október 13-án, november 2-át november 10-én, a december 24-i
hétfőt december 1-én, és végül december 31-ét december 15-én kell ledolgozni. Tény, hogy ezek a szombati munkanapok nem
nagyon hoznak hathatós eredményt. Aki teheti, szabadságot vesz ki ezekre a napokra. Más esetben ott, ahol lehetőség van rá,
rövidített munkarendet engedélyeznek.
Összeállította: Varga Ákos
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus

olvasÓprÓba

Anna Gavalda: Életre kelni
A francia írónőt nem kell bemutatni a
hazai közönségnek, hiszen első regénye
2005-ben jelent meg magyar nyelven.
Nem ez volt az első könyve, hanem a
Franciaországban 1999-ben kiadott Csak
azt szeretném, ha valaki várna rám valahol című elbeszéléskötet, mely rögtön beemelte nevét a köztudatba. Anna Gavalda, aki korábban újságírással is foglalkozott, a Melun-i katolikus kollégium franciatanára volt, ám
könyve nem várt sikere után hamarosan feladta állását.
Írásaiban pillanatfelvételt ábrázol vagy hosszabb folyamatot mutat be, egyaránt precízen, jó megfigyelőként teszi.
Minden mondata mögött ott az ember, aki a helyzetet átéli,
megéli; aki kapcsolódik a többiekhez, a körülötte levőkhöz –
mégis marad önmagában, önmagának. Szereplői utat keresnek vagy elhagyni készülnek azt, amit éppen járnak – akármelyikünk lehetne a helyükben. Az egymáshoz való viszonyulások, az egyszerű emberi játszmák alapos ismerete, azok
megmutatni tudásának képessége jellemzi Gavalda műveit.
Az Életre kelni hét novellája a fordulópontokról szól. Szereplőinek életét teljesen megváltoztatja az aktuális helyzet,
amiben vannak: egy találkozás, egy történés. Segít másképp
látni magukat, segít megérteni vagy feloldani egy problémát.
Szeretet, barátság, odafigyelés – nagy kincsek, amiből ma
már sokaknak egyre kevesebb jut. De tehetünk érte.
„Mind tudjuk, hogy a boldogság nem létezik, és hogy milyen sok munkába kerül, hogy ennek ellenére is boldogok legyünk.”
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2017
Fordította: Tótfalusi Ágnes
– nk –
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Életvezetés – a csendes téli esték és dallamok
Mottó: „A zongora billentyűi feketék és fehérek, mégis milliónyi színt képesek megjeleníteni az elménkben.” (M. C.
Mena)
A tél hosszú estéinek sajátos
világa van. Bevallom, én nagyon
szeretem ezeket a hosszú téli estéket, mert van időm elcsendesedni,
egy kicsit visszavonulni és töltődni. A lelki töltődés személyenként változik, szerintem függ az
élethelyzettől, az életkortól, a korai
pozitív-negatív élményektől is.
Most a lelki töltődés egyik formájával kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot megosztani.
A ritmus és a zene iránti igény valószínűleg egyidős az emberiség történelmével. A régészek már 30 ezer évvel ezelőtti
hangszert is találtak! Manapság pedig egyre többet lehet hallani arról, hogy az úgynevezett klasszikus zene pozitív hatással van az anyaméhben fejlődő gyermek kedélyére és későbbi
intelligenciájára, a beteg gyermekek és felnőttek gyógyulására, növények növekedésére és még sok egyébre.
De mi is a zene? Egy nagyon tudományos meghatározás
szerint: a zene megszámlálhatatlanul sok tényezőből épül fel,
amelyeket a fizika rezgésként azonosít. Ha utánanézünk néhány nagy fizikusnak, életükben – talán így nem is meglepő –
meghatározó volt a zene.
Bolyai János (1802-1860) munkássága valóságos forradalmat indított el a matematikában, mely a modern matematika és fizika számára
meghatározó volt. Ugyanakkor kiváló hegedűjátékosként egész életét
végigkísérte a zene. Nagyon szeretett virtuóz darabokat játszani, és a
hegedülés valóságos lételem volt
számára.
Farkas Gyula (1847-1930) szintén fizikus és matematikus. Az ő életét a zongora szeretete kísérte végig,
Bolyai János később zeMárkos Ferenc festményén
neelméleti
cikkei is megjelentek.
Fejér Lipót (1880-1959) szintén
kiemelkedő eredményeket ért el,
melyek nemcsak a matematikai
analízis, hanem az elméleti fizika és
az elméleti kémia számára is alapvető fontosságúak voltak, de emellett híres volt zongorajátékáról is.
Ha pedig híres nem-magyar pélFarkas Gyula
dát is szeretnék bemutatni, nem
hagyhatom ki egyik kedves tudósomat. Albert Einstein (18791955) minden idők egyik legzseniálisabb fizikusa, a relativitáselmélet atyja. Albert Einstein szenvedélyesen szerette a zenét, és maga is tehetséges hegedűs volt. – Itt szeretnék egy
anekdotát is elmondani: egyik alkalommal Einstein tudóstársainak hegedült, és a játéka végén megkérdezte: „Milyen

volt?”, mire egyik tudóstársa
szarkasztikusan azt felelte: „Nos, relatíve jó!”
De a zene nemcsak az intelligenciánkra hathat. Egy finn orvosi kutatást olvastam nemrég a rehabilitációról. Különböző agyér-megbetegedések utáni felépülés-időtartamokat
vizsgáltak és megállapították, hogy
azok a betegek, akik naponta egy-két
órát zenehallgatással töltöttek, haFejér Lipót
marabb rehabilitálódtak. Az Amerikai Szívgyógyász Társaság vizsgálatai szerint pedig a vérnyomás-problémával küzdő idős emberek szisztolés vérnyomása
csökkent, amikor egy kísérletben három hónapig, hetente három alkalommal Mozartot hallgattak, vagy éppen az óceán
hullámainak hangját.
De a zene művelése vagy hallgatása nem csak fejleszt vagy
gyógyít. Hisz a zene nemcsak egy agyterületünkre hat, hanem
szinte az összesre: a mozgásért, az érzelmekért és a kreativitásért felelős régiókra is. Biztos sokan tapasztalták már, hogy
milyen, amikor a zene ritmusára ütemesen mozgatjuk a lábunkat vagy a kezünket, ami a motorikus funkciók aktiválását
jelzi.
Egy pszichológiai kutatást olvastam arról, hogy különböző
zenéknek milyen hatása lehet az emberekre, ebből említek néhányat. Az idegességre állítólag kiváló hatással van a blues. A
zene ritmusa és megnyugtató atmoszférája segít ellazulni. Hasonló hatást válthat ki a reggae is, ami kész relaxációs tréning
lehet. Ha fáradtak vagy levertek vagyunk, egy ütemes rockzene vagy egy dinamikusabb klasszikus zene javíthatnak a
hangulatunkon. Persze az ilyen eredményeket nem lehet mereven alkalmazni, mert mi magunk is különbözőek vagyunk, és
különböző zenét szeretünk.
Bár én egyelőre szobanövényeimet inkább tápszerrel táplálom, de saját
magamon többször is tapasztaltam, hogy egy kellemes zenei élmény teljesen át
tudja mosni lelkemet-testemet. Én
személy szerint
szívesen veszek
részt komolyzenei koncerteken. Egy hosszú és feladatokkal
teli nap után persze nehéz elindulni a koncertterem felé, sőt
még akkor sem tartom mindig jó ötletnek, mikor már megérkezem, de amikor már leülök a teremben a székre és elindul a
zene folyama, szinte érzem, hogy a dallamfoszlányok magukkal viszik fáradtsággal teli érzéseimet, és dallamról dallamra
új erővel töltenek fel. Ekkor már csak egy gondolat fut át rajtam: hála Istennek, hogy itt lehetek!
M. Teréz nővér
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Merjünk ajándékká válni!
„A boldogság abból származik, amikor arra koncentrálunk,
ami van, és nem arra, ami hiányzik.”
(Andrew Matthews)
Sokat gondolkodom azon, milyen nagy bölcsesség van ebben a mondatban. Korunk jellegzetessége, hogy sokszor olyan
könnyen észrevesszük a hiányokat anyagi vonatkozásban éppen úgy, mint lelki értelemben, vagy az emberi kapcsolatainkban. Számomra, és hiszem, másoknak is az a legfontosabb, hogyan tudunk ebből előrébb jutni a hétköznapjainkban, családunk körében, munkánkban. Éppen ezért szeretném, ha most
erről egy kicsit közösen gondolkodnánk. Igen, te és én…

Először gondoljunk végig egy, a napokban megjelent értékes riportot. Böjte Csaba testvér egy hírportál felkérésére fogalmazta meg újévi beszédét, melyben egymás szolgálatára, a
testvéri szeretet gyakorlására bátorított. „2018 legyen a szeretet és a család éve” – kérte Csaba testvér. Böjte Csaba szerint
a 21. század embere identitáskrízissel küzd, nem tudja pontosan még önmaga sem, hogy mi a célja. A ferences szerzetes
beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a
mai napban valójában szabadon és örömmel benne élni. Egészen egyszerűen megfogalmazta mindannyiunk számára a feladatot erre az évre. Konkrétan az alázat megélésére hívott bennünket: „Merjünk mások segítő kisebb testvérének lenni. Ne
akarjuk mindig mi megmondani, hogy mi a tuti. Arra kérlek
benneteket, merjünk Isten jó szava lenni ott, ahol vagyunk, abban a közegben, amelyben mozgunk.” Hogy tettek is kövessék
biztatását, Csaba testvér egyszerűen egy budapesti aluljáróban
hívta fel a figyelmet arra, mennyit tehetünk embertársainkért,
a békességért 2018-ban is.
Feltételezem, sokunk számára nagyon fontos, hogy valóban meg tudjuk élni ennek az évnek
minden napját. Nem
tudom, hányan gondolkodtunk már el az
idő, a pillanat értékességén, lehetőségén. Én egyre inkább azt tapasztalom, érdemes megbecsülni
minden napot, sőt minden másodpercet! Te, aki olvasod ezt a
cikket, gyere, és gondolkodjunk együtt. Tegyünk egy gondolatkísérletet!
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Minden reggel 86 400 másodperccel gazdagabbak vagyunk. Gondoltad volna? Azonban minden este lenullázódik,
elvész, akármennyit is használtunk fel céljaink eléréséhez.
Soha nem marad egyensúlyban. Soha nem lesz több, egy másodperccel sem. Minden új nap új számlát nyit nekünk, és minden este felszámolja a maradékot. Ha elmulasztod felhasználni
a lehetőséget, a pillanatot, az aznapi betéted értéke elveszik.
Soha nem kapod vissza. Nem íródik jóvá sem másnap, sem
harmadnap. A legfontosabb, hogy a jelenben kell élni, a mai
lehetőséget használva. Befektetni, hogy a
lehető legtöbbet tudj
vásárolni másodperceid értékéből.
Hogy könnyen megérthesd, mennyit ér
egy év, kérdezzél meg
egy diákot, akinek ismételni kell a tanévet.
Hogy könnyen megérthesd, mennyit ér egy hónap, kérdezz meg egy édesanyát,
aki koraszülöttet hozott a világra.
Hogy könnyen megérthesd, mennyit ér egy hét, kérdezd
meg egy hetilap szerkesztőjét.
Hogy könnyen megérthesd, mennyit ér egy óra, kérdezz
meg egy szerelmest, aki a találkozóra vár.
Hogy könnyen megérthesd, mennyit ér egy perc, kérdezz
meg egy utast, aki lekéste a vonatot.
Hogy könnyen megérthesd, mennyit ér egy másodperc, kérdezz meg egy autósofőrt, aki nem tudta elkerülni a balesetet.
Hogy könnyen megérthesd, mennyit ér egy tizedmásodperc, kérdezd meg a sportolót, aki ezüstérmet nyert az olimpián.

Minden pillanat kincs, ami a tiéd. Becsüld meg jobban,
mert megoszthatod valakivel, akivel tökéletesen eltöltheted.
És emlékezz, hogy az idő senkire sem vár. A mai nap ajándékát, pillanatát egyedül ma élheted meg szabadon, örömmel és
szeretettel.
Ha megértetted a mai nap értékét, a döntés a saját életedben
a tiéd.
S hogy mit adok útravalóként a te döntésedhez?
Talán egy biztatást Janikovszky Éva írónő szavaival: „Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót.
Hogy örülni tudunk. És attól, hogy holnap is lesz egy nap. Lehet, hogy még jobb, mint a mai."
M. Erzsébet nővér
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Általános tájékoztatás
az ügyfélszolgálatot érintő változásokról
Kedves Ügyfelünk!
Folyamatos törekvésünk, hogy egyre jobb szolgáltatást nyújtsunk az Ön/Önök számára, beépítsük működésünkbe a modern
Elérhetőségeink
technika biztosította lehetőségeket. Célunk, hogy olyan szolgáltatóvá váljunk, ahol az ügyfelek kiszolgálása a legmagasabb mi2018. január 16-tól
nőségben, a XXI. századi elvárásoknak megfelelően, a XXI. század
a következők:
vívmányai segítségével zajlik. Ennek megfelelően egy újabb lép- Honlap címe: www.drv.hu
csőhöz érkeztünk.
Vízcenter címe:
2016-ban elindult a DRV Zrt. háttérfolyamatainak és rendszehttps://vizcenter.hu
reinek fejlesztése – a regionális víziközmű-társaságok közös tulajIngyenesen letölthető modonosának vezetésével –, amely érinti az ügyfélszolgálat rendbil
applikáció neve: Vízcenter
szerét is. Ennek célja, hogy egy gazdaságosan működő, a teljes
vízszolgáltatási szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszt- E-mail:
ugyfelszolgalat@drv.hu
hető rendszer kerüljön kialakításra, ahol gyorsabb és egyre magasabb minőségű ügyfélkiszolgálás válik elérhetővé minden ügy- Telefon: +36 (80) 240-240
felünk számára.
A fejlesztés eredményeként:
– elérhetővé válik az online ügyintézés, akár mobil applikáción keresztül is,
– biztosítva a vízmérőállás bejelentését, a folyószámla-egyenleg lekérdezését, a kiküldésre került
számlák megtekintését, valamint a bankkártyás fizetést.
Ezen fejlesztések segítségével hosszú távon az ügyintézés egyszerűbbé és gyorsabbá válik majd.
Az egységes kiszolgálás létrehozása lehetővé teszi, hogy ügyfeleink kérései, kérdései még könnyebben kerüljenek megválaszolásra, megoldásra.

Katolikus Farsangi Délután
a Kenesei Nővérek szervezésében
Olvasónk kérdezte nemrég: igaz az a sokszor hallott „városi
legenda” – mely természetesen nem csak Balatonkenesén él –,
hogy a közüzemi számlák befizetését igazoló csekkeket öt évig
meg kell őrizni? Mi az igazság? Meddig gyűjtsük otthon egyre
terebélyesedő téglákba a számláinkat?
Jó, ha a befizetett számlák bizonylatai egy darabig irattartóinkban gyűlnek, hiszen elég csak egy jogtalan követelésre
gondolnunk, amikor a bizonylattal, a rajta szereplő postai pecséttel tudjuk igazolni, hogy a befizetés valóban megtörtént. A
megőrzési idő azonban szolgáltatónként eltérhet:
– hírközlési szolgáltatónál: egy év,
– a villamosenergia- és földgázszolgáltatóknál: két év,
– a víziközmű-szolgáltatásnál és a szemétszállításnál: öt év
az elévülési idő.
BKHírlap

2018. február 11. vasárnap
16:00-19:00
Kultúra Háza
Balatonkenese

ILLIK TUDNI!
Gacza Roland tánc- és illemtantanár előadása
2018. február 9. péntek, 17:00
Kultúra Háza, Balatonkenese
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Az év hala – A balin
Mint arról többen már bizonyosan értesültek, a Magyar
Haltani Társaság által rendezett közönségszavazás eredményeként 2018-ban az Év Halának a balint (Leuciscus aspius)
választották. Halunkat többféle néven ismerhetjük, ilyenek
például: fenekeszeg, kapókeszeg, őnhal, ragadozó őn, villámkeszeg. A balint nyugodtan nevezhetjük az Európai Unió halának, mivel a Volgától kezdve minden nagyobb folyóvízben,
csatornákban s állóvizekben egyaránt megtalálható. Hazánk
területén a Dunában, a Tiszában, a Körösökben, a Velenceitóban, a Tisza-tóban, s ami számunkra a legfontosabb, a Balatonban találkozhatunk vele. Jól alkalmazkodó, ám a vízszenynyezésre roppant érzékeny fajta.
Teste áramvonalas, hátoldala
grafitszürke, oldalán ezüstösen csillogó. Hasa fehér,
bőrét apró pikkelyek fedik. Hátúszója nagy, s ha
felszínhez közel úszik, gyakran látható annak hegye, amint barázdát húz a vízen. Feje nagy, szájnyílása csúcsban nyíló, mélyen bevágott, alsó ajka kampósan végződik. Fogai nincsenek,
áldozatait szippantással nyeli el, sőt gyakran megfigyelhető,
amint orrával szinte kiüti a vízből áldozatát, majd az így elbódított kishalat akkor kapja el. Érzékszervei fejlettek, oldalvonalával kitűnően érzékeli a rezgéseket. Szeme jellegzetesen
nagy, szemgyűrűje citromsárga.
Testhossza a 70-80 cm-t, de akár az egy métert is elérheti.
Súlya kb. 6-7 kilogramm körüli. A hivatalos magyar horgászrekord egy 10,54 kg-os példány, melyet az Észak-Magyarország fokozottan védett természetvédelmi területén található,
77 hektár vízfelülettel rendelkező Lázbérci-tározóban fogtak,
1991-ben. Bár kutakodásaim során utalást találtam egy 15 kgos fogásra is, az 1940-es években, az Apostagi-sziget déli csúcsa alatt – közvetlen Dunaújvárossal átellenben.

A balin ivaréretté 4-5
éves korában válik. A halak március-április hónapban ívnak először,
300-400 000 ragadós ikrájukat a sóder- vagy homokpadokra, növényekre,
esetleg gyökérzetekre rakva. Az ikrákból kikelt ivadékok az első napokban planktonikus szervezeteket fogyasztanak, majd főleg vízbe pottyanó rovarokkal, kisebb halivadékokkal táplálkoznak. Ragadozó étrendjükre a későbbiek során
térnek át. Állóvizeinkben elsősorban a nyílt vízen tartózkodnak, de a kishalakat egészen a nádasokig követik.
A Balatonon
főleg forgókanalas villantókat használunk horgászatukra. Legbeváltabbak a támolygó villantók kisméretű, hosszúkás kanalú fajtái.
Élő csalik közül
elsősorban a küsz jöhet szóba, de horgászhatunk egyéb apró
keszegfélével, sőt tücskökkel, cserebogarakkal, esetleg akár
lepkékkel is. A magam részéről a balint sportos halnak tartom,
mert kapás után gyors kirohanásokkal igyekszik szabadulni a
horogtól. Meríteni csak a kellően kifárasztott balint szabad,
mert az utolsó pillanatban is hajlamos a kitörésre.
Figyelem, a 2018-as évtől a megváltozott horgászati törvényben előírtak szerint a napi fogható darabszám 1, a tilalmi idő nem változott!

Kolbásszal tűzdelt fokhagymás balinsült
Hozzávalók:
1 db 1,5 kg-os balin
10 dkg füstölt szalonna
15 dkg paprikás kolbász
fokhagyma, őrölt bors,
só ízlés szerint



A megtisztított konyhakész balint beirdaljuk, majd kívül-belül sóval, s
borssal bedörzsöljük.
Az apróra vágott fokhagymát szintén beledörzsöljük az irdalásokba, majd
a füstölt szalonnát és a kolbászt vékony szeletekre-csíkokra vágjuk, s a hal
egész testét megtűzdeljük vele.
Forró sütőben, kevés olajon (zsíron), a kisült zsírral kenegetve ropogósra
sütjük.



Jó étvágyat!

Mészöly Sándor
a Balatonkenesei Horgász Egyesület Alelnöke

olvasÓprÓba
Józan, okos mérték
Arany János füveskönyve
Tavaly emlékeztünk meg
Arany János születésének kétszázadik évfordulójáról, s ehhez kapcsolódóan számtalan esemény, kiadvány igyekezett költőnk életét minél
több oldaláról megmutatni. Füveskönyve nem
csupán szép idézetei és
dolatai miatt méltó rá, hogy helyet kérjen
könyvespolcunkon: útmutatóul szolgálhat minden élethelyzetben, amikor az olvasáshoz fordulunk némi eligazításért.
Lazi Könyvkiadó Kft., Szeged, 2017
– nk –
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A legérdekesebb történetek ezen a
téren is a 3. birodalomhoz fűződnek,
ahol célul tűzték ki, hogy bizonyos SS
alakulatok olyan képzett német juhászokat kapjanak, melyek kommunikációs
képességei messze meg-haladják elődeikét. Mi több, beszélnek! Az 1920-as
években már egyes német állatpszichológusok azt próbálták bizonyítani, hogy
a kutyák az emberéhez fogható intelligenciával rendelkeznek. Sőt, a gondolatátvitel lehetőségeit is vizsgálták.
A hatalomra törő náci párt olyanynyira magáénak érezte a – főleg német
kutyafajták irányában végzett – kutatásokat, hogy egy Hannover mellett létrehozott úgymond „kutyaegyetemet” a
végsőkig támogattak. Az 1930-ban alapított, ASRA névre hallgató állati kommunikációs oktatási intézmény mögött
állítólag maga Adolf Hitler állt fő támogatóként. A mendemondák szerint az iskola célja a kutyák emberi beszédre történő tanítása volt. A kutatások ugyanis
bebizonyították, hogy egyes kutyák akár
200 szót is meg tudnak különböztetni
egymástól, illetve betűket is felismernek.
Ahhoz, hogy náci csodafegyver lehessen a német hadi kutya, már csak az
hiányzott, hogy beszélni is tudjanak.
Tény, hogy léteztek kutyák, melyek emberi hangot, szavakat is utánozni tudtak,
de semmi nem igazolja azt, hogy a német hadigépezetben bármilyen szerepet

is kaptak volna
beszélő, vagy bármilyen szokatlan
módon kommunikáló kutyák.
Adolf Hitler
közismert kutyaszeretete azonban
enélkül is tetemes
véráldozattal járt.
A családoktól behívott, szükség szerint kényszersorozással hadrendbe
állított kutyák tízezrei lelték halálukat harci vagy
mentési cselekmények során. Azontúl a náci vezér kedvence, a Blondy névre hallgató német
juhász is a háború áldozata lett. A család
kedvence a bukás végnapjaiban a berlini
bunkerban töltötte mindennapjait, hűségesen, és Hitlerrel együtt fejezte be az
életét, röviddel a kapituláció előtt.
A munkára, mentő- vagy őrző-védő
kutyának tökéletesen alkalmas német juhászok térhódítása a háború után viszont
világszerte dinamikusan növekedett. A
tenyésztés mekkája a neves német tenyésztők mellett ma Magyarország,
Csehország és Szlovákia. A felelőtlen
szaporítás, túltenyésztés következményeképp ma nemcsak a német, hanem a
hazai menhelyek is dugig vannak német
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juhászokkal és keverékekkel. Örökbe
adásuk itthon és külföldön is nehézkes.
A fegyveres- és mentőalakulatok állományában ehhez képest elenyésző
mennyiségű egyedre van szükség. Problémát jelent még világszerte az is, hogy
az állományból történő kivételük, nyugdíjazásuk után ki gondoskodik róluk.
Ma Európában is csak néhány helyen
működik kifejezetten németjuhász-fajtamentés.
Magyarországon A magyar Német
Juhász Fajtamentő Alapítvány menedéket nyújt a leszerelt, kiszolgált testületi
kutyáknak. Az ilyen tevékenységek elismerést és figyelmet érdemelnek.
Sebő Gyula
forrás: http://www.sebogyula.hu/hadi-kutyak-atitkos-fegyverek/

A „civilizálatlanul” felgyorsult világ milliók
számára adja meg az esélyt, hogy mások rovására
gazdagodjanak, másokon hatalmaskodjanak. Így
nyer megannyi egyéni értelmet a pusztítás. Állatvédők nyírják egymást az állatok rovására, rendőrök
taposnak rendőrre a közbiztonság rovására, politikusok gyaláznak politikust a választópolgárok rovására, és tanítóink állítanak falhoz tanítókat a jövő
nemzedékének rovására.
Julius Postradamus
forrás: http://www.sebogyula.hu/957/
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Kalota Gizella: Szél fújta
Szél fújta az életünk.
Az élet szele hajt, kerget.
Az élni akarást élteti.
A vágy örömét ébresztgeti.
A szerelem fuvallatát végigsöpri
vágyakozó testünkön, lelkünkön.
Cirógatva lágy érintéssel,
selyembe, bársonyba öltöztetve.
Elringatva tart lágy ölelésében.
Felkap és száguld velünk.
Fergeteges örömet borít ránk.
Szédületes táncba kezd velünk.
Elszédítve, elvarázsolva ébredünk.
A felhőtlenség mámorát mutatja.
Lebegni tanít, minden nehézségi
erőt hátrahagyva.
Kiragad kötelékeink ruháiból,
láncaiból.
Vad vágyakat, örömöket korbácsol,
ébreszt bennünk.
A vágyak is csak láncok, és
fogva tartanak.
Máskor repítenek, visznek előre.
Visznek az ismeretlenbe.
Szárnyra kelnek, szárnyra keltenek,
Visznek a megismerésekbe.
Titkos feladatokba, melyek
mélyen bennünk gyökereznek.
Elő kell csalogatni őket.
Néha mint láva törnek elő.
Felemelnek
Néha ránk zúdulnak, magával
ragadnak és repítenek.
Vagy elsöpörnek,
mint szél a hulló falevelet.
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Néhány ehető gyomnövény,
a teljesség igénye nélkül
Fehér here, vöröshere (Trifolium repens,
Trifolium pratense)
Fehér libatop (Chenopodium album)
Gyermekláncfű (Taraxacum officinale)
Kerek repkény (Glechoma hederacea)
Kövér porcsin (Portulaca oleracea)
Közönséges cickafark (Achillea millefolium)
Közönséges tyúkhúr (Stellaria media)
Lándzsás útifű (Plantago lanceolata)
Madársóskafélék (Oxalis)
Mezei katáng (Cichorium intybus)
Mezei sóska (Rumex acetosa)
Nagy csalán (Urtica dioica)
Nagy útifú (Plantago major)
Paraj libatop (Chenopodium bonushenricus)
Pásztortáska (Capsella bursa pastoris)
Százszorszép (Bellis perennis)
Hogy mire használhatjuk ezeket a növényeket, eláruljuk következő lapszámainkban!
Tervezzünk!
Miután szemrevételeztük birodalmunkat, még mindig ne rohanjuk ásót,
kapát ragadni, hanem számítsuk ki, miből mennyit szeretnénk megtermelni, és
ehhez növényfajonként mekkora tenyészterületet kell biztosítani. Vezéreljen az a bölcsesség, hogy a kevesebb
néha több. Átlagos, négy tagú család
számára 100-150 m2-es veteményes elegendő lehet, ha a burgonyát, vöröshagymát, káposztát, karfiolt a piacról sze-

rezzük be. Ha mégis szeretnénk mindent magunk megtermelni, úgy 450-500
m2-es, jó termőterülettel kalkuláljunk,
oly módon, hogy másod- illetve harmadvetéssel is hasznosítjuk veteményesünket.
És végre nyílik a kertkapu…
Ha február végén már nagyon viszket a kertészcsizmánk talpa, nem kell
sokáig várnunk, hogy ne csak sokat emlegetett kockás papírunkon közelítsük
meg a kertet. Vethető, ahogy megszikkad a föld és rá lehet menni, a spenót.
Igyekeznünk kell, mert a hosszabbodó
nappalok hatására beindul a magszárképződés, és a növény az összes energiáját, számunkra oly becses levélképződés helyett a mag kinevelésére fordítja.
A termesztési gyakorlat nyár végétől, a
fagyos hónapok kivételével folyamatos
vetést tesz lehetővé. A spenót sokoldalúan felhasználható, jó tanítónövény.
Négyzetméterenként 3-5 g magot kézzel elszórunk, majd gereblyével (a fokával) a magokat föld alá, 1 ½-3 cm
mélységbe keverjük, eztán a hengerelés
következik.
A borsó hidegtűrő növény, a nagy
meleget nem kedveli. De mégis, tavaszszal a könnyen átmelegedő földbe vessük. Kiskertben háromfélét különböztetünk meg:
– kifejtő borsó: sima magvak, edzettebbek, korai termesztésre javaslom;
– velőborsók: magvaik töppedtebbek,
ízük kiváló, hosszabb ideig szedhetők;
– cukorborsó: hüvelyéből hiányzik a
pergamenréteg, ezért fogyasztása a mag
kifejlődése előtt történik.
Törekedjünk arra, hogy jól trágyázott földbe, február végén, március e-
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lején kerüljön a mag. A vetés mélysége
4-8 cm legyen. A borsó vetőmagszükséglete négyzetméterenként 25-30 g. A
termés mennyisége könnyen elérheti,
akár meghaladhatja az 1 kg-t.
A sárgarépát, petrezselymet is érdemes minél korábban elvetni. A soron belül vessünk ritkán, mert ezzel is fokozzunk a koraiságot, és megőrizzük a növény egészségét, ha elegendő tenyészterületet hagyunk számára. Vetéskor itt is
érdemes sorjelzőként saláta- vagy retekmagot használni, hogy minél korábban
kapálhassuk. Vetőmagszükséglet: 0,5-1
g. Várható termés eredménye: 3-5 kg,
négyzetméterenként.
Jó eltalálni a megfelelő vetési mélységet, amely a helyi föld adottsága alapján a talaj nedvességétől függően 1 ½-3
cm legyen. A legjobb, ha a kialakítást a
gereblye nyelével végezzük.

Ha van lehetőségünk apró gyermeket
bevonni, akár úgy, hogy a veteményesben külön kertrészt alakítunk ki a jövő
nemzedékének, eleget teszünk azon kötelességüknek, hogy a generációkon keresztül őrzött tudást továbbadjuk.
Bollók Ferenc

A
2018. február 25. vasárnap, 16:00
Kultúra Háza, Balatonkenese

A kommunizmus áldozatainak
emléknapja
Beszélgetés Ambrus Árpád
’56-os hőssel
Beszélgetőtárs: Vasváry-Tóth Tibor
főszerkesztő

programjában:

BÖJTE CSABA
ferences szerzetes előadása
Az időpont egyelőre kérdéses,
egyeztetés alatt.
Látogasson el honlapunkra!

www.keneseiprogramok.hu
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Szólásszabadság?????? Pletyka??????
A Rendőrségen vizsgált szabálysértések és bűnügyek között vannak olyan esetek, amikor a sértett fél azért tesz feljelentést, mert róla „pletykáltak”.
Gyerekek, ifjú és meglett felnőttek nem is gondolják, milyen könnyen lehet jogszabálysértésbe keveredni csupán azzal,
hogy egy ismerősről elmondunk, továbbadunk olyan információt, aminek nem jártunk utána, ami lehet, hogy nem is
valós, nem magalapozott! Mindenki szeret jól informált lenni,
a beszélgetőpartnerére hatni, őt meglepni. Ennek azonban komoly következményei lehetnek! A rosszindulatú megjegyzésekkel, másokról valótlan tények állításával az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekményt követünk
el.

Rágalmazás
Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas
tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Két év lehet a büntetés, ha mindezt aljas indokból (rosszindulattal), nagy nyilvánosság előtt (több ember
hallja egy gyűlésen vagy rendezvényen, interneten, újságban)
vagy jelentős érdeksérelmet okozva követik el (személy életét,
vagy egy intézmény működését zavarja, lehetetlenné teszi).
Becsületsértés
Aki más munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben, vagy nagy
nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ,
vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A becsületsértés lehet tettleges is, például leköpés, itallal leöntés,
ruházat letépése. Tipikus példa erre az önkormányzati, oktatási intézmények munkatársainak elfogadhatatlan stílusú és
tartalmú bírálata.
A becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése és annak nyilvánosságra hozatala, hozzáférés megengedése is bűncselekmény. Három év lehet a büntetés, ha valaki mindezt nagy nyilvánosság előtt, vagy jelentős
jogsérelmet okozva teszi.
A szólásszabadság alapvető emberi jog. De csak addig tart,
amíg ezzel másokat nem bántunk, sértünk, alázunk meg, amíg
másokról nem állítunk megalapozatlan dolgokat!

Mások életébe történő durva beavatkozásnak minősül, ha
az érintett személyről valótlant állítunk, a személyét sértő kifejezéseket használunk, rossz hírét keltjük. Hétköznapi nyelven ezt „pletykának” nevezzük.
Fel kell hívnom a figyelmet a „nagy nyilvánosság” kifejezésre. A nyomtatott sajtó, az elektronikus média (TV, rádió),
az internetes fórumok, közösségi oldalak annak számítanak.
Talán nem is gondolják, hogy például egy ’facebookos’,
’instagramos’ bejegyzésben milyen könnyen követhet el valaki valójában bűncselekménynek minősülő
dolgot. A kommentekben, bejegyzésekben, a
beszúrt félmondatokban állított valótlan,
vagy elfogadhatatlan
hangnemben megfogalmazott tényekért,
véleményért az írójának vállalni kell a felelősséget.
Sajnos gyakran találkozunk a Rendőrségen olyan esetekkel, amikor az emberek, családtagok, rokonok közötti kommunikáció hiánya okozza, hogy a hatóság segítségét kérik problémáik megoldására. A ki nem mondott szavak, kérések, kérdések, vágyak, vélemények indulatok formájában raktározódnak az emberekben, és robbanásszerűen törnek elő. Ebből
adódnak a konfliktusok, hangos viták, veszekedések, nem ritkán fizikai atrocitások. És persze a feljelentések a bántalmazásról. A kommunikáció, a másik emberrel való párbeszéd tanulható, de gyakorlás nélkül nem válik a mindennapunk részévé. Legfontosabb módja a beszélgetés! Beszélgetés a gyerekekkel, a társunkkal, a barátainkkal, munkatársainkkal,
szomszédokkal. De akkor valódi a beszélgetés, ha oda is figyelünk arra, amit a
másik mond, és
visszakérdezünk,
ha nem érthető számunkra. Így elkerülhetők a félreértések, és az abból
adódó megsértődések, megbántódások.
Nem gondolkodik mindenki egyformán, nem is kell!
A másik véleményének tisztelete és elfogadása alapvető feltétele az együttélésnek. Baráti, ismeretségi körünk megválasztásával van lehetőségünk arra, hogy kiszűrjük életünkből a számunkra elfogadhatatlan kapcsolatokat.
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Jó hír

Bayer Emil: Álom

állatvédő egyesületünktől!
Múlt havi lapunkban beszámoltunk róla, hogy nagy szerencse érte a Balatonkenesei Állatvédő Egyesületet. Kerényi Ildikó elnököt és Kerényi Dánielt kérdeztük: mi hír az egyesület háza táján?
Kerényi Ildikó: Nemrég kapcsolatba kerültünk Susy Utzinger svájci állatvédő alapítványával, így egyesületünknek 2018. december 31-ig segítségére
lesznek az ivartalanításban, kutyák chipelésében és egyebekben. Így mi a hozzánk forduló állattulajdonosoknak be tudunk segíteni, főleg ezen orvosi kezelések elvégeztetésében. Jön a tavasz, már „énekelnek” a macskák: mindenki tudja, milyen fontos az ivartalaníttatás, nem kizárólag saját nyugalmunk megőrzése miatt, hanem elsősorban azért, mert ez egészségileg nagyon
lényeges állatainknak. Az ivartalanított kutyák, macskák hosszabb, kiegyensúlyozottabb és boldogabb életet élhetnek. Emellett a legfontosabb: ne szaporítsuk a kóbor állatok számát!
Kerényi Dániel: Akik saját állataikon kívül a kóborokra is gondolnak, jól
tudják, hogy nem könnyű feladat. Az élelmezésüket saját zsebből megoldani
sem egyszerű, nem beszélve annak megszervezéséről; mindemellett még az
egészségükre gondolnunk sem árt.
– Hogyan sikerült felvenni a kapcsolatot az Utzinger Alapítvánnyal?
Kerényi Ildikó: Susy Utzinger többször járt Magyarországon, legutóbb
például állatorvosoknak tartott előadást. Mészáros Gabriellán, a Magyar Állatvédők Országos Szervezetének elnökén keresztül ismertük meg: ő többször
dolgozott vele határokon átívelő feladatok megoldásán. Mi pedig Gabriellával dolgoztunk együtt több ízben, nehezen megoldható állatvédelmi ügyekben. A két szál most összefonódott: Susyra és Gabriellára is mindenben számíthatunk. Nagy segítség ez nekünk, és hisszük, hogy Kenese állategészségügyének is.
– Mit tegyen, aki úgy dönt, szeretné kérni a közreműködéseteket?
Kerényi Dániel: Kérjük, aki ivartalaníttatni szeretné macskáját, kutyáját,
jelentkezzen egyesületünknél, és az orvosi kezelés költségeinek egy részét
álljuk.
BKHírlap
Látott egy szép
naplementét?
Remek
rendezvényen járt
városunkban?
Érdekes, vicces,
megható vagy
egyszerűen csak
szép dologba
botlott?
Készített róla
fotót?
Ha igen, ossza
meg velünk!

Legyen az Ön képe
a

Balatonkenesei Hírlap

borítóján vagy lapjain!
balatonkenesehirlap@gmail.com
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Álmomban Jóságos Istenem
megjelent
s kérdi: mi van Kis Hazádban
idelent?
És üzeni Édesatyám
az Emberiségnek,
hogy a Pokol tüzei most
lángolóbban égnek…
És küldi Szent Fiát,
Ég és Föld Társurát
Ítélni Elevent és Holtat,
vizsgálni jelent, jövőt, múltat.
S mondá: Új Eget és Új Földet
teremtek –
Tudja meg ezt a jó, a rossz és
az eretnek.
És tudod-e, hogy
a Cselekvő Szeretet
ad lelkünknek önálló,
nemes veretet…
Álmomban Jóságos Istenem
megjelent
s kérdi: mi van Kis Hazádban
idelent?
2018. január 1.

Emlékeznek még Bobi kutyára és cseppet sem vidám
történetére? Fiatalkora egy részét „gazdája” „jóvoltából” egy tyúkólban töltötte, ahonnan kiszabadulva
csavargásra adta a fejét. Sajnos ekkor elütötte egy
autó. A következő napjait egy bokor alján töltötte,
mikor rátaláltak, és a Balatonkenesei Állatvédő Egyesülethez fordultak vele. Bobin csak egy orthopédiára
szakosodott budapesti állatorvos tudott segíteni – a
műtéti költségeket az egyesület nehézségek árán, de
állta.
Bobi lábadozása alatt ideiglenes befogadónál élte –
szerencsére most már egyre vidámabb – napjait, ahol
mindent megkapott, de még annál is többet. Ám
mint minden jószágnak, neki is jó lett volna egy örökgazdi, aki élete végéig igényeinek megfelelően gondoskodik róla. Nos, Bobinak kihúzták a sorsjegyét (de
az is lehet, hogy mind az öt számot eltalálta a lottón),
mert tavaly év vége felé eljött érte az Igazi. Bobiból
mára gróf lett, kéretik Bobi grófnak szólítani, ha valaki egyszer netán találkozik vele.
– nk –
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Bayer Emil: Jézusom, taníts…
– Ima a Megváltóhoz –
Taníts gyermeki
hittel hinni,
keresztem
alázattal vinni,
taníts, ó taníts
szeretni,
taníts sírni
és nevetni
s végül taníts
– ha kell –
lemondani,
buzgó imát
igaz szívvel
mondani…

Ragyogj!
Ragyogj, ragyogj kívül, belül.
Legyen arcodon, mosolyodon.
Engedd, hogy szárnyra keljen,
Engedd, hogy dalra fakadjon.
Engedd, hogy táncra perdüljön,
Benned örömmé, boldogsággá szelídüljön.
Kalota Gizella
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Kis András: Az 1000 éves Kenese
– Szemelvények Balatonkenese monográfiájából (4) –
Több mint harminc esztendővel ezelőtt, 1990-ben jelent meg Balatonkenese történetének máig legteljesebb monográfiája, Kis
András: Az 1000 éves Kenese című könyve. Benne minden, amit településünk kialakulásáról s történetéről tudni lehetett és érdemes. A kötet, mely mind tartalmában, mind megjelenésében méltó városunk múltjához és jelenéhez, ma már szinte teljességgel
beszerezhetetlen, antikváriumokban is csak ritkán bukkan fel. Ugyan tájházunkban megtekinthető, s a balatonkenesei könyvtárban is található belőle egy, helyben olvasható példány, mégis sokan keresik. A múlt években olvashattak már lapunk hasábjain
e könyvből – legutóbb 2017 márciusában, a kenesei Balaton-partról. Most ismerjék meg városunk földrajzi helyzetét és geológiai
viszonyait!
Földrajzi helyzet
Babay Kálmán, a méltatlanul elfelejtett balatoni novellista,
1888-ban Keneséről küldött egyik fürdőlevelében a következőket írja:
„A Balaton keleti kanyarulatának kellős közepén, hatalmas
hegyek tövében, közvetlenül a magyar tenger partján szerényen húzódik meg a kisded Kenese. A hegyekről letekintő utas
meglepetve kiált fel, amint e kimondhatatlanul szép helyet
meglátja. A paradicsomot és annak eszményi vidékeit csak álmodozásainkban képzelhetjük. Ki paradicsomi helyekről ébren óhajt fogalmat szerezni, nézze meg Kenesét…
Mily szerencsétlen, mily szánandó az, ki nem használja fel
az alkalmat Kenesét megtekinteni, ha tehetségében áll. Repes
a lélek örömében, ha benne csak pár hetet eltölthet, keserves
bánat nehezül rá, ha búcsút kell venni alig nélkülözhető vidékétől. Nem tudom, más hogyan van Kenesével; de én ott szeretnék meghalni, hallgatni a habok lágy zsongását, álmodni
édesen fájó tündérmeséket, miket a nép ajka százával mesélget…”
A költői gondolatok Soós Lajos személyében formálójukra
lelnek. 1900-ban, Soós egyik versében Keneséről így emlékezik meg:
Kenesei magas partok,
Hozzátok csak visszatartok…
Akit Isten búval vert meg,
Ezt a partot, ezt a berket,
Ezt a kedves völgyi katlant
Keresse fel mielébb.
Búja oszlik, kínja enyhül,
Boldogságról, szerelemrül
Csattog a dal útja közben
Annak, aki ide lép.

Kenese a Balaton északkeleti végén, Veszprém megye területén, a tó közelében fekszik. A Balaton fölé mintegy 80 méterre emelkedő mezőföldi fennsík több lépcsővel szakad le a
tó mai szintjére. A község ezen a változatos, dimbes-dombos
felszínen, több szűk völgy egymásba torkollásánál épült fel.
Kenese éppen ennek a kedvezően kialakult völgyrendszernek
köszönheti létét.
Az ősi Kenese közvetlenül nem a Balaton partjára, hanem
attól kissé távolabbra, 300-500 méterre települt. A Balaton
partján akkor még kiterjedt fenyérsávok, átjárhatatlan nádszegélyek, süppedő lápok terpeszkedtek. Keleti, hatalmas löszpartjaiban milliószámra fészkelt a partifecske. Nádasaiban
százféle vízimadár élt.
A Balaton felé tekintő, eredetileg meredek peremet, valamint a mezőföldi fennsík egy részét az idők folyamán a víz
beszabdalta. Ennek következtében kisebb-nagyobb völgyek és
dombhátak keletkeztek. A völgyek találkozási helyén alakult
ki kezdetben a község magja, melyről nem is olyan régen, Fényes Elek, 1851-ben kiadott „Magyarország geographiai szótára” című könyvében [16] a következőket írja: „Kenese magyar falu… egy szöllőhegyek közé szorított völgyben. Utcái
tömöttek és rendetlenek Szöllőhegye roppant, de erdeje kevés
vagy semmi, mert gondatlanság miatt elpusztult…”
A községet három oldalról ma is szőlőhegyek és gyümölcsösök határolják, negyedik oldalról pedig a Balaton. A község
fekvése az északi szelektől való védettsége miatt igen kedvező.
Hozzájárul még e természettől adományozott szerencsés helyzethez az is, hogy Budapesttől vasúton és az M7-es autópályán
könnyen és gyorsan megközelíthető. Ma már nemcsak a nyaralók, hanem a kirándulók és autósok is szívesen keresik fel
Kenesét.
Kenese a századforduló táján rohamos fejlődésnek indult.
Ez kezdetben nem annyira a község lakosságának és épületállományának növekedésében mutatkozott meg, hanem sokkal
inkább a fürdőkultúra megteremtésében. A község képviseletéből alakult fürdőbizottság a parton 30 holdas ligetet létesített
és a községtől nem messze strandfürdőt alakított ki, ahol csakhamar felépültek az első fürdőházak. Ennek köszönhető, hogy
Kenesét 1910-ben már egyszerű, de igen látogatott fürdőhelyként emlegették. Közben a község is megszépült. A régi házakat rendbehozták, újakat építettek, az utcákra diófákat ültettek.
Ezek a terebélyes diófák már a századforduló után – egy korabeli híradás szerint – az egész falut árnyassá tették.
A községhez tartozó terület nagyjából egyenlőtlen oldalú
háromszöghöz hasonlít. A háromszög alapja és egyben leghosszabb oldala a Balaton partja, másik két oldalát a Máma
pusztát és Akarattyát a Hosszúmező pusztával összekötő egyenesek alkotják.
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A község határának nagyobbik részét a mezőföldi fennsíkon találjuk. Ennek egyik legmagasabb pontja a Sér-hegy,
mely 188 méterre emelkedik az Adriai tenger szintje fölé. A
Balaton 105 m, a község központja 117 m magasan van az Adriai tenger fölött.
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a homok dominál. Általában az egész kenesei part teljesen vízszintes rétegzésű és csak az akarattyai partoknál változik meg
a rétegek települése. Sötétbarnára változik a település színe és
szenes rétegekkel vegyül. Az egész partvonalra jellegzetes a
tengert idéző sókivirágzás.

A község magasabban fekvő területei
A község és határának területe az idők folyamán többször
változott. Mai területe 6571 hektár (9586 kat. hold), amelyből
elég tekintélyes részt a Balaton vize foglal el.
Akarattya rendezett fürdőtelep, amely Kenesével ma már
teljesen egybeépült. 1978-ban a Tikacs-völgy aljában korszerű, új, nagy strandfürdőt nyitottak meg. Mellette jól felszerelt kemping található.
1958-ig Fűzfőfürdő is Keneséhez tartozott. Ekkor – több
más szomszédos településsel együtt – közigazgatásilag Balatonfűzfőhöz csatolták.
Hegy, terület
Akarattya
Balaton
Csittény hegy
Emberölés
Gáspártelep
Hosszúmező
István major
Kenese központja
Kishegy
Máma
Márkó
Matacs
Öreghegy
Partfő (Soós-hegy)
Sándor-hegy
Sér-hegy
Tornyos-hegy (Szabó-hegy)
Vágott út (Malom út)

[Tengerszint feletti]
Magasság, m
162
105
187
140
160
198
183
117
192
159
180
193
175
180
171
188
162
190

A levantei kor állóvízi képződményei hiányosak. Nincs
meg az átmenet a pannóniai-pontusi rétegekből a levantei rétegekbe. A kövületekben megmaradt élőlények inkább a folyóvizek lakói voltak, mintsem nagyobb és mélyebb állóvizeké.
A levantei korban a Dunántúl hatalmas szárazföld volt. A
legrégibb pontusi és levantei szárazföldi képződmények a pleisztocén homokkal egybeolvadnak. Ezért a pleisztocén korú
képződmények keretében kell a levantei korú lerakódásokat
keresni.
Kenesén a levantei kort a Fáncséroldalnál látható kavicstelep képviseli. Ennek vastagsága 4 m, szélessége legfeljebb 300
m. A kavics a pannóniai-pontusi rétegek felett fekszik és
ÉÉNY-DDK-i egyenes irányt követ 172-180 m tengerszint feletti magasságban a Papvásárai hegytől a Fáncséroldal fennsíkjáig, 5 km hosszon.
A Balatontól délre elterülő dombvidéken hatalmas, összefüggő lösztakaró van. Ez Veszprém és Fehér megyei lapályon
nagy területeken hiányzik. A Kenese körüli lösznélküliség a
szél hatásának tulajdonítható. Csak a Magas-partok mélyedéseiben, az uralkodó szél árnyékában maradt meg a lösz mindenütt a délnek néző lejtőkön. A Magas-partok tetején csak
egy helyen, mégpedig a Partfőn maradt meg kis darabon a lösz,
de itt is mindig kevesebb lesz.

Geológiai viszonyok
Mint ismeretes, a földtörténeti harmadkor negyedik korszakában a pannóniai-pontusi tenger elborította az egész Dunántúlt a mai tengerszint felett 200-300 m magasan, és vastag
homok- és agyagréteggel takarta be az egész területet. A tenger
eltűnése után sivatagos felszín keletkezett, amelyről a korlátlanul működő szél egyik helyről a másikra 100-200 m vastagságban hordta el a nem védett homokot és agyagot.
A kenesei Magas-partok szintén ennek az időnek a maradványai. A víz és a szél együttes munkája alakította ki az egész
partvonulatot.
A lerakódás rétegei jól szemlélhetők a Csúcsospart és a Tatárlikak közt levő téglavetőben (a Disznólejáró melletti MÁV
üdülő mögött), ahol a partot egy darabon 1913-ban megbontották. Itt a sárgás-szürke falban szépen mutatkozik a vízszintesen rétegzett tarka agyag. A Fáncséroldal és a Csúcsospart
között kiemelkedő szakaszban nyolc jól megkülönböztethető
réteget találunk. E rétegeket helyenként fakósárga lösz borítja.
Egész más, sokkal egyszerűbb képet mutat a partfal szelvénye
az Itatónál. Itt már csak négy települési réteg van, melyekben

Ellenben a Balaton felé irányuló völgyületekben, amelyek
több helyen megszakítják a Magas-partokat, bőven van lösz,
de ez különbözik a partfői lösztől. A partfői tipikus „fennsíki
lösz”, eolikus származású és rétegzés nélküli. A másik fajta,
amely a völgyületeket tölti ki, az ún. „völgyi lösz”. Ez homo•
kos és rétegzett denudációs (lepusztult) termék.
Kiss András: Az 1000 éves Kenese.
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990
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Szállítás napja
Február 6. (kedd)
Február 13. (kedd)
Február 20. (kedd)
Február 26. (hétfő)
Február 27. (kedd)

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

A vasútvonaltól a Balaton-partig
Szállítás napja
Február 6. (kedd)
Február 13. (kedd)
Február 20. (kedd)
Február 26. (hétfő)
Február 27. (kedd)

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

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 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.
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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.

2018. február
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Tisztelt
balatonkenesei lakosok,
nyaraló- és üdülővendégek!
Kérjük Önöket,

Tavaszi kikelet
Ismét megérkezett a tavasz,
S véle a kikelet.
Előcsalogatván a természetben
Szunnyadó életet.
S a kertekben, mint ezernyi,
Szerelemtől
Fűtött ifjúleány,
Menyasszonyi
Ruhába öltöztek,
A virágzó cseresznyefák.
Körülöttük, akár
Megannyi bájos
Kis, koszorúsleány,
Rózsaszínben pompázik
Sok tavaszi - kerti virág!
S lám, máris
Virágról virágra száll,
Néhány előbúvó,
Frissnektárra, szomjazón zümmögő,
Méhcsalád!

hogy személyi jövedelemadójuk
1%-ának
felajánlásával támogassák
a településünk közbiztonságáért végzett
önkéntes munkánkat!
Név: Balatonkenesei Polgárőr Egyesület
Adószám: 18930744-1-19
Köszönettel:
a Balatonkenesei Polgárőr Egyesület tagsága

S lent a völgyek, zöldellő selymesen lágy ölében,
Mint a szerelemnek,
Beérett édes gyümölcse,
Bújik elő, a sok színpompázón nyíló ősi vadvirág.
S lágyan fúvó déli szellő,
Hordja szerte szét,
Csábosan bódító kikelet - szerelmetes illatát!
S már elfedték a tél,
Pusztítón kies, nyomát.
A kéklő, harmatcseppekkel öntözött ibolyák,
Imaszőnyegként,
Borítván erdőt, s rétet egyaránt!
Id. M.S.

A ma holnap
történelem lesz
Továbbra is keressük, várjuk a családi archívumok azon fotóit, dokumentumait, amelyek összekapcsolódnak Balatonkenese történetével. Ha van a birtokában településünk néhány évtizeddel ezelőtti vagy régebbi arculatát bemutató fotó, kérjük, jelentkezzen! Nemcsak fényképek, hanem régi
iratok, családi dokumentumok is sokat hozzátehetnek Kenese emlékeihez.
A fotókat, dokumentumokat digitalizálás után tulajdonosa természetesen visszakapja.
balatonkenesehirlap@gmail.com
30/837-18-53
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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 és Nagy Krisztina
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep, Szállás u. 4.
A BORÍTÓN: KENESEI ALKONY, GÁL ISTVÁN INTARZIÁJA –
FOTÓ: VASVÁRY-TÓTH TIBOR
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: FEBRUÁR 15.
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 műveikért 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:
Szeptember 1-30.:
Péntek: 14.00-16.00
Szombat: 10.00-14.00
TOURINFORM IRODA
8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.
88/594-645
balatonkenese@tourinform.hu
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 9.00-16.00

