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Szerkesztői előszó
„Új év, új év, új esztendő, / hány csemetéd van? / Tizenkettő!” – kezdődik Csanádi Imre Hónap-sorolója, s igen, eszerint már túl vagyunk a „jégen járó Január”-on, meg a „fagyot
fújó Február”-on is. Elmúlt a „rügymozdító Március”, bár a kedves Új Esztendő idén mintha két utóbbi gyermekét rossz sorrendben indította volna munkába. Nem baj, eltévedtek, hazataláltak, és átadták a stafétát füttyös, fiús öccsüknek. Jack In The
Green, szól a dal a Jethro Tull együttes 1977-es Songs From
The Wood (Dalok az erdőből) című lemezén. Jack az a zöldbe
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öltözött alak, aki az erdők mélyén él, szól a hóvirágoknak,
amikor ideje növekedni – és bár már őt is megzavarta fejlett korunk számtalan „csodája”, mint az autópályák és az
elektromos vezetékek, azért minden évben visszatér. Mire
hozzánk ér, egészen füttyös, fiús lesz: figyeljék meg, a rigókat már maga elé küldte.
Gyönyörű ünneppel indul a hónap, húsvét lesz, a feltámadás ünnepe. Mint minden ünnep, ez is évforduló, sokszor és sokaknak sorsforduló is. Kívánom, hogy azokban
a napokban legyen mindenkinek békéje, csendje, amiben
áttekintheti, ami tavaly húsvét óta eltelt.
Aztán ott van a húsvét népi része, a termékenységvarázslatokkal, a természet újraéledésének örömét kifejező
szokásokkal. Ilyen például a locsolkodás, mely keresztény
jelképtartalma mellett korábban fiúk és lányok kapcsolatfelvételének és -tartásának fontos eseménye volt. …Nem,
az igazi fiúk nem locsoltak szódásüvegből – hanem leginkább vödörből –, és tarisznyájukból sosem fogytak ki a locsolóversek. Kedves fiú, férfi olvasóink, mondanak Önök
locsolóverset? Nem olyat, amit aznap kaptak sms-ben, locsolkodni menet letöltöttek a netről, vagy… hm… már az
utolsó középiskolás év óta ezzel kelnek útra évről évre,
hanem olyat, amilyet maguk költöttek? Képzeljék el, vannak olyan férfitársaik, akik maguk költötte locsolóvers
nélkül ki sem lépnek a kapun húsvét hétfő reggelén. Kövessék a jó példájukat! Mondjanak és írjanak minél több
locsolóverset, szánjanak rá néhány percet, hogy saját rímmel kísérjék a parfümös üveg elegáns sziszegését. Higygyék el, a lányok is sokkal jobban fognak örülni pár frappánsan megalkotott sornak. (…És talán nem veszik észre,
vagy esetleg szemet hunynak felette, hogy idén megint a
legviccesebb nevű, de jóindulattal is csak könnyfacsarásra
alkalmas kölnivel érkeztek.)
Április 8-án országgyűlési választások lesznek Magyarországon. Ne maradjanak otthon!
…Soroltunk hónapokat áprilisig, hallgattunk Jethro
Tull-t, szóltunk a húsvétról, elindultunk locsolkodni, majd
választani is voltunk… Mit nem tettünk még?
Nem beszéltünk az áprilisi programokról, amelyek
most is érdekesnek ígérkeznek. A költészet napján, április
11-én Meskó Bánk József Attila-estjét nézhetjük/hallgathatjuk meg a Kultúra Házában, ahová április 17-én gróf
Nádasdy Borbála érkezik, a Kenesei Szabadegyetem meghívására. Szent György napja, remélhetőleg piros lepke
szárnyán érkezik és szerencsét hoz – Szent György mindenesetre kinyitja a tájházakat. Nálunk is egész napos
program várja a gyerekeket és a felnőtteket, melynek különlegességét bemutatni elég egy név: Petrás Mária.
Aztán lassan kezdjék el keresni a bográcsot, szedjék
elő a kempingfelszerelést, mert május elsején újra főzőverseny lesz Kenesén – ezúttal a gulyástudásukkal kell elkápráztatniuk a zsűrit az indulóknak. De ez most, április
elején még messze van – addig felderíthetik a kertjüket,
mert ott is lesz munka bőven. A fűnyíróra gondoltak már?
Ne feledjék, április 13-án és 27-én új adásokkal jelentkezik a Balaton Televízió Balatonkenese magazinja.
…És figyeljék a fecskéket!
Nagy Krisztina
A soron következő Képviselő-testületi ülés időpontja
2018. március 29. helyett 2018. április 5.
Az Együttes Bizottsági ülés kezdése 16.00 óra,
a Képviselő-testületi ülés kezdése:18.00 óra
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Együttes bizottsági és testületi ülés 2018. március 1jén, és rendkívüli testületi ülés március 12-én
A Balatonkenese Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása volt az első napirendi pont a március
1-i bizottsági és testületi ülésen, de mind ezt, mind pedig
a Közművelődési Intézmény
és Könyvtár 2018. évi munkatervéről, a megtartandó rendezvényekről szóló, és azok
részletes költségvetését tartalmazó témát levették a napirendről képviselőink. Mint
azt Gyenge Katalin képviselő asszony, a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnöke
elmondta, a városnak céltartalékban 15 millió forintja
van, az általános tartalékban
pedig 1 millió forint. A tartalékképzés oka, hogy a városnak legyen forrása a megnyert pályázatok előzetesen
felmerülő költségeire, illetve
az esetlegesen nem várt kiadások fedezésére.
Ugyancsak későbbre halasztották a döntést a város
településrendezési eszközeinek Balatonkenese egyes területeit érintő módosítás, az
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése kivitelezésére kiírt közbeszerzési
eljárás megindítása, a Városgondnokság vezetője kérelmének, a műfüves focipálya
kiépítésének és a Szivárvány
Népdalkör kérelmének ügyében. Ezen ügyekről a március
12-i rendkívüli testületi ülésen határoztak.
A testületi ülésen a napirend előtt beszámoló hangzott el a január havi, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
melyet a képviselők megtárgyaltak és elfogadtak.
Balatonkenese Város Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint a településkép védelméről szóló
23/2017. (XII.20.) önkormány-

zati rendeletnek az elfogadásakor felmerült, hogy ezeknek széleskörű lakossági megismerését követően a bennük
foglaltak kiegészítése, korrekciója lehetségessé váljon.
Az eredeti tervezési szerződés most egy külön megállapodással egészült ki, mely
szerint a tervező, a Planteus
Településtervező, Építészeti
és Szolgáltató Kft. ezt a feladatot térítésmentesen végzi
el.
Elfogadta a testület a Városgondnokság 2018. évi
nyári szezonra történő felkészüléséről szóló előterjesztését. Ennek keretében meghatározták a 2018. évi strandbelépők és egyéb szolgáltatások árait, valamint a Széchenyi parkban található faházak bérleti díjait, és ennek
feltételeit. (Lásd: keretes írásunkat.)
Elutasította a testület Ács
Gábornak, a Balatonakaratytyai Fürdőtelep Egyesület elnökének kérelmét, mellyel a
városi kezelésben levő strandok belépőjegyáraiból 20-25 %
kedvezményt kért.
Bérbeadja a Vak Bottyán
strandon lévő vízi élménypályát Balatonkenese Város
Városgondnoksága. A bérleti
díj összegét a teljes bevétel
50%-ában, de legalább
8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió forintban határozták meg.
Az erről szóló Hirdetményre
érkező jelentkezők közül a
legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázót választják.
Az írásos dokumentum
hiányában nem fogadta el a
Testület a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület
2018. évi nyári szezonra
történő felkészüléséről szóló
előterjesztését.
Felülvizsgálta, és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a Testület Balatonkenese Város Önkor-

mányzatának 2014 – 2019. évekre szóló gazdasági programját.
Az eddigi évekhez hasonlóan 2018-ban is pályázatot
ír ki a Képviselő-testület civil
szervezetek, valamint a helyi
kulturális kínálat bővítésére
irányuló kezdeményezések részére. Az önkormányzati támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje:
2018. április 15.
Elfogadták a képviselők
Balatonkenese polgármesterének, Tömör Istvánnak a
2018. évi szabadságolási ütemtervét.
Megújul a Kossuth utca.
A pályázat, melynek keretében a munkálatokat elvégzik,
11.250.000.- Ft, 75 %-os intenzitású támogatást biztosít
Balatonkenesének. A tervezett út- és járdafelújítás elvégzésére kivitelezői árajánlatot kér az Önkormányzat a
felsőörsi DATI-SPED Kfttől, az abai Képli és Társa Bttől, a veszprémi VIA Vomito
Kft-től és a székesfehérvári
Útéppark Kft-től.
dr. Lengyel Róbertet, Siófok város polgármesterét támogatja a kenesei Képviselőtestület, hogy a Siófok és környéke hulladékgazdálkodási
kistérséget a Dél-Balatoni és
Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma

Tagi Tanácsában képviselje.
Megválasztására a kistérségi
ülésen kerül majd sor.
Megtörtént a szavazatszámláló bizottság tagjainak
megválasztása a 2018. április
8-i országgyűlési választásokra.
A szavazatszámláló bizottság tagjai:
Kreitliné Kálmán Éva
Tóth Mihályné
Ádám Ferencné
Farkasné Ferk Katalin
Kelemenné Ticz Anna
Vass Károlyné
Kelemen Viktória
Novák Éva
Horváth Tiborné
Póttagok:
Pillerné Nesó Tímea
Némethné Horváth Anna
Ritterné Pajor Csilla
Talabér Károlyné
Sörédi Györgyné
Fazekas Andrásné
Piller Györgyné
Papp Ilona
Tóth Gézáné
Csiker Szilvia
A szavazatszámláló bizottságok, valamint a Helyi
Választási Iroda tagjai számára az Önkormányzat étkezési ellátmányt biztosít,
150.000 Ft értékben, a 2018.
évi költségvetés általános tartaléka terhére.
A március 12-i rendkívüli testületi ülésen a 2018-
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as költségvetési rendelet megalkotása volt az
elsődleges feladat. (A
költségvetés részletezését lásd külön keretes írásunkban.)
Elfogadta a Testület a Közművelődési
Intézmény és Könyvtár 2018. évi munkatervét és rendezvénytervét. Az intézmény
rendezvénykeretét továbbá 210.000 Ft öszszeggel megemelték,
mely így 11.000.000
Ft-ra módosult.
Helyt adtak a képviselők Balogh Lajos
településrendezési eszközök módosítására vonatkozó kérelmének,
melyet a Balatonkenese, Kikötő utca 4836/2.
hrsz. alatti ingatlan építési övezeti besorolás módosításával kapcsolatosan nyújtott be.
Ugyancsak befogadták
a Nádaspart Csárda Kft.
Balatonkenese, 3708
hrsz. alatti ingatlanra,
Gábor András és Kerényi Mária Balatonkenese, 746/1 és 746/2 hrsz.
alatti ingatlanra, Varga
Zsuzsanna Balatonkenese, Fő utca – József
Attila utca – Szilágyi
Erzsébet utca által határolt tömbbelsőre és a
FALCON Technik Kft.
Balatonkenese, 5 hrsz.,
6/1 hrsz. és 6/2 hrsz.
alatti ingatlanokra vonatkozó, hasonló ügyben benyújtott kérelmét is.
Közbeszerzési eljárás indul az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése kivitelezésének
megvalósítására. Kivitelezői árajánlatot a
BETTY BAU Építési
és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságtól, az ARCADIA K Építőipari és
Urbanisztikai Korlátolt Felelősségű Tár-
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Strandbelépő árak 2018-ban Balatonkenesén
Vak Bottyán strand
napi
(Ft)
Felnőtt
Kedvezményes délutáni felnőtt
(16:00-19:00)
Diák,
nyugdíjas
Kedvezményes délutáni diák,
nyugdíjas
(16:00-19:00)
Családi
belépő
2 felnőtt + 2
vagy több
gyermek

700.-

heti
(Ft)
3.500.-

havi
(Ft)
14.000.-

500.500.-

napi
(Ft)
550.-

heti
(Ft)

havi
(Ft)

2.750.-

11.000.-

2.000.-

8.000.-

400.2.500.-

10.000.-

400.-

250.-

300.-

2.000.-

Bezerédj strand

10.000.-

1.600.-

8.000.-

Egyéb szolgáltatások díjai
Napozóágy: 1.000.- Ft/nap
Napernyő + tartó: 600.- Ft/nap
Hangosbemondás díja: 400.- Ft/alkalom

Kedvezmények
Balatonkenese Város Önkormányzata 100 %-os kedvezményt biztosít:
 6 éves korig;
 a helyi állandó lakosoknak, lakcímkártya felmutatásával;
 a Pilinszky János Általános Iskola diákjainak, diákigazolvány felmutatásával;
 Balatonkenese Város Önkormányzatának, Polgármesteri Hivatalának és
intézményei dolgozóinak, az igazoló dokumentum felmutatásával + 1 fő;
 a Pilinszky János Általános Iskola dolgozóinak + 1 fő;
 a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény dolgozóinak + 1 fő;
 a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde és az Élelmezés dolgozóinak + 1 fő;
 balatonakarattyai állandó lakosok a Bezerédj strandot szintén ingyenesen
látogathatják.

Nyitva tartási idő
2018. május 20-tól hétvégenként (szombat, vasárnap és ünnepnapokon)
2018. június 16-tól 2018. szeptember 2-ig folyamatosan
Napi nyitva tartás:
Pénztár: 8:00 – 19:00 óráig
Vizesblokk: 8:00 – 20:00 óráig
Az illemhelyek a büfék nyitva tartására tekintettel lesznek nyitva.

A Széchenyi parkban található faházak bérleti díja
Rendezvények idején: 3.000.- Ft/nap
A faházakban felhasznált elektromos energia díja a bérlő által használt eszközök
energiafelhasználása alapján, egyedileg kerül megállapításra.
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saságtól, a PannonWatt E- nek be. A közbeszerzés be- Vadász Lajos, műszaki szak- mányzatnak csak megfelelő
nergetikai Megoldások Zárt- csült értéke 215.296.714 Ft.
értő
ingatlant kellett rendelkekörűen Működő Részvény- Az ajánlattételi felhívás meg- dr. Vágner Elza, jogi-közbe- zésre bocsátania. A mostani
társaságtól, a PARALEL- küldésének napja: 2018. márszerzési szakértő
elbírálást követően sportpark
BAU Korlátolt Felelősségű cius 14. Ajánlattételi határNemzeti Szabadidő-E- létesül a Dózsa Gy. u. – JóTársaságtól, a KR ÉPÍTŐ idő, bontás: 2018. március gészség Sportpark program- zsef A. u. közötti (Tátorján
Korlátolt Felelősségű Tár- 29., 10:00 óra. Az eljárást le- ról döntött a kormány, mely- Játékvár előtti) területen.
saságtól, a KUTI ÉS FIA záró döntést 2018. április 16- nek célja a szabadidő aktív
2018. évi támogatásuk
Korlátolt Felelősségű Tár- án hozzák meg. Eredményhir- eltöltésére alkalmas, szabad- terhére 500.000 Ft előleggel
saságtól, a FEHÉRÉP Kor- detés: 2018. április 17. Szer-ző- téri közösségi terek kialakí- támogatja a Szivárvány Néplátolt Felelősségű Társaság- déskötés: 2018. április 23.
tása. A települési önkor- dalkört a Képviselő-testület.
tól, a VEMÉVSZER KorláA bírálóbizottság tagjai:
mányzatok a Nemzeti SportTovábbi részletes anyatolt Felelősségű Társaság- Jurics Tamás, a bizottság el- központok által megépített gokat a
www.balatonkenese.hu
tól, a MIN-TECH Korlátolt
nöke
sportpark készítésére pályázFelelősségű Társaságtól és a Kovács Péter, pénzügyi szak- hattak, még 2016-ban. A weboldalon találnak.
– nk –
VESZPRÉMBER Zrt-től kérértő
megvalósításhoz az önkor______________________________________________________________________________________________________

Tájékoztatás tervezett üzemszünetről az áramszolgáltatásban
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a www.eon.hu információ szerint Balatonkenese területén az alábbiak szerint várható
tervezett üzemszünet az áramszolgáltatásban:
Utca

Terület

Házszám(tól)

Házszám(ig)

Dátum

Időpont(tól)

Időpont(ig)

BajcsyZsilinszky
utca

Páratlan
házszám

73

169

2018.04.27.

8:00

13:30

BajcsyZsilinszky
utca

Páros házszám

60

114

2018.04.27.

8:00

13:30

Gyurgyóka
sétány

Egész utca

2018.04.27.

8:00

13:30

2018.04.27.

8:00

13:30

2018.04.27.

8:00

13:30

2018.04.27.

8:00

13:30

Kanári utca
Egész utca
Szép
Ferencné
Egész utca
utca
Tátorján
Egész utca
sétány
További információért kérjük, forduljanak a szolgáltatóhoz.

Megjegyzés
Az
áramszünet
a BajcsyZsilinszky
utcát
a 73-as
számtól
végig
érintheti.
Az
áramszünet
a BajcsyZsilinszky
utcát
a 60-as
számtól
végig
érintheti.
Az
áramszünet
érinti
az Írisz utca
teljes
területét is.
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Balatonkenese Város 2018. évi költségvetése
A 2018. évi költségvetés mérlegfőösszege szerint
Bevételek: 1.189.741.458 Ft
Kiadások: 1.189.741.458 Ft
Költségvetési bevételek: 812.291.135 Ft
Hitelfelvétel: 0 Ft
Pénzmaradvány (várható): 377.450.323 Ft
Költségvetési hiány: 0 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, pénzforgalom nélküli bevételek: 0 Ft

Bevételek
Önkormányzat működési célú támogatásának tervezett előirányzata: 270.265.410 Ft,
mely tartalmazza:
 Önkormányzati hivatal működése: 62.104.800 Ft
 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás: 50.362.982 Ft
 Zöldterület-gazdálkodás: 3.631.023 Ft
 Köztemető fenntartása: 100.000 Ft
 Közutak fenntartása: 17.671.950 Ft
 Üdülőhelyi feladatok: 25.466.260 Ft
 Polgármester illetménytámogatás: 1.041.000 Ft
 Óvodaműködés (óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítők átlagbérének és közterheinek
támogatása): 6.187.233 Ft
 Köznevelés és gyermekétkeztetés: 46.584.933 Ft
 Szociális feladatok (szociális- és gyermekétkeztetés, házi segítségnyújtás, bölcsődei ellátás,
időskorúak nappali intézményi ellátása): 81.519.505 Ft
 Kulturális feladatok: 3.185.930 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről, előirányzat: 4.620.000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, előirányzat: 212.930.725 Ft
Közhatalmi bevételek, előirányzat: 222.250.000 Ft
Intézményi működési bevételek, előirányzat (bérleti díjak, ellátási díjak, közvetített szolgáltatások, strandbevétel): 102.255.000 Ft
Maradvány
Önkormányzati szinten: 377.450.323 Ft, mely intézményenkénti megosztásban:
 Polgármesteri Hivatal: 70.294 Ft
 Közművelődési Intézmény és Könyvtár: 608.075 Ft
 Városgondnokság: 1.267.838 Ft
 Önkormányzat: 375.504.116 Ft

Kiadások
Működési kiadások
 Személyi juttatások, előirányzat: 186.472.128 Ft
 Munkaadókat terhelő járulékok, előirányzat: 36.772.387 Ft
 Dologi kiadások, előirányzat: 183.494.960 Ft
 Ellátottak pénzbeli juttatása, előirányzat: 9.127.000 Ft
 Egyéb működési célú kiadások, előirányzat: 188.176.742 Ft
 Tartalék, előirányzat (általános és céltartalék): 18.940.770 Ft
 Felhalmozási kiadások, előirányzat (beruházások, felújítások: 572.433.802 Ft

Létszámadatok

Polgármesteri Hivatal: 19 fő
Önkormányzat: 5 fő
Közművelődés: 4 fő
Városgondnokság: 25,5 fő
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2018. április 8-án országgyűlési választások lesznek hazánkban. Megméretik a kormányzat, a politikai pártok és a
parlamenti képviselők munkája. Az emberek átgondolják és
szavazatukkal kifejezésre juttatják véleményüket, és főként a
jövőre vonatkozó reményüket, bizalmukat.
Hallani ilyenkor egyesek tépelődését: elmenjek, ne menjek? Négyévente csak egyszer, a választás alkalmával kérdeznek, aztán… Találkozni olyan nézettel, mely szerint a
pártok és politikusok egyformák, csak a hatalom és a karrier
lehetősége érdekli őket. Van, aki időhiányra hivatkozik, tavasz van, ott a kerti munka…. Ugye, ismerős mindez?
Bízom azonban abban és tapasztalom is, hogy az emberek
széles többsége másként gondolkozik. Alkalomnak, lehetőségnek tekinti a választást, tudatosan él az egy szavazata felelősségével, alapvető állampolgári jogával.
Szívesen osztom meg a Kedves Olvasóval, hogyan tekintek jómagam a közelgő választásokra, melyek az én meggondolásaim.
Elsőként azt szögezem le, hogy természetesen elmegyek
szavazni. Ünnepi lehetőségnek tartom a négyévente sorra kerülő választást, melyek mindegyikén részt vettem, és a jövőben is így fogok tenni. Az egy szavazatom erejéig véleményt
mondhatok, értékelhetek, támogathatok politikai erőt és
konkrét személyt, vagy éppen távolságot tarthatok. Kifejezésre juttattom, hogy alapvetően milyen értékrend szerint,
mely döntéseket gondolok és tapasztalok jó irányúnak és
eredményesnek, és ezért támogatom azokat. Melyek azok a
megnyilvánulások, ígéretek, amelyeket elutasítok vagy nem
tudok hinni bennük. Ez egyúttal a személyes döntésem:
most van alkalom és lehetőség, élek a szavazati jogommal,
ennyi befolyásom mindenképpen van a hazai közélet alakulására.
Nem kétséges, hogy a FIDESZ-KDNP pártszövetségre adom a voksomat. Az ország gazdasági helyzetét és ennek
megfelelő lehetőségeit tekintve, nagyon kedvezőek a változások: kezelhető és csökkenő irányú mederben tartott az államadósság szintje, hatalmasat javult a foglalkoztatottság,
kiegyensúlyozott a költségvetés helyzete, erősödött az adófegyelem az elmúlt években. Mindezek alapján javult sokak
életszínvonala. Tanárok, orvosok, közalkalmazottak jutottak jelentős béremeléshez, számos kedvezmény, lehetőség
segíti a családosokat, folyamatos volt a figyelem a nyugdíjas társadalom iránt is, kétszer emelkedett a szakmunkás
minimálbér. Korántsem lehet és nem lesz természetesen mindenki elégedett, még messze vagyunk a nyugat-európai bérektől, de az induló helyzethez és önmagunkhoz képest –
csakis ez lehet a reális összevetés – nagyot léptünk előre. A
kormányzat és a Matolcsy-gazdaságpolitika összhangja, valamint a társadalom, az emberek erőfeszítése nyilvánvaló sikert hozott. Látszik mindez az egyes emberek, de a közösségek sorsának alakulásán is. Épülnek-fejlődnek városaink,
élénkül a turizmus.
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Szűkebb hazánk, Balatonkenese életében
is érzékelhetők a jó irányú változások: a munkanélküliség gyakorlatilag megszűnt, számos
pályázaton voltunk és remélhetően leszünk
sikeresek. Többszázmillió forintért korszerűsíthetjük középületeink energetikai rendszerét, folytatni tervezzük az útaszfaltozásokat,
nyáron a parkoltatás nagyobb gond, mint a
szobakiadás. Költségvetési helyzetünk kiegyensúlyozott, talán ezúttal is helye van annak, hogy megfelelően értékeljük a szociális ellátottság színvonalát. Segélyeket tudunk nyújtani a születéstől a temetkezésig.
Társadalmi-politikai összefüggésben is közel áll hozzám
a FIDESZ-KDNP értékrendje: konzervatív = értékőrző. Érték
a hit, a család, a közösségi élet, a nemzeti érzés, a hagyományok tisztelete, meghatározóan fontos az egyéni felelősség tudata. Egymást feltételezi a kötelességek és jogok egyensúlya.
Komolyan veszem és számon tartom az eskümet, melyet Balatonkenese képviseletére tettem a helyi választók bizalmából,
a vallott értékrend mellett kiállok. Baráti társaságban, közéleti
megnyilvánulásban és hangsúlyosan, a szavazatommal.
Külön említést és megbecsülést érdemel a Kontrát Károly
úrral, országgyűlési képviselőnkkel meglévő kitűnő munkakapcsolat. Ő járja a körzetét az alig ötven lakosú falutól Várpalotáig. Nem ígérget, de gondosan tájékozódik és segít. Személyes tapasztalatként említem a 7-8.-os iskolásaink rendszeres parlamenti látogatását egésznapos budapesti program keretében, melyet minden részletében a helyi önkormányzatunk
szervez és finanszíroz. A parlament megtekintését – ez, remélem, sok diáknak örök élmény – Kontrát úr titkársága intézi.
Legutóbb a tisztelt képviselő úr nemcsak egy köszöntésre jött
közénk, hanem a látogatásunk idejének felét, mintegy háromnegyed órát ránk szánt: körbesétált, kommentálta a látnivalókat, fényképezkedett velünk. Szakított ránk időt, pedig államtitkárként és országgyűlési képviselőként nyilván sok más
dolga is volt. Utólag is köszönjük. Nem kétséges, hogy megszolgálja körzete választóinak bizalmát, és a jövőben is számíthat ránk.
Végül egy alapvető
szempont, amely meghatározza a választásomat és
gondolom mindnyájunkét:
a rend, a biztonság, a nyugalom igénye. Nincs szükségünk migránsokra, a civilizációnk, életfeltételeink, nyugalmunk és biztonságunk olykor nyilvánvalóan is hódító szándékú megrontására. Szemem előtt van a 2015 nyarán
a Keleti pályaudvarnál kamerával rögzített kép: a randalírozó
migráns fiatal férfiak egyike a nyakához nyúl és mutatja: „így
fogjuk elvágni a nyakatokat”. Ilyen mentalitást sem keresztényi, sem általános emberjogi vagy egyéb meggondolásból eltűrni nem lehet, küzdeni kell ellene. Szóval, tettel, aktuálisan
pedig szavazattal.
Én ott leszek április 8-án a szavazófülkében. Meggyőződéssel és teljes bizalommal támogatom a FIDESZ-KDNP-t,
valamint képviselőjelöltünket, Kontrát Károly urat.
Remélem, nagyon sokan leszünk!
dr. Tábori György
alpolgármester
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Minden ember kétszer születik meg. Az
első születés az a csodálatos folyamat, amikor a pici emberkét az édesanyja szüli
meg erre a világra, a második születés pedig a felnőtt ember
megérkezése az örök létre. Mindkettő misztérium, szinte felfoghatatlan titok, és mégis beszélhetünk róluk, mert nemcsak
életünk részeiről van bennük szó, hanem ezek életünk kútfői,
amelyekből forrásozik az a valaki, akinek valójában mondhatjuk magunkat.
Mily nagy hasonlóság van a két születés között! Még el
sem indult az életünk, és máris valakik nagyon, de nagyon
akartak minket. Nevet adtak nekünk, és elhatározták, hogy fölnevelnek minket. Elhalmoztak minden jóval: puha meleg kelengyével, ruhával és finom ételekkel, szellemi javakkal és
sok-sok szeretettel. Fizetséget nem vártak, csupán azt a lehetőséget, hogy önzetlenül gyönyörködhessenek bennünk: akiknek boldog életet szántak...; – és van Valaki, aki még ennél is
többet szán nekünk, és ezért elvezet minket a húsvéti újjászületés misztériumához.
Mindkét születés gyönyörű esemény, pedig mindkettő útját
vér, kín és gyötrődés szegélyezi, és tragédiák kockázata fenyegeti, amit vállal a féri és a nő, mert édesanya és édesapa akar
lenni, és vállal az Isten, mert ő Teremtő és Üdvözítő –, az
enyém is és a mienk is.
A második születést a húsvét jeleníti meg. Vigyázni kell
azonban arra, hogy húsvét titkát ne mossuk össze a tavaszi kikelet dicséretével –, bár tényleg csodálatos dologról van szó,
amelyben minden a megújulás és a születés élményével veszi
körül az embert. Mégis, ez csupán a mulandó természet „csodája”, amely, ha túlságosan hatalmába keríti az embert, akkor
saját mulandóságának sírjába zárna be bennünket is.
Mi tehát húsvét titka?
Egy újabb tiszta hős bukása, akire lehet emlékezni,
akiről lehet verset, drámát
vagy dalt írni, akinek emelhetünk szobrot, vagy akit
hívek követhetnek és utánozhatnak? Az ilyen – emberi világunkba zárt – titok
nem volna igazi misztérium, mert ha mégannyira is
igaz lenne tartalma, egy
„legújabb hőssel” hamar túlhaladottá válhatna. Húsvét
titka azonban nem ilyen
természetű, hanem pontosan ebből a körforgásból
való kiszabadulást jelenti:
Áldó Krisztus, Tarcal, 2015 – A legnaa nagybetűs Életre való
gyobb magyarországi Krisztus-szobor
végleges megszületést.
Húsvét titka Jézus nélkül nem érthető meg. Először maguk
az apostolok sem értették meg, mert a maguk feje után próbáltak tájékozódni, noha ők közvetlenül a Mester tanítványai voltak. Ennek egyenes következménye volt számukra a nagypénteki kudarc, a reményt vesztettség, a félelem és a szégyen.
(Mint ami minden emberi halálban benne van.) A második
születés ilyen „alulnézetből”, vagyis az ember perspektívájából; de ez semmit sem árul el a lényegből: az áldozat győzelemmel végződik. A megdicsőült Krisztus megmutatja magát
és helyet készít az ember számára. Ettől a felismeréstől
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„lángolt” az emmauszi tanítványok szíve. A Föltámadott köszöntése: „Békesség nektek!” oly mélyen érintette a tanítványokat, hogy az még a mai utódokat is átjárja. A kételkedő Tamás apostol olyan vallomást tesz, amelyre korábban maga sem
gondolt volna. Leborul Jézus megdicsőült sebei előtt, és bűnbánóan suttogja: „én Uram, én Istenem!”. És végezetül Simon
Péternek is meg kell térnie gyáva hazugságából egy bensőséges vallomás formájában: „Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek.”
Húsvét titka bevilágítja az ember méltóságának és hivatásának titkát, értelmet ad még az értelmetlennek látszó dolgoknak is. Érdemes a fényénél tájékozódni...!
Dr. Balázs Pál

Rózsálló hajnalfény ragyog…!
Miről is szól a húsvét…? – Azok számára, akik egy kicsit
is értik az ünnep misztériumának lényegét, megdöbbentő és elszomorító élményben van részük, amikor szembesülnek a közgondolkodás húsvéti gyakorlatával, mert szinte mindent eredeti önmagából kifordulva látnak. Ez az ünnep ugyanis nem az
öncélú böjt utáni tobzódó húsevésről és lakmározásról szól,
mint ahogy azt a neve sejteti, még csak nem is a nyusziról meg
a piros tojásról, vagy az értelmét vesztett népszokásokról, nem
is beszélve a locsolkodás pénzvadászó akcióiról.
Persze, aki az
ünnep lényegét érti, az tudja, hogy
a böjt nem öncélú aszkézis, hanem a bocsánatkérés és a lelki
megújulás eszköze, s ha ez sikerrel jár, a feloldozás következik, és
az Úr asztalának
is vendége lehet Krisztus – Némethy László szobra, Debrecen, 1931
az ember. Ezt követi az otthoni, fehér asztal melletti családi
ünneplés, amely, ha méltó eleganciával történik, valódi öröm
forrása lehet. A tojás, melynek héját belülről feltöri a kiscsibe,
a feltámadás ősi szimbólumaként köszön vissza, s a másnapi
locsolkodás kedves játéka pedig, a keresztség életadó, frissen
tartó szent vizére emlékeztet bennünket. – Vagyis a szokásokat
értő és értékelő gyakorlat testi-lelki javunkat szolgálja, de a
vele ellenkező bárgyúság – sajnos – lassan tönkretesz és kiüresít mindent.
De hát mi is az ünnep valódi, eredeti és örök mondanivalója, tartalma és nekünk is szóló ajándéka? Ezt keresve idézzük
címünkben a csodálatosan szép húsvéti himnusz első sorát:
„Rózsálló hajnalfény ragyog…!” – s míg az egymásba kapaszkodó szavak szépségén el-elmélázunk, emlékeinkből felidéződnek régmúlt tavaszi első holdtölte utáni első vasárnapok
sejtelemes szépségű hajnalai, amikor a kristálytiszta levegőég
áhítatos alázattal fogadta a távolból érkező, fényes tekintetű
királyt, aki elűzi az éj értelmetlen zsarnoki árnyát, s mindent
bearanyoz fényes ragyogásával, hogy ezentúl csak az igazság,
szépség, jóság és szentség töltse be az egész földet.
Talán mondanom sem kell, hogy a természet eme tüneményes jelensége csupán szimbólum. A szimbólumnak viszont az
a természete, hogy túlmutat önmagán, jelez valami még
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nagyobb, esetleg minőségileg vagy létrendileg mást. A húsvéti
himnusz sem a természet dicséretéről szól, hanem szinte felülmúlhatatlan líraisággal Annak érkezését jelzi, aki minden
szépséget, igazságot és jóságot felülmúlóan az élet teljességével érkezik.
Amit mi húsvétnak nevezünk, annak eredeti neve: átmenet.
Értsd alatta: felszabadulás; mert átmenet a kihalásra ítélt
egyiptomi szolgaságból az ígéret földjének szabadságába. Átmenet a sötétségből a világosságra. Értsd a sötétségen a kilátástalanságot, a tudatlanságot, a tanácstalanságot, a személyes
bűnt, a haragot, a gyűlölködést és végül a halált. Mindezt feloldja „a sötétségre fény derül” jelensége. Személyes szellemi
világunkban ez azt jelenti, hogy valaki az igazság erejével segítségünkre siet, és általa felragyog bennünk, vagyis a lelkünk
mélyén az értelem fénye, amely azután már egészen a sajátunk,
és belülről világít meg mindent. Pontos ítéletet mond minden
értelmetlen sötét butaság, személyes pusztító erő, harag, gyűlölet, röviden a tévelygés és a bűn felett.
Csakhogy az átmenet, amit ünneplünk, nem egyszerű folyamat. Ha már megszokta az ember a sötét, zavaros létmódot,
akkor meglehet, hogy fél a fénytől, esetleg nem ismeri fel a

dolgok valódi veszélyét. Vagyis a sötét „szolgaság házából”
hosszú út vezet a teljesen megtisztult boldog életig. Sokan elhullnak az úton, mások feladják, s vannak, akik célba érnek.
Ezt az igazságot példázza Izrael családja, és minden egyes ember élete – a miénk is –, de az egész emberiségé is. Hogy azonban végképp ne bizonytalankodjunk el, a megtestesült Ige, Jézus Krisztus, emberi létbe sűrítve – köztünk – elénk élte a teljes emberi életet: a magzati élettől az ember életútjának minden mozzanatát. Bemutatta, hogy minden körülmények között
a bizalom (azaz a hit) és az értelem fénye az élet kikezdhetetlen
tisztaságát és épségét biztosítja az ember számára, amit még a
testi halál sem tehet tönkre. Jézus húsvétja, vagyis átmenete,
drámai módon három napba sűrűsödik össze: a sötét gonoszság nagypénteki tobzódásától és annak elviselésétől az első
nap hajnali feltámadásáig, azaz az átmenet beteljesedő megdicsőüléséig. Krisztus, a Fölkent húsvétja óriási segítség mindenki számára. Tükröt tart elénk, amelyben láthatóvá válik az
emberre – mindannyiunkra – váró lehetséges tragédia, de a
célba érkezés kiteljesedett megdicsőült élete is.

A húsvéti
SZENT HÁROMNAP
liturgiája
a katolikus egyházban

A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ALKALMAI
A REFORMÁTUS
GYÜLEKEZETBEN

Nagycsütörtökön, március 29-én este 6 órakor:
az utolsó vacsora szentmiséje
Nagypénteken, március 30-án este 6 órakor:
Krisztus szenvedésének és megváltó halálának liturgiája
Nagyszombaton, március 31-én este 8 órakor:
Krisztus föltámadásának húsvéti liturgiája a körmenettel
Húsvétvasárnap, április 1-jén de. 10 órakor:
ünnepi szentmise
Húsvéthétfőn, április 2-án reggel 8 órakor
szentmise


Balatonakarattyán

Hamvazószerdán, február 14-én reggel 8 órakor szentmise és keresztútjárás
Húsvétvasárnap, április 1-jén 8 órakor: ünnepi
szentmise


Balatonvilágoson
A nagyböjti programok Balatonkenesén,
a plébániatemplomban lesznek.
Kérjük a Kedves Híveket, kapcsolódjanak be a
plébániatemplom liturgiájába!

Dr. Balázs Pál

Balatonkenesén:
– Március 25. Virágvasárnapi
istentisztelet fél 11 órakor
– Március 30. Nagypénteki
istentisztelet passióolvasással
fél 11 órakor
– Április 1. Húsvéti istentisztelet úrvacsorával fél 11 órakor
– Április 1. Evangélikus istentisztelet úrvacsorával 16.30 órakor
– Április 2. Húsvéti istentisztelet legátus
szolgálatával és úrvacsorával fél 11 órakor
Balatonakarattyán:
– Március 25. Virágvasárnapi istentisztelet
az Imaházban 9 órakor
– Április 1. Húsvéti istentisztelet úrvacsorával az Imaházban 9 órakor
Mindenkit szeretettel várunk!

Balatonkenesei Hírlap
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a kommunizmus
áldozatainak emléknapján

Kenesei Szabadegyetem:

1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt
főtitkárát a hazai Kommunista Párt a szovjet hatóságokkal karöltve
letartóztatta, majd a Szovjetunióba hurcolták. Ezzel az eseménnyel
indult el a folyamat, melynek végén az egypárti diktatúra kialakult.
Az Országgyűlés 2001-ben emlékezett meg először e napon a
kommunizmus áldozatairól, s azóta sok helyen, évente kiállítások,
előadások, beszélgetések idézik fel a korszakot. Balatonkenesén
2018-ban Ambrus Árpád segítségével tettük ezt, aki az 1956-os
események tevékeny közreműködőjeként nagyon is tisztában van
vele, mit jelentettek az ötvenes évek, milyen volt az akkori hangulat, mit éltek meg mindennapjaik során, majd mi ellen lázadtak fel
végül a forradalomban az emberek. Elbeszéléséből világosan érthettük, hogyan jutott el egy háborúból alig néhány éve magához
térő nemzet addig, hogy újra fegyvert fogjon, és szembeszálljon az
akkori világ két vezető katonai hatalmának egyikével. A szovjet
hadsereg elsöpörte a magyar forradalmat, a dermedt csend újra rátelepedett az országra, s akiket számon tartott a rendszer, azokat
nem tévesztette szem elől. Ez jutott Ambrus Árpádnak is, aki
1956-os szerepvállalásáért évtizedeken át érezte a „megkülönböztetett figyelmet”. És jó, hogy ezt elmondta, elmondhatta, hogy
mindazok, akik nem élték meg az 1948-1989 közötti időszak valamely részét, vagy megélték, de már elfelejtették, figyelhessenek
rá: nehogy ez még egyszer megismétlődjön.
A délutánon Ambrus Árpád beszélgetőtársa Nagy Krisztina
volt.
– BKHírlap –

A város bora kitüntető címet
Győrfi Károly 2017-es
Bíbor Kadarka-Zsombi vörösbora nyerte.
Vörösborok Nagy arany minősítése:
Szíjártó Emil, pinot noir, 2017
Fehérborok Nagy arany minősítése:
Györfi Károly, sauvignon blanc, 2017
Arany minősítés:
Kürthy Lajos, kékfrankos, 2017
Orbán Imréné, otelló-zweigelt cuvee, 2017
Ezüst minősítés:
Győrfy Károly, otelló, 2017
Horváth János, zweigelt-otelló, 2017
Keresztes János, cserszegi fűszeres, 2017
Keresztes János, zengő, 2017
Mórocz Csaba, otelló, 2017
Öcsi Gyula, otelló, 2017
Öcsi Gyula, saszla, 2017
Szabó László, zweigelt, 2017
Bronz minősítés:
Demkó Szekeres Zsolt, pinot noir rosé, 2017
Gondán Sándor, otelló, 2017
Horváth János, vegyes fehér, 2017
Kürthy Lajos, rozé-zweigelt, 2017
Pongrácz György, vegyes rizling, 2017
Dicsérő oklevél:
Gondán Sándor, olaszrizling, 2017
Gondán Sándor, vegyes vörös, 2017
Keresztes János, olaszrizling, 2017
Keresztes János, zenit, 2017
Kürthy Lajos, zweigelt, 2017
Orbán Imréné, vegyes fehér, 2017
Polgárdi Miklós, kékfrankos, 2017
Polgárdi Miklós, olaszrizling, 2017

Egyre népszerűbb lesz az idei évben már hetedik alkalommal
megrendezett, a Kelet-Balatoni Borrend nevével fémjelzett és a
balatonkenesei református gyülekezet által támogatott borverseny:
soha ennyi minta még nem került a zsűri elé, mint március 3-án.
Összesen 143 nedű mérte össze erejét, ízét, zamatát – és hangulatát, melyet kóstolóiban hagyott. És nem csupán Keneséről érkeztek
a színükben, fajtájukban sokféle borok, mert elhozták tavalyi évjáratuk legjobbjait a lepsényi, enyingi, aligai, vörösberényi, alsóörsi, felsőörsi, sólyi, lovasi, móri, Ság-hegyi kistermelők is. A
négy bíráló bizottság tizenhat ítésze derekasan megdolgozott,
hogy pontozza a felvonultatott kínálatot, míg kialakult a végleges
rangsor.

2018-ban kilencven termelő gondolta úgy, érdemes
megversenyeztetni gondosan készített borát a kenesei versenyen. Reméljük, a zsűri jövőre sem marad munka és
megoldandó feladat nélkül, s a nevezők száma eléri, vagy
akár meg is haladja a százat.
További fotóink a 43. oldalon.
Vasváry

Balatonkenesei Hírlap
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Kontrát Károly kifejtette: az ellenzék részéről
gyakran hangoztatott vád
– hogy a kormány „ellopja
az adófizetők pénzét” – mögött a valóság, hogy a Fidesz-KDNP a szocialista
kormányok által felvett adósságokat
rendezte. Nem volt egyszerű megoldani
a devizahitelesek helyzetét sem, és a kormány nagy politikai kockázatot vállalt
azzal az intézkedésével is, hogy a mezőgazdaságban a föld azokhoz kerüljön,
akiknél a legjobb kezekben van. A támogatási rendszer segítségével megfelelő
nagyságú területből egy gazdálkodó család stabilan meg tud élni.

Kontrát Károly és Kovács Zoltán tájékoztatója
Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Balatonkenese országgyűlési képviselője, valamint Kovács Zoltán államtitkár, kormányszóvivő látogatott
városunkba, 2018. március 2-án. A Kultúra Házában megtartott rendezvényen Kovács Zoltán beszámolójából a jelenlevők megtudhatták,
hogy a világot most legjobban foglalkoztató ügy,
az illegális migrációs hullám kihívása a magyarok közösségét megerősítette. Ráadásul a közép-európai államokkal közösen tudunk fellépni az Európai Unió törekvései ellen. A bevándorlás erősen megnehezíti az azt elfogadó államok életét is, és Magyarország
erre nemet mondott. (Bár az ENSZ most
globálissá tette a kérdést azzal, hogy az
egész világra kiterjedő migrációs egyezmény tervezetét készítette elő. Ez többek között tartalmazza a kormányokra
és társadalmakra háruló feladatok összehangolásának elvárását és a migráció hatékonyabb kezelését, valamint a legális
migrációs útvonalak bővítését, mellyel
visszaszorulhatna az embercsempészet.)
Amerika és Ausztrália nem enged a területére illegális bevándorlót; Európa egészen
mást gondol, ami öngyilkosságát jelentheti.

Az új Alaptörvény az identitást és a
társadalmi tudatot a magyarok belügyének tekinti, melyek meghatározásába
beleszólást nem tűr.
Kontrát Károly
hallgatói kérdésre elmondta: az ország
jelenleg teljesítmény
alapján kezeli állampolgárait. Hiába
szeretnének például
több bért adni az egészségügyben,
ez a költségvetést megingatná.
Kovács Zoltán
2002-ben a Medgyesi-kormány éppen ezt tette, s ez
vezetett majdnem államcsődhöz. A
polgári kormány 2012-2013-ban 1,3
milliárd forintot, az éves GDP 4 %át költötte az önkormányzatok adósságállományának rendezésére. A
kormány minden tőle telhetőt megtesz, de nagy, látványos tettek helyett
kis lépésekben halad. A tavalyi évben 10 %-kal nőtt a reálkereset. Az
első komoly bérfejlesztést a pedagógusok kapták, a náluk bevezetett átalakítások biztosabbá tették a helyzetüket. Működik a fegyveres testületek életpályamodellje is, mellyel a dolgozóknak
négy év alatt 50 %-kal emelkedett a fizetése. A rendőrségnél fejlesztésekre is sor
került, új járműveket, eszközöket kaptak.

Kontrát Károly

Kontrát Károly a választók bizalmát
kérte az április 8-i választásra, mert továbbra is kerülete fejlődéséért akar
tenni.
– nk –

Ökumenikus Világimanap, Suriname, 2018. március 2.

A bibliai teremtéstörténet igeversei adták
meg az alapot ennek a
nemzetközi eseménynek.
A Balatonkenesei Református Egyházközség gyülekezeti házának nagytermében a Református Nőszövetség sokadik
alkalommal tartotta meg a katolikus
egyház tagjaival közösen az összejövetelt.
A Nemzetközi Imanap Bizottságtól
kapott füzet segítségével a vezetők, a
felolvasók, a lelkészeink igehirdetésével, közös énekléssel, hálaadó imádsággal telt a közös, felekezettől független
együttlét, közös gondolkodás, közös értékek megerősítése.
Az imanapot konferencia készítette
elő Budapesten. Itt kapunk útmutatást,
szakmai anyagokat, és itt vesszük át a
munkafüzeteket minden évben a foglalkozások megtartásához.

„Mindaz, amit Isten alkotott, az nagyon jó!” (1 Mózes 1,1-31)
Minden évben más-más földrész,
ország, asszonyközösség életét ismerhetjük meg. Az aktuális ország történelmét, őslakosait, kultúráját, vallásait,
etnikumait, gazdaságát, természeti kincseit, megélhetési lehetőségeiket a felolvasások és a filmvetítések mutatják
be. Megismerkedhettünk az ott élők
szociális helyzetével, nehézségeikkel,
mindennapi gondjaikkal.
A surinamei emberek természetközelisége, kulturális sokszínűsége megmutatta számunkra, hogy a közös értékek, az istenhit, a gyarlóságaink, emberi mivoltunk egyenlővé tesz minket
Isten előtt. A Világimanap a keresztyén
asszonyok olyan közössége és mozgalma, amely kifejezi, hogy valameny-
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nyien egymáshoz tartozunk, egymásra odafigyelünk, egymás terheit hordozzuk.

Az imanap felhívta a figyelmünket,
hogy Isten ránk bízta a földet, a teremtett
világot, felelősséggel kell bánnunk vele!
Minden nap rácsodálkozhatunk a föld, a
környezetünk szépségeire, viseljük gondját! A fogyasztói szemlélet, a korlátlan
fogyasztás növekedése veszélyezteti a természet megóvását. A növény- és állatvilág szenved a természet pusztulásától,
élőhelyük elvesztésétől. Tenni kell a természeti kincseink, vizeink, a talaj, az állat- és növényvilág, természeti erőforrásaink, a levegő megóvásáért, a jövő nemzedéknek, a következő generációk számára való megtartásáért.
Mit tehetünk itthon, a szűkebb és tágabb környezetünkben a földünk megvédése érdekében?
Ritkán látott tömeg gyűlt össze Böjte
Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai
Szent Ferenc gyermekmentő szervezet
alapítójának előadására március 13-án.
A Kultúra Háza színházterme már jóval
a kezdés előtt teljesen megtelt; a később
érkezők a földszinti teremben, kivetítőn
kísérhették figyelemmel az eseményeket
– nem kevesebben, mint akik az emeleten voltak részesei a minden tekintetben
nagy hatású délutánnak.
Mi Böjte Csaba titka? Közvetlensége? Humora? Embersége? Személye,
amely minden esetben elbűvöli hallgatóságát? Gondolhatunk sokfélére, karizmatikus erőre, arra, hogy nagyszerű előadó, mégis mindennek egy az eredője:
Csaba testvér a szeretet útján jár.
Szent Ferencről mesélte:
„…Eltelnek az évek, Bernát, Ferenc
régi barátja hazatér, és meghívja Ferencet, régi barátját – leültek poharazgatni.
Hogy ezen az estén mit beszéltek, mit
nem, azt Szent Ferenc életrajza nem
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Ki kell mutatnunk
szeretetünket azáltal,
hogy felhívjuk a figyelmet a rossz gyakorlatok megszüntetésére, és a jó példák terjesztésére.
Feladatunk jó példával előállni, ilyen
lehet a vizek védelme, édesvizek megbecsülése, szelektív
hulladékgyűjtés, az
utcai
szemetelés
megszüntetése, az
illegális szemétlerakók felszámolásával,
a veszélyes hulladék megfelelő kezelésével, erdők védelmével – és így tovább.
Legyünk szószólói a teremtett világ
megóvásának! Hívjuk fel erre közösségünk, vezetőink, kormányunk figyelmét!
Imádságainkban hálát adtunk a teremtett csodálatos világunkért. Bocsánatot kértünk a tudatlan és tudatos
pusztításokért, a természet elhanyagolásáért. Megfogalmaztuk, hogy szeretnénk odaszánni magunkat Isten szolgálatába, hogy a ránk bízott világ jobb gazdái, gondviselői lehessünk, ebben Jézus
Krisztus példája álljon előttünk. Kérjük Istent, hogy adjon bölcsességet a
föld megműveléséhez, megvédéséhez,
hogy mindenki biztonságban érezhesse
magát a világban, az otthonában, hogy
megfelelő megélhetése legyen.
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Imádkoztunk a betegekért, a depresszióban, függőségekben szenvedőkért, a gyermekeiket egyedül nevelőkért, a bántalmazottakért, az elhanyagoltakért, a fogyatékkal élőkért, hogy Isten
gyógyulást, enyhülést adjon a szenvedőknek. Ámen!
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok
gyümölcsöt, mert nélkülem
semmit nem tudtok cselekedni.” (János 15,5)
Szabóné Öcsi Mónika
küldött, presbiter
Balatonkenesei Református Nőszövetség

„Legtöbb ember olyan, mint a tükör.
Amit mutatnak neki, azt viszonozza.”
Böjte Csaba Balatonkenesén
említi, de azt igen, hogy Bernát később
megleste Ferencet, amint egész éjszaka
ágya mellett térdelt és imádkozott. »Én
Uram, Istenem, Istenem és Mindenem!
Deus meus et Omnia.« Bernát megérezte, hogy Ferencben akkora szeretet,
öröm és béke van, hogy tőle az egész ember ragyog. Nekem meg van egy csomó
pénzem, hatalmam, tekintélyem – és
rosszkedvem van, gondolta. No, Ferenc,
hát hogy csinálod? – kérdezte. Ferenc pedig válaszolta: Menjünk el a templomba,
kérjük meg az atyát, nyissa fel a Szentírást, majdcsak megmondja neked is a
Jóisten, mit tégy, én nem tudom. Elmentek, s a gazdag ifjúnál nyílt ki a Szentírás, ahol azt mondja az Úr: add el

mindened, szabadulj meg mindentől, s
gye-re, kövess engem, szeress engem,
légy velem! Bernátnak úgy tűnt, ez jó vásár a Mennyei Atyával, a Szentháromsággal közösségben lenni, és elindult
ezen az úton. Azok a fiatalok gyűltek
egybe Szent Ferenc vezetésével, akik nagyon-na-gyon szerették az Istent. Azt
hiszem, azért van ma kevés olyan, aki a
szerzetesi, papi hivatást választja, mert
inkább üzleti viszonyban vagyunk a
Mennyei Atyával, de annyira nem szeretjük őt. – Hogy állok én az istenszeretettel? Mennyi szeretet van bennem?
»Uradat, Istenedet imádd.« Erről a kérdésről azért is érdemes lenne elgondolkozni, mert egészen biztos, hogy mind-
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annyiunk szívében ott van a vágy valami
végtelen iránt. Szent Ágoston ezt úgy
mondta: »Nyugtalan az én lelkem, míg
meg nem nyugszik benned, Istenem.« Ez
a nyugtalanság ott van a mai fiatalokban is – ennek feloldását keresik a kábítószerben, a tetoválásban, egy csomó mindenben; hajtja őket a nyugtalanság.”
„…Csodálatos dolog a szeretet útján elindulni. A csodák földjére lépsz, ha
a szeretet útjára lépsz. Ha belegondolsz
te magad is: családodban, barátságaidban mennyi öröm születik. S milyen szomorú dolog egyedül lenni, magányosan,
bezárkózva, csalódva. Nagy Szent Teréz
mondja: a Mennyország közösség, öröm, együttlét. Neki az Úr megmutatta a
poklot, s ő úgy látta, az sötét, magányos,
bezárt. Merjünk nyitni egymás felé!
Merjünk a szeretet útjára lépni. Merjünk
a mi urunk, Jézus Krisztus példájára elindulni, egymást megszólítani! Merjük a
másikat behívni egy pohár borra, jó beszélgetésre, egy rövid partira!
Mi szerzetesek vagyunk. Vasárnap
délutánonként félreülünk. A gyerekek
kérdezték: mit csinálunk? Mondtam: ez
rekreáció. Ez egy latin szó; kreáció, azt
talán értik – teremtés. Rekreálni – resti,
hát abban is ott van a neve, mint ugye
restaurant –, újjáteremteni. A gyerekek
hitték is nem is. Aztán jöttek hétfőn –
meglestek, lebuktunk. Ott semmi kreáció
nem volt. Sört ittunk, kolbászt ettünk, jókat nevettünk, még kártyáztunk is a tetejébe. Nahát, megvolt rólunk a véleményük. Próbáltam elmagyarázni: az a közösség, amely hetente legalább egyszer
nem tud jókedvűen, vidáman szeretetben, örömben leülni beszélgetni, egy
pohár bort meginni, az megszűnik. Ez a
szerzetesi közösség regulájának ugyanúgy a része, mint az, hogy imádkozni kell,
templomba járni, misét bemutatni. Ez
nyolcszáz éves tapasztalat, hagyomány.
Az emberiség kiforrott receptje. Ennek
mindenki családjában előírásnak kellene
lennie. Adja az Isten, hogy merjük, tudjuk
az egymás iránti szeretetünket kimutatni. Nem mondom azt, hogy nem szeretjük egymást. Szeretjük. De valahogy
szűkmarkúan mérjük az egymás iránti

olvasÓprÓba
Kahlil Gibran: Könny és mosoly
Kahlil Gibran 1883-ban Libanonban
született, Amerikában felnőtt keresztény filozófus, költő és képzőművész. Fő művének A próféta című lírai-filozófiai írást
tartjuk, amely a 20. században nagy hatással volt egy sor művészre és művészetre.
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„…Meg vagyok róla győződve, hogy
ha reformot kellene elindítani, a férfiaknál kellene elkezdeni. A férfiakat kellene
valahogy felrázni. Úgy gondolom, hogy
Trianon, az első és a második világháború, ’56 hatására túl sok kudarcon ment
keresztül a magyar férfi, és kicsit leült.
Őket kellene biztatni, bátorítani, lelkesíteni, akkor lenne új világ itt Magyarországon és a Kárpát-medencében.”
„…Hogy a gyerekeinket szeretjük,
azt is ki kell fejeznünk. Jöttek hozzánk
Dévára egy híres iskolából a tanárok
tanulmányi útra. Mikor már ott voltak
két napja, kíváncsivá váltak, hogy lehet, hogy a mi gyerekeink nem verekednek, nem káromkodnak, nem szidják
egymást? Milyen módszert használunk
ennek elérésére? Hallgattam, és végül
megkérdeztem: Maguk, ha óra végén bemennek a tanáriba, mit mondanak? Az
egyik tanár pedig úgy felelt: »Jaj, hogy
ezek a hülye kölykök hogy lefárasztottak!« Hát, mondom, akkor ez a probléma. A gyerekek érzik, milyen lelkülettel
megy be hozzájuk valaki. Milyen jó
lenne, ha érezném a gyerek iránt a szeretetet a szívemben. A házamba sem
lenne szabad bemenni enélkül. Mikor a
kulcsot fogom a bejárat előtt, meg kellene állnom, hogy felindítsam a szívemben a szeretetet a feleségem, a gyerekem, a szeretteim iránt. Mint a Szentmisében, ahogy megállunk, bűnbánatot
tartunk, ugyanakkor egy lendülettel Isten iránti szeretetünket is felélesztjük a

szívünkben, ugyanezt kellene tegyük a
találkozások előtt. Ünnep legyen, ha a
másik emberrel találkozunk. (…) Amit
öntözök, az nő naggyá. Biztos, hogy így
lassan betölti a szívemet a szeretet, a
ragaszkodás, a bizalom, a jóság. És aki
mit vet, azt arat.”
„…Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Hogy állok én az önszeretettel? Mert ez is Isten parancsa. A helyes
önszeretet nagyon fontos. Az, hogy most
eljöttek egy előadásra, arról is szól,
hogy saját magukat megtisztelik. Ha vasárnap szépen felöltöznek és elmennek a
templomba, az az önszeretetről is szól.
De az is, ha itt a szép Balaton-parton sétálnak egyet. Jézus Krisztus a tanítványait elvitte pihenni, kikapcsolódni, felüdülni. Vajon magamat meg tudom-e
ajándékozni pozitív, szép, értékes dolgokkal? Veszem-e a fáradságot, hogy elmenjek akár Füredre, akár Pestre egy jó
színdarabot megnézni, megajándékozzuk-e magunkat egy hangversennyel? A
lelkünket, szellemünket is üdíteni, frissíteni kell. Ajándék… Igen, testvéreim, magunkat is meg kell ajándékoznunk.
…Képzés. Jön az ősz, az új tanév. Lehet, eszedbe jut, annak idején szerettél
valamit, ami elmaradt az életedből. Bepótolhatod. Képezheted magadat, tanulhatsz.”
Az előadás végén Majoros Árpád
várpalotai gondolatszobrász, aki a Balaton-parton található Kenese szívét is alkotta, egy maga készítette gondolatkaviccsal köszönte meg Csaba testvérnek
kenesei látogatását. „A lehetőség remény. A remény egy szerethető fénysugár. A fénysugár maga az Isten.” – állt
rajta a felirat.
„Ne hagyják az örömet, a jókedvet
kihunyni a szívükből. Ne engedjék, hogy
a búbánat, a szomorúság fészket rakjon
az Önök szívében. Csendesedjünk el,
imádkozzunk az Úrhoz és kérjük a Jóisten áldását” – búcsúzott Csaba testvér.
Közös imádsággal ért véget az est,
amelyről mindenki hazavihetett magának egy személyes, maradandó, saját
életére is alkalmazható gondolatot.
Nagy Krisztina

Gibran kezdetben arabul írt, de legtöbb
művét már választott hazája nyelvén, angolul alkotta. Könny és mosoly című kötetében huszonnyolc novellát, elbeszélést és
verset találunk. A tőle megszokott, spirituális megközelítésben tárgyalja az emberi
viselkedés furcsa vonásait, a lehetséges válaszokat az élet egy-egy helyzetére. A mester szavai, a Jézus, az Emberfia és a Homok
és tajték szerzője, minden művében a lélek

mélységeibe lát, s olyan formában tárja olvasói elé, hogy az egyszerre szép, meglepő
és felemelő. Látásmódja a két kultúra között élők széles horizontját tárja föl, miközben Gibran mindkettőből kiemeli a jót, a
követni valót, az örökérvényűt.
A könyvnek ez az első magyar nyelvű
kiadása.
Digi-Book Kiadó, Budapest, 2017
Fordította: Dr. Bujtor László

szeretetet. (…) Ne patikamérlegen mérjük
ki, hogy éppen csak életben maradjunk.”
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Nagy jubileumra készül a balatonkenesei katolikus templom:
2019-ben lesz a templom építésének 200. évfordulója. Erre a jeles
alkalomra szeretnénk, ha újra megszólalna a templom orgonája. Sokak régi vágya fog teljesülni, hogy újra hallhassák a kenesei
katolikus templom orgonájának muzsikáját! Már elkészültek a tervek és ütemezések, és már megkezdődött az orgona felújítása
is. Aki mostanában felpillant a templomi karzatra, már csak hűlt helyét látja az orgona nagy részének. A nagy tapasztalatokkal
rendelkező magyar cég, az Apertum Tervező Iroda Kft., már elszállította az orgonát. Tervek szerint még ebben az évben visszakerülnek az elemek, de már felújított és használható formában.

Megújul a katolikus templom orgonája

Ha Ön szeretné anyagilag támogatni ezt a beruházást,
akkor megteheti a következő formában:

Balatonkenese Városért Közalapítvány
72900013-10501447
Katolikus templom orgonájára
Illetve személyesen is lehet anyagi támogatást átadni
Pércsi Valériának, az alapítvány pénztárosának
(Balatonkenese, Fő utca 6.).
Minden anyagi támogatást és imádságot
előre is tisztelettel köszönök.
Dr. Balázs Pál c. apát, plébános

A magyar embereknek mindig fontos, de talán nem túlzok, ha azt írom, a
legfontosabb szívügye volt a szabadság
iránti nemzeti tudat, amely a mai, XXI.
századi magyarságra is ugyanúgy jellemző maradt. Ezért fontos kötelesség
1848. március 15. emlékének megőrzése
s ünneplése.
Mindnyájan jól tudjuk, mi mindent
köszönhetünk a forradalmi események
előtti közel két évtized alatt, s közvetlenül utána történteknek. Buda lassan viszszanyerte rangját, mint országunk központja, Kölcsey Ferenc 1823-ban megírta a magyarság Himnuszát, 1844-től
Magyarország hivatalos nyelve a latin
(és a német) helyett végre a magyar lett,
s az 1848. évi XXI. törvénycikkel hivatalossá vált nemzeti zászlónk piros-fehér-zöld színe. – Minden további részletezést mellőzve csupán azon korszak legszembetűnőbb jelenségeire szeretném
ráirányítani a Kedves Olvasók figyelmét: ilyen az összefogás ereje, az elszánt
küzdeni akarás és nem utolsósorban a
tisztes önzetlenség, melyek sajnos jelen
korunk legfőbb hiányosságai közé sorolhatók; soha nem tanulunk történelmi

múltunkból.
Két mondatot idézek
Széchenyi
Istvántól, aki némi önkritikával illeti magát, ám utolsó
mondata akár ma is időszerű lehetne. „Az én politikám biztos volt,
de lassú, Kossuth egy kártyára tett
mindent és legalább idáig annyit
nyert a hazának, mint amennyit az
én politikám tán 20 év alatt bírhatott volna előállítani! Ha reactio nem
történik és több lesz bennünk a hazafiság, mint az irigység s több a polgári
erény, mint a dicsvágy, én bíz, azt hiszem, lesz még a magyarbul valami, s
pedig sok!”

Kurkó József színművész,
a március 15-i kenesei ünnepség egyik szereplője

Magukat a forradalmi eseményeket, s
a hozzájuk vezető utat tehát minden ma-

Iskolásaink megemlékezése

gyar ember jól ismeri; megértem s elfogadom, hogy a megemlékezések során
nem részletezzük túlságosan ezek minden egyes mozzanatát, ám én úgy gondolom, a közvetlen kiváltó okokat, a szabadságharc kitörését megelőző évtizedek
küzdelmeit és elért eredményeit illő kissé részletesebben felidézni. Sokunk számára nem nyújtott felejthetetlen élményt
idei ünnepi rendezvényünk, ám dicséret
s köszönet illeti gyermekeinket, óvodásoktól az iskolásokig. Külön köszönetet
kell mondanunk a versmondóknak, a
népdalkör tagjainak, s természetesen a citerazenekarnak, akiknek művészete és
tehetsége előtt csak meghajolni lehet.
Nincs szándékomban senkit megbántani
sem megsérteni, de meg kell mondanom,
az általam megélt március 15-i megemlékezések sorában nem a legmaradandóbbra sikerült szervezésnek lehettünk résztve-
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vői és tanúi. Az ünnepelni szándékozók a várható időjárásnak megfelelő ruházatban indultak a Kossuth-szoborhoz, mint minden eddigi esztendőben. Ám a reggeli eső miatt a rendezvény a Kultúra
Házának falai közé került, melynek terméből az ünnepelni vágyók
egy része odakünn rekedt. Voltak,
akik sétálni indultak a Balaton
partjára, s voltak, akik hazatértek,
miközben a teremben ülő-álló, túlöltözött emberek kezdtek türelmetlenné válni az amúgy is hoszszúra sikeredett műsor alatt.
Mindez egy kis előrelátással elkerülhető lehetett volna, ha sátorral
fedik a színpadot. Mi, keneseiek
oly sokszor álltunk már esőben,
jégesőben s szakadó hóban nemzetünknek ezen szent ünnepén,
mert számunkra az a kis tér –
amely Kossuth Lajos emlékművét
körülöleli – azonos március 15.
ünnepének szellemiségével, üzenetével. Jól tudjuk, 1848. március
15-e nemcsak a kenesei embereké,
hanem minden magyaré, a nagyvilágban szétszórtan élő testvéreinké is – de a helyi megemlékezés
az a miénk.
Kossuth Lajos mellszobrának
alkotója Gerenday Béla szobrászművész, akinek alkotását 1898ban, a forradalom 50. évfordulóján szerették volna felavatni. Az
alkotást, amely a helyi lakosság
adományaiból készült, pénzszűke
miatt sajnos a következő esztendőben, 1899. október 15-én avatták. Hazánkban 17. köztéri Kossuth-szoborként kerülhetett sor a
leleplezésére, s ennek ünnepségén
személyesen jelent meg Kossuth
Ferenc, Kossuth Lajos fia is.
Sokadmagunkkal szeretnénk,
ha a jövőben hagyományainknak
megfelelően, a szobor előtti téren,
településünk első embere emlékezne történelmi hőseinkre, mert
ez az ünnep róluk kell, hogy szóljon, s nem illik beleszőni a napi
politika eseményeit.
Id. M.S.
(Fotók: Nagy Krisztina)
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A Veszprémi Önkormányzat hagyományaihoz híven, idén is megtartotta Sport évnyitó gáláját
a Veszprémi Agórában. Ezen a rendezvényen a 2017-ben kiemelkedő teljesítményt nyújtó felnőtt,
utánpótlás és szenior korú sportolókat, csapatokat, valamint edzőket és sportvezetőket díjazták.
A 2018. február 21-i jeles eseményre Simon Csaba erőemelő világbajnok is meghívást kapott.
Az estet Porga Gyula, Veszprém város polgármesterének köszöntője nyitotta meg, melyben
kiemelte, hogy Veszprém megye sportolói és az általuk elért eredmények országosan is kiemelkedőek.
A díjakat a polgármester, Ovádi Péter önkormányzati képviselő és Halmay György, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke adta át.
Városunk erőemelő világcsúcstartója és világbajnoka a szenior kategória egyik díjazottja lett,

Együtt ünnepeltünk a Tájházban
a kenesei Történelmi és helytörténeti vetélkedő 50. évfordulóján
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amelyhez ezúton is
szívből gratulálunk!
(Színes fotónk a 2. oldalon.)
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Pályázati kiírás a civil szervezetek
2018. évi pénzügyi támogatására
1. Balatonkenese Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló
2/2016. (II. 25.) Önkormányzati rendelete alapján.

2. Pályázat céljai
Működési célú támogatás a szervezet alapszabály szerinti tevékenységével
összefüggő költség és kiadás részfinanszírozására, kivéve a bérköltséget.
2.1. Működési kiadásnak minősül különösen:
A civil szervezetek működésével kapcsolatos költségek:
a) anyagköltségek:
aa) üzemanyagköltségek,
ab) sportmez, cipő, sportszerek, jelmez, táncosok ruházata,
ac) irodaszer, nyomtatvány,
ad) fenntartási és üzemeltetési anyagok: a működési célt szolgáló bármely berendezés, gép használatához szükséges, egy éven belül elhasználódó anyagok, irodai eszközök,
ae) egyéb anyagköltség (dekoráció, rendezvényhez, programokhoz, kiállításokhoz szükséges anyagok, eszközök),
b) javítás, karbantartás költségei,
c) posta, telefon, kommunikációs költségek,
d) szórólapok, kiadványok, plakátok, archiválás, dokumentálás költségei,
e) helyiségek bérleti díja,
f) bankköltségek.
2.2. Nem működési célú támogatásnak minősül különösen (programtámogatás):
A civil szervezetek nem működési célú költségei:
a) étkezési-, utazási-, szállásköltség, tiszteletdíj, terembérlet,
b) belépőjegyek,
c) gyógyászati segédeszközök,
d) a támogatott cél megvalósításához, szervezéséhez szükséges:
da) eszközök bérleti díja,
db) kis értékű eszköz vásárlása,
dc) könyvek, kiadványok vásárlása,
de) műsor-, zeneszolgáltatás,
2.3. Mindkét pályázati cél elbírálása során előnyt élveznek a tágabb közösség számára felajánlható közcélú tevékenységek.

3. Pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthatnak be egyesületek és alapítványok, amelyek megfelelnek a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4.§ és 8.§-ban rögzített feltételeknek.

4. Pályázat benyújtásának módja
4.1. A pályázatokat kizárólag a jelen mellékletben szereplő „PÁLYÁZATI
ŰRLAP” kitöltésével, illetve az abban foglalt iránymutatások szerint lehet
benyújtani. Az űrlap nélkül beküldött vagy űrlappal, de formai hibás pályázatokat Balatonkenese Város Önkormányzata értékelés nélkül elutasítja. A pályázatokat 1 eredeti példányban postai úton vagy személyesen
kell benyújtani.
4.2. Nyomtatott formában vagy kézzel írott, olvasható formában a Hivatal
(8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.) címére kell eljuttatni. A
borítékra írják rá, hogy “CIVIL PÁLYÁZAT (évszám)”.
4.3. Pályázati űrlap beszerezhető a Hivatalban ügyfélfogadási időben, valamint letölthető a www.balatonkenese.hu honlapról.

5. A pályázatok benyújtásának határideje
Pályázat benyújtásának határideje
A személyesen behozott pályázatok benyújtási határideje
2018. április 15. 12:00 óra.
A postai úton benyújtott pályázatok postabélyegzőjén szereplő dátum
2018. április 15. éjfélig fogadható be.

6. Pályázatok kezelése, elbírálása, a támogatás igénybevétele
6.1. A pályázatok kezelése
6.1.1. A pályázatokat Balatonkenese Város Önkormányzata iktatja
ésarchiválja. Balatonkenese Város Önkormányzata a nyertes pályázók esetében, az odaítélt támogatás tényét és a támogatott szervezetek, közösségek kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat
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hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára.
6.2. A pályázatok elbírálása
6.2.1. A pályázatok támogatásáról Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a benyújtási határidőt követő ülésén dönt. A
pályázati döntéseket a Képviselő-testület nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos kifogást, panaszt.
6.2.2. A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést, illetve a www.balatonkenese.hu honlapon közlésre kerül a nyertes pályázók köre.
6.3. A pályázati támogatás igénybevétele
6.3.1. A nyertes pályázókkal Balatonkenese Város Önkormányzata támogatási szerződést köt, amely feltétele a támogatás igénybevételének.

7. A pályázati támogatás elszámolása
7.1. A civil szervezetnek a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról a
tárgyévet követő év január 31-ig írásban kell elszámolnia, a támogatás
összegének felhasználásáról szóló bizonylatok hitelesített másolatának
benyújtásával és a támogatott tevékenység bemutatásával.
7.2. Számlák teljesítési határidejének a tárgyév január 31. – és a tárgyév
december 31. közötti időszakra kell esnie.

Pályázati kiírás a helyi kulturális
kínálat bővítésére irányuló
kezdeményezések részére, 2018
1. Balatonkenese Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló
kezdeményezések céljára.

2. Pályázati kategóriák
A helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezés, mely lehet:
 a környezeti-, szellemi-, művészeti értékek, hagyományok feltárása,
bemutatása és megismertetése,
 az ismeretszerző, művelődő közösségek, az ismeretterjesztés különböző formái
 nyomtatott és elektronikus kiadványok megjelentetése,
 művészeti tevékenység, képzőművészeti, zenei, színházi tevékenység,
 amatőr alkotó és alkotói csoport,
 a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának
segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, az egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
 a helyi identitást erősítő kulturális kezdeményezés.

3. Pályázat benyújtására jogosult szervezetek
Bármely természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet.

4. Pályázat benyújtásának módja
A pályázatokat kizárólag a „PÁLYÁZATI ŰRLAP – A HELYI KULTURÁLIS KÍNÁLAT BŐVÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK RÉSZÉRE 2018.” c. pályázati űrlap kitöltésével lehet benyújtani. Az űrlap nélküli pályázatokat az Önkormányzat értékelés nélkül elutasítja.
A pályázatokat 1 példányban nyomtatott formában postai úton vagy személyesen kell benyújtani.
Postacím: Balatonkenese Város Önkormányzata,
8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.
Személyesen: kizárólag Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati idején belül lehet benyújtani, a titkárságon.
Pályázati űrlap beszerezhető a Balatonkenese Polgármesteri Hivatal titkárságán, valamint letölthető a www.balatonkenese.hu oldalról.

5. Pályázat benyújtásának határideje
A személyesen behozott pályázatok benyújtási határideje
2018. április 15. 12:00 óra.
A postai úton benyújtott pályázatok postabélyegzőjén szereplő
dátum 2018. április 15. éjfélig fogadható be.
A támogatás igénybevétele és a pályázatok elszámolása a civil szervezetekével azonos módon történik.
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Eseményekről, tényekről, valóságról
és egy s más dolgokról
A kenesei Szabadegyetem szervezésében több előadáson, rendezvényen vettem részt, és úgy gondoltam, hogy az elhangzottakról írjak, további kiegészítő
tényekről, dolgokról – elsősorban Kiszelly Zoltán politológus előadásának azon
részeiről, mely számomra is
újdonságot hozott, és valószínűnek tartom, hogy mások számára is rejteget még
eddig nem ismert eseményeket, dolgokat. Köszönet
illeti meg a rendezőket, külön
kiemelve dr. Tábori György
alpolgármester urat, aki az
előadás moderátoraként kérdéseivel segítette kiteljesedni
a jelen emberét foglalkoztató,
és arra az előadótól várt, megfelelő válaszokat, feleleteket.
Az előadás anyagából,
majd az előadás után feltett
kérdésekből két dolgot emelek ki, a migránskérdést (a
migráció magyar fordításban
lakóhelyváltoztatást jelent,
jelenlegi szóhasználatban ez
kiteljesedett már tiltott határátlépéssel és terrorizmussal
is) és a mai lengyelországi
politikai helyzetet, annak jelenlegi fejleményeivel. A
migránskérdés megértéséhez
vissza kell mennünk a II. világháborúhoz, melyet a szövetségesek, az USA, NagyBritannia és a Szovjetunió
megnyert, és a háborút - az
übermensch és élettérnövelés
szellemében indító Németország, a III. Birodalom elveszített, feltétel nélküli fegyverletétellel. Az előadó szerint a
háború szörnyűségeinek nyilvánosságra kerülése, a háborús bűnösök nürnbergi pere, a
népirtások, a holokauszt megtörténte mind-mind felvetette
az egész német nemzet, a német nép felelősségét, Hitlerék
mellett. A németek az egész
emberiség szégyenpadjára kerültek, a világ összes hírközlő

eszközei ezt sugározták, terjesztették éveken át; egy-két
TV-csatorna jelenleg is folytatja ilyen irányú tevékenységét. A németekben kialakult a
szégyenérzet, melyet mindenképpen egy „jótéti vágy” teljesítésével (Kiszelly Zoltán kifejezésével élve) próbálnak
helyreigazítani és helyretenni.
Megmutatni azt, hogy a német
nemzet segíteni is tud.

A háború után a nyugati
szövetségesek által megszállt
németországi zónákban a
gazdasági segélyek hatására
az üzleti élet, az ipar fejlődése sohasem látott gyors
gazdasági fellendülést hozott, a megkötött német-francia megbékélési szerződés
létrejöttével a politikai helyzet is stabilizálódott a két nép
között. Az előadás alapján a
gazdasági fejlődés fenntartáshoz, a fejlesztések továbbviteléhez kezdett átalakulni a
német társadalom összetétele. Mind több jól képzett
szakemberre volt szükség,
akiknek a társadalom már
magas színvonalú életvitelt
tudott biztosítani. A fiatalok,
nők és férfiak egyaránt harminc éves korukig vagy későbbi időpontig tanultak, illetve tanulnak, családalapításra így csak ezután kerülhet
sor. A német társadalom ezzel elérte azt a szintet, hogy
nem tudta és már nem tudja
önmagát reprodukálni, Európában a legkisebb lett a reprodukciós hányadosuk – nem

éri el a kettőt. A kialakult jóléti társadalomban a családalapítás, a gyermeknevelés
már nem bizonyult jó befektetésnek, már nem lett kifizetődő, és annak megtérülése
sem látszott és látszik biztonságosnak. Jelenleg is mindenki igyekezett és igyekszik a jóléti társadalom előnyeit kihasználni, olyan munkákat vállalni, mely képzettségének megfelel és a legjobban fizet.
Ha ez nem sikerül, továbbra
is elmennek
munkanélküli
segélyre, amelyből évekig megélnek,
eltarthatják magukat és családjukat. Így az alacsony
képzettséget kívánó és kis fizetésű, de fontos szakmákban tartós munkaerőhiány lépett föl, amely már kezdte
akadályozni a jóléti társadalom, elsősorban a szolgáltatási szektor működését.
A német állam megpróbált a kialakult helyzeten segíteni, – elsősorban gyermeknevelési kedvezmények és
egyéb családalapítási támogatásokkal – de ezek döntő áttörést a népesség növekedésében nem hoztak, az alapvető
gond megmaradt: a német
nők többsége ma is huszonötharminc éves korban vállalkozik szülésre. A gyermekszaporulat továbbra is csak
egy vagy két gyermek, amely
nem elég a népesség megújulásához, és nem nyújtott és
nem nyújt biztosítékot a szülőanyának a nehezen megszerzett, jól fizető, volt egzisztenciája további, majdani
működtetéséhez.
A hiányzó munkaerő pótlására megjelentek a dél-európai – olasz, görög, spanyol,
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portugál, majd a Közel-Keletről származó és munkát
vállaló –, alacsony képzettségű, más nemzetiségű és később más vallású, más kultúrkörből származók. Ezeket
követték a volt szocialista országok állampolgárai, akik
magasabb fizetés reményében hagyták el hazájukat, és
megtalálták számításukat.
Csak részben váltanak lakhelyet, családjuk az anyaországban maradt, asszimilációjuk azonban óhatatlanul elkezdődött. Elsősorban német
vagy osztrák munkavállalók
lettek, tulajdonképpen azonos kultúrkörben dolgoztak
tovább. Ezekkel az emberekkel általában nincsen gondja
a munkát adó nyugati államoknak, így Németországnak sem.
A gond akkor kezdődött
el, amikor 2015-ben kitört a
szír–közel-keleti háború, és a
házukat, megélhetésüket elvesztett közel-keleti háborús
övezet károsultjai (szír, iraki,
afgán) megindultak a biztonságos menedéket ígérő Európa felé. Először spontánul,
majd valószínű, hogy a nemzetközi segélyszervezetek segítségével. Az Európába vezető egyik útvonaluk Magyarországon keresztül vezetett. A beözönlő tömegek ellenőrzését a magyar hatóságok megpróbálták törvényes
keretek között tartani, elhelyezésükről
gondoskodni,
amire aztán hamarosan nem
volt szükség, mivel Németország teljesítette a „jótéti vágyát”: Angela Merkel miniszterelnök asszony kijelentette, hajlandó befogadni a
menekültáradatot. Mivel úgy
gondolta a menekülők csökkenthetik a krónikussá váló
munkaerőhiányt valamint a
népesség növekedését elősegíthetik a letelepedésükkel.
Támogatni fogják elhelyezésüket, munkát, tanulási lehetőséget biztosítanak minden
olyan áttelepülőnek, aki elfogadja és tiszteletben tartja az
emberi együttélés szabályait,
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Györgydeák 60
Györgydeák György születésnapján a Tegnap ok és
manapok / Magánmitológia
címmel rendezett kiállítással
tisztelegtek a művész 60. születésnapja alkalmából. Zsúfolásig megtelt a galéria öszszes terme, ahol családtagok,
barátok, művésztársak és érdeklődők találkozhattak Vele,
művein keresztül. 30 év anyagát öleli fel az életmű periódusait bemutató kiállítás.
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2018. március 2-án különleges, izgalmas kiállítás nyílt Veszprémben, a Várban található Csikász Galériában.

jó. A hallgatás nem
csak csendet jelent.”
Kő Boldizsár elmondta, hogy édesanyját, a Balatonkenesén
élő Péterfi Gizella festőművészt mély barátság fűzte Györgydeák
Györgyhöz, nagyra becsülték egymás művészetét – s ő rajta keresztül ismerte meg Gyurit.
Elmondta, hogy „a művész
szerepe, feladata,
hogy segítsen az embereknek tájékozódni. Gyuri képei, szobrai zsigeri titkokat
hordoznak, belső érzéseket váltanak ki
belőlünk. Gyuri soha nem akart megfelelni az elvárásoknak, nem törődött
azzal, ki mit mond,
mit gondol róla. Olyan volt, mint egy
Györgydeák György szerzetes: fölfelé, befelé figyelt.”
A megnyitón HegyeshalTóth Eszter, a kiállítás
mi László, a Művészetek Há- kurátora meghatottan meza igazgatója méltatta György- sélte el, milyen érzéseket váldeák György Balatonkenesén tott ki belőle egyéves leltáélt képzőművész életművét, rozó, feldolgozó munkája somajd barátai, Porga Gyula rán a Györgydeák-hagyaték.
polgármester, illetve Kő BolGyörgydeák György tíz
dizsár képzőművész emlé- évig dolgozott a veszprémi
keztek meg az emberről, a Bakonyi Múzeumban grafibarátról, a művészről. Porga kusként, 1991-től a Cigányfúró című folyóirat művészeti szerkesztője, több éven
át a Művészetek Háza munkatársa volt. Párhuzamosan
több műfajban alkotott (grafika, síkplasztika, objekt, alkalmazott grafika, festmény) szabadon átlépve a
műfajok határait. Mintha
gondosan ügyelt volna arra,
Tábornoknak hogy mindig kilógjon a keretek közül. MegszámlálhaGyula szerint: „Gyuriról be- tatlan sok kiállítása nyílt meszélni olyan nehéz, mint Gyu- gye-, ország-, világszerte. Kirival beszélni. Vele hallgatni állított Berlinben, Helsinkilehetett jókat. Kevés olyan ben, New Yorkban is. Heti és
ember van, akivel hallgatni havilapokban rendszeresen je-

Lát-lak

lentek meg grafikái. Több
könyvet illusztrált.
Már 10 éve nincs köztünk. Mindössze 50 évet élt.
Hiányát valamelyest enyhítik
ránk hagyott alkotásai, az a
több mint 2600 db, amelyből
most katalógus készül, egy
igazi Györgydeák-könyv, amely felöleli teljes művészetét.
Gyerekkorától jól ismertem, és később egy család
tagjaiként együtt éltünk abban a bizonyos, sokat emlegetett, nagy vízparti házban,
amely oly sok inspirációt adott neki. Ott éltünk együtt,
30 éven át egy fedél alatt,
néha egyszerre négy generáció. Amikor eszembe jutnak
azok az idők, leginkább a
mindig valamit alkotó, kezében folyton valamit – akár
egy kenyér-, nád-, gyékény-,
kő-, vagy fadarabot – tapogató-gyömöszölő-gyúrogató,
közben pedig a Balatonnal
mindvégig szerves egységet
alkotó, szemlélődő, és benne

elmerülő Gyurit látom. Látom, amint Cseh Tamás dalait hallgatva agyagozik, látom, amint a parton hallgatja

Netovább

a csendet, a békákat… Rajzolja karakterisztikus, girbegurba vonalakkal azokat az
épületeket, amelyek neki
„visszaköszönnek” (Balatonkenese 2009-es falinaptár,
Veszprémi tekercs).
Szeretett otthon lenni, ő is
úgy gondolta, hogy Kenese a
világ közepe. Szinte mindig

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár épülete, Veszprém
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alkotott. Festett, írt,
Részlet a kiállításon található tájékoztatóból:
vagy szobrot, plasztikát készített leginkább
„Közel állnak hozzá a groteszk és a junk art eljárásmódjai,
helyi (a házban, vagy a
a prehisztorikus művészet elvont ember- és állatábrázoláház körül talált) anyasai, valamint a gyerekrajzok világa. Művészete az individugokból. Öntörvényű volt,
ális mitológiák jelentéskörében is értelmezhető. Műveinek
őszinte, munkáját tenyelvezete lazán kódolt, nyílt rendszer, sodró és manipulakintve sohasem megaltív, melyet az ösztönösség és az ötletszerűség vezérelnek.
kuvó. Nem festegetett
1989-től a Veszprémi Művész Céh tagja volt. Alkotásait több
populáris Balaton-tájízben nívódíjjal jutalmazták. Élete utolsó szakaszának nagy
képeket, még felajánsikere volt a váltakozva Magyarországon, Finnországban és
lott jó pénzért, megrenErdélyben megrendezett nemzetközi művésztelep létrehodelésre sem! Ő egész
zása. Műveit, ahogy egész életét, átjárta a humor, a kalandvágy. Munkái, mint ahogy az egész élete, a Balatonhoz és a
életében
amolyan
természethez ezer szállal kötődnek. Györgydeák uszadékfágyörgydeákos volt.
ból, madzagból, kócból, szögekből, homokból, gipszből,
„Csak” olyannak lenni
agyagból, avítt használati tárgyak darabjaiból, foszlásnak
volt képes, és nem is
Családi ünnep
indult textilneműkből, bútortöredékeiből, gyerekeinek elakart másmilyen lenni.
tört
játékaiból…, és még sorolhatnánk, mi mindenből állíTöbben különcnek, én inkább különlegesnek tartottotta
össze Bübüjeit, és táblaképeinek nagy részét, egyszótam. Mi más is lehetne, ha valaki odaül a zongorához,
val
mindent
fantáziájának szolgálatába állított, amit mi elteljes átéléssel játszik egy hosszú, nehéz, gyönyörű dahasználtunk és elhajítottunk. A művész magánmitológiájárabot úgy, hogy soha nem tanult zongorázni? Nem
nak elmesélésére egy sajátos elnevezésű műfajt talált ki: a
könnyű ilyen ember
Bübüt. A művész által kitalált kategória zavarba ejtően fura,
mellett élni, és nem
bájosan bumfordi szobrainak, avagy bábuinak megnevekönnyű ilyen emberzése. Legtöbbjük inkább állatokra emlékeztet, illetve nének sem bárki melhány madárszerű tüneményre – némelyikük viszont inkább
lett élni, bárkihez alemberféleségre. De leginkább mitologikus lények, mint amikalmazkodni, mert
lyen a művész Lauz nevű szereplője, vagy a versbeli Eototo
annyi minden feszeés Aholi, vagyis az indiánok jó szellemei, de bármely termégeti belülről, hogy
szeti nép bálványaira, vagy történelem előtti kor istenségemuszáj örökké arra
ire is hasonlítanak. Györgydeák családjához, felmenőihez
figyelnie. Mondták rá:
fűződő kapcsolatát a síkplasztikáin őszinte és kitárulkozó
„nehéz ember”. Én
módon jeleníti meg. Sajátos groteszk kollázsai, asszambláazt mondom, nem
zsai mellett a kortárs grafika műfajában erős kontúrú tusvolt könnyű ember.
rajzaival, zsákembereivel és saját evolúciójában teremtődött
állatfiguráival alkotott maradandót. Könyvillusztrációi köGyakran jöttek hozvetik tusrajzainak változásait, megőrzik grafikáinak bőbezá, sokan látogatták,
szédűségét, játékosságát, érzelmes, szürreális vonásait.
próbálták megfejteni
Élete végén visszakanyarodik a kezdetekhez, hisz gyermektitkait. Aki a rá jelkori álma, hogy eljusson a Szaharába. A tasszili sziklafestlemző hallgatásából
Tiéd
ményeket már gyerekként áhítattal tanulmányozza. A Szais értett, kitűnően „elhara egy olyan életrajzi töredék, amely egész munkásságára
beszélgethetett” vele. Őszinte, érző szívű, gyereklelkű,
nagy hatással van, s kései munkáin közvetlenül az expedímégis bölcs, alkotó ember maradt mindvégig. Tudatáció
hatását érezzük.”
ban volt annak is, hogy nem biztos, hogy megéri, hogy
megértik.
Kiállítása a Várban május
közepéig tart. Érdemes megtekinteni a 30 évet felölelő
zseniális összeállítást, mely a
2600-nál is több alkotásból
több mint 200-at mutat be.
Tíz-tizenkét éves lehetett,
amikor rendkívüli módon érdeklődött a csillagászat iránt.
Akkor azt mondta nekem:
„Csillagász leszek, és találni
fogok egy új bolygót!”.
Megtalálta!
Cím nélkül

Györgydeákné
Takács Hajnalka

Református templom és parókia, Balatonkenese

Balatonkenesei Hírlap

23

Tavaszi megújulás fáradsággal?

gyen? Van-e hitem abban, hogy van értelme a szépnek, a jónak akkor is, ha jön
a dagály, s elmossa? Alkotok-e szépet,
szerzek-e örömet nem érdekből, csak
egyszerűen a szép, a derű, a boldogság
kedvéért?
Nem tudom, ki hogyan válaszolt kérdésekre, ez maradjon titok.
Én azonban elhatároztam valamit:
szeretném másként csinálni, mint eddig.
Tavasz van, itt a húsvét, a felismerés és
az újrakezdés lehetősége. Én azt tapasztalom saját életemben, hogy a húsvéti
idő mindig a nagy felismerések ideje.
Felismerése annak, mit veszítettem el az
értelmetlen küzdelmekben. Miről mondtam le, amiről nem
kellett volna, és miről nem
mondtam
le, amiről
nem ártott
volna. Ugyanakkor annak is a felszabadító felismerése, hogy nem kell belevesznem az
önsajnálatba, mert ezek a kudarcok
olyanok, mint az a tagmondat, ami végén nem pont van, hanem vessző, és
amit az újrakezdés „mégis”-sel kezdődő
új tagmondata követ. Így lesz a tavasz, a
húsvét a halálból való szabadulássá, az
összeomlás utáni újrakezdéssé, kulcsfontosságú és merőben új felismeréssé.
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Egyik tavaszi este a számítógép előtt
ülve, már-már gépiesen lekérve a leveleket, kerestem még pár képet a hittanórákhoz. Így került elém egy rövid, párperces videó.

https://www.youtube.com/watch?v=AT3CeGjfvoo

Gondoltam, megnézem, és meghallgatom közben a zenét is. Miközben néztem a videó képeit, jött a nagy felismerés: akkor, ott: nem értem. Egy ember
kisétál a tengerpartra, és több mint egy
percig mást se csinál, csak sétál. A zene
viszont tetszik, így hát tovább nézem.

Akkor azt látom, hogy a férfi fogja a kis
gereblyéjét, amit magával cipelt a tengerpartra, és elkezdi gereblyézni a homokot… Első gondolatom az volt, hogy
ennek az embernek is biztos megártott
az a kevés napsütés! De akkor már kezd
kitisztulni lelki szemeim előtt, mit is
szeretne mindez üzenni. Így tovább nézem a képeket. Most mezítláb van már a
férfi, óvatosan lépked, és szépen, egyenletesen, sokáig húzogatja a kis gereblyét.
Nyomában pedig minták születnek.
Kacskaringós csigavonalak. Egyre több
és több és szebb. Szép lassan az egész
partszakasz egyetlen gyönyörű mintává

Balatonkenese
Magazin
Péntekenként,
a Balaton TV műsorán,
18:00 órakor.
Hírek, tudósítások, beszámolók és
programajánló.
Minden, ami Kenesén történik.
Az adás ismétlése vasárnap,
14:10-kor.
Új adással kéthetente jelentkezünk.

változik. Szemet gyönyörködtető. Egy
hatalmas grafika, jól megkomponálva.
Rádöbbenek,
ez a férfi előre
látta azt, amit én elképzelni sem tudtam.
Itt kezdtem el örülni, hogy milyen jó dolog is a türelem. A videó azonban még
mindig tovább folytatódott. A férfi a képeken éppen ekkor húzza fel a gumicsizmáját, felbaktat egy
sziklára, és
mosolyogva nézi alkotását. Neki is tetszik.
De most jön
a poén.
Nemcsak a saját alkotására mosolyog rá, hanem annak a pusztulásra is.
Ugyanis alkonyodik, és jön a dagály. A
hosszú percek, órák kitartó, óvatos munkáját homokszemről homokszemre elmossa a sós víz. Eddig tart a videó.
Mi értelme volt? Miért fáradt ez a
férfi ennyit? Ráadásul nem úgy nézett
ki, mintha először csinálta volna! Akkor
eszembe jutott valami: vajon mennyiszer történik meg ugyanez velem, velünk? Egyáltalán megtörténik? Úgy értem, alkotok-e napról napra valami szépet, hogy aztán valaki odajöjjön, és könyörtelenül lerombolja azt, amit én szív-

vel-lélekkel készítettem; aztán másnap
szó nélkül nekikezdek, és újra megalkotom? Felveszem-e a szemetet séta közben, hogy a kukába dobjam, hogy a következő pillanatban valaki a szemem láttára dobja el a nyalókás papírt vagy éppen az üres kávés poharat? Kedves vagyok-e tizedik alkalommal is a csak önmaga körül forgó ismerőssel, munkatárssal, családtaggal, hogy megint semmibe vegye a szavaimat, és legközelebb
ugyanúgy átgázoljon rajtam? Folytatoke bármilyen „szélmalomharcot” a világgal, csak azért, hogy az szebb, jobb le-

Elhatározom, hogy holnap kedves
leszek a mogorva buszsofőrrel és a rám
bízott gyerekekkel, felnőttekkel is. Talán sikerül kis időre megszépítenem az
élet sokszor rideg, unalmas tengerpartját. Már azt is tudom, hogy egyáltalán
nem baj, ha jön az értetlenkedés, vagy
éppen a kudarc dagálya. Már tudom:
másnap újra kezdhetem, ahogyan a tengerparti rajzoló is. Igen, van miért. Hiszem, hogy általunk, emberek által lehet szebb,
jobb és boldogabb minden pillanat.
M. Erzsébet nővér
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Életvezetés – Színekkel teli ajándékok
Április elején, ha az ember kinéz az ablakon, jólesik a
szemnek gyönyörködni a tavaszi virágok színes változatosságában. Van piros tulipán, fehér hóvirág, rózsaszín nárcisz! De
miért olyan fontosak, hogy színeket lássunk? Mit jelent számunkra a szín?
Az emberek szeretik a színeket. Legalábbis a történelem
ezt igazolja. Festették a ruháikat, a használati tárgyaikat, gyűjtötték a színes virágokat, színes köveket. 10 000 éves barlangrajzot is találtak, amelyet az alkotók kiszíneztek. Manapság
pedig több száz színnév létezik és több, mintegy ezer színt vagyunk képesek megkülönböztetni.

Pontosan így néz ki egy színskála fekete-fehérben
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Mottó: „…mennyi szín és furcsaság és élet mindez, és mennyi
emlék és mennyi remény” (Karinthy Frigyes)
Elgondolkodtam azon, hogy milyen lenne, ha egy nap felébrednék és nem látnám a színeket? Ha mindent a szürke különböző árnyalataiban látnék? Ha kimennék a rétre, sok-sok szürke
virágot látnék, egy sötétszürke gyepen. Ha elmennék egy kiállításra, a festmények színkavalkádja helyett szürke színek váltakozása adná az élményeket. Gondoljuk csak bele, milyen lehet
egy Rubik kockát kirakni, ha csak a szürke árnyalatai lennének
rajta? Milyen lehet főzni, ha minden fűszer szürke?
Az élet produkált már ilyen eseteket. Jonathan I, már befutott festő, egy autóbalesetben olyan károsodást szenvedett az
agyában, hogy a színeket attól kezdve csak a szürke árnyalataiban látta. Sőt, még éjszaka is szürkében álmodott. Jonathan I
azért is különleges, mert továbbra is festett, és a képein keresztül bepillantást nyerhettünk a megváltozott látás miatti küzdelmeibe. Kezdetben mindent „piszkosnak” látott, az emberek –
megfogalmazása szerint – hússzín helyett „patkányszürkék”
voltak. A korábban színes ételek visszataszítónak tűntek számára. Élményeit egy szürke szoba megalkotásán keresztül értelmezte a külvilág számára. Majd pedig lassan a szürke árnyalatai is új értelmet nyertek. Újra festő lett.
Neil Harbisson ugyanakkor egy ritka látászavarral született, és
így egy monokróm világban élt. De nem adta
fel. Segítőivel megalkották az elektromos szemet, egy olyan szenzort,
amely érzékelte a fény
frekvenciáit és azt a férfi
agyába bevezetve hang
formájában hallotta a színeket. Ő nem látta, haNeil Harbisson, a „színhalló”
nem hallotta a színeket.
Igyekszem a színekre úgy gondolni, mint egy gazdag ajándékra. Méghozzá kettős ajándékra. Egyrészt ajándék, hogy
vannak, másrészt ajándék, hogy képes vagyok látni őket. Ha
jobban belegondolok, minden nap sok-sok ajándékot kapok. A
színek ajándékait!
A színekben gazdag tavasz nagy ünnepe a húsvét, amely
szintén az ajándékot juttatja eszébe sok-sok embernek. Nemcsak a csillogó papírba csomagolt csokitojások miatt, nemcsak
az ősi magyar népi hagyományok miatt, hanem a keresztény
emberek számára húsvét önmaga egy óriási ajándék. Húsvét
eseménye, Jézus feltámadása azt jelzi a keresztény embernek,
hogy Isten számára az ember nagyon fontos, nagyon értékes.
Az ember az értékesség ajándékát kapta meg Istentől, Aki az
emberi létet annyira fontosnak tartotta, hogy emberré lett és az
ember lelkét pedig annyira értékesnek tartotta, hogy meghalt
és feltámadt érte.
Milyen érdekes egybeesés! Tavasszal a természet újjáéled,
pazarló színekbe és gazdag formákba öltözik, új életek sokasága kezdődik, és tavasszal, húsvétkor az ember is az új élet
lehetőségét kapja. Húsvétkor Jézus a halálával megmutatta az
emberi élet értékét, és feltámadásával egy új élet lehetőségét.
Én személy szerint ezt az eljövendő új életet is színekkel gazdagon tudom elképzelni!
M. Teréz nővér
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A város bora lett a 2018-as kenesei borversenyen Győrfy Károly Bíbor Kadarka-Zsombi vörösbora, míg
Győrfi Károly, a Kelet-Balatoni Borrend nagymestere,
a fehérborok kategóriájának Nagy
Arany minősítését sauvignon blac-jáa Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnöke
val hozta el. Három a magyar igaznyerte italával a kenesei Város Bora címet 2018-ban
ság, így otellójával még egy ezüst minősítést is begyűjtött. – A vörösborok Nagy Aranyát a tavalyi Város borának készítője, Szíjártó Emil nyerte, pinot noir-jával.
Ugyancsak nagy teljesítmény, hogy egy évvel ezelőtt (Balatonkenesei Hírlap, 2015/5., május), vele készült interjúnkban még
terve volt csak, hogy e fajtából jó bort készíthessen: személyes sikeréhez ezúton gratulálunk!
De most ismerkedjünk meg az idei győztes bor készítőjével, Győrfi Károllyal.

„A szőlőhöz és a borhoz emberileg meg kell érni”

– Hogyan lettél borász?
– Nem vagyok borász,
legfeljebb hobbi-borásznak
tartom magam. A szőlő és a
bor gyerekkoromtól fogva kísér. Balatonvilágosról származom, nagyapámnak ott volt
szőlője. Sokat sertepertéltem
körülötte. A pince illata számomra olyan, mint egy jó parfüm. Imádom a kis, kézműves
borospincéket, mert a hangulatuk hasonlíthatatlan. Sokkal jobban szeretem ezeket,
mint a nagy pincészeteket. Azoknak is megvan a maguk
atmoszférája, de hozzám a kézműves bortermelés, a hagyományőrzés áll igazán közel.
– Milyen borokat készítesz?
– Ahogy már említettem,
hobbiborásznak tartom magam. És itt nem árt megemlíteni egy kérdést, mely kistermelői borbírálatokon is gyakran felmerül. Sokan nem tudják, mit nevezünk saját bornak. Azt mondják: ha valakinek nincs szőlője, hogy lehet
bora? Lehet. Azt nevezzük saját bornak, amit magunk erjesztünk. Attól a perctől kezdve, hogy a mustot kierjesztem, kezelem, abból alkohol válik, onnantól hivatalosan az
az én borom. Hosszú út vezet
el a szőlőtől addig, hogy iható, jó minőségű ital legyen
belőle; kezelni kell, dolgozni
kell vele. Itt válik ketté a szőlészet és a borászat, ami két
külön szakma.
Ha az időm megengedi,
nagyon szeretnék saját szőlőt, a termesztés még hiányzik nekem. Egyelőre nem tehetem meg, mert a gyümölcs,
ha érik, nem vár meg. Avval
foglalkozni kell, és nem csak

akkor, amikor nekem van rá időm. Még nem döntöttem el,
milyen fajtával foglalkozzam
leginkább. Piros és fehér szőlőből is szeretnék két-három
fajtát, de a gondolat még nem
forrott ki rendesen.
Évente 2-3 féle szőlőből
készítek bort. Nagy lehetőség
számomra, hogy borlovagtársaim és a borrenden keresztül
megismert barátaim jóvoltából nagyon jó minőségű szőlőhöz juthatok. Minden évben megpróbálok más fajtákkal dolgozni. Kézműves borokkal foglalkozom, amelyek
ismerete apáról fiúra száll, s
hagyományos módszerekkel
készül. Kísérletezem a tiszta,
kémiai szerektől mentes bor
előállításával.
– Melyek a kedvenc fajtáid?
– Elsősorban az őshonos
magyar szőlőket szeretem és
támogatom. Előtérbe kerülnek mostanában a rezidens
fajták, mivel eléggé előrehaladott a klímaváltozás. Tájegységtől függő, melyik szőlőből lehet a legjobb bort készíteni. Balatonkenesén, illetve a környező településeken,
a hobbikertekben és a szőlőkben napjainkban 40-50 féle
szőlőfajta van jelen. Nagyon
szeretem a rizlingeket, a testes, fehér borokat, de nem vetem meg az illatos, gyümölcsös fajtát sem – természetesen ezt is fehérben. A vörös
szőlőkből is a testesebb bort
adó típusokat kedvelem, amelyek egy-két év alatt adják
vissza az értéküket. Szerintem nem annyira a fajta fontos; a kistermelőknek sokkal
inkább az a lényeg, hogy minél egészségesebb gyümölcs-

ből dolgozzanak, mert
abból lesz minőség.
– „Magyar bor,
mindenkor, Isten áldásával” – szól a Kelet-Balatoni Borlovagrend mottója. Mit jelent számodra a magyar bor?
– Amikor ezt a mottót
megfogalmaztam – mely szerepel a szórólapjainkon, megjelenik a rendezvényeinken –,
arra gondoltam, hogy az emberiség történetében a harmadik-negyedik ital a bor
volt. Először a víz, a tej: ezeket az ember már idejekorán
kóstolta. Ezután jöttek a gyümölcslevek, amelyek erjesztett formájából kialakult egy
alkoholos ital. Amióta ember
él a Földön, a bor ott van.
– Az ókortól a bor lett a
vezető ital, hamar népszerűvé vált. Az éghajlat, a természeti körülmények miatt –
mert vagy nem volt víz, vagy
poshadt volt – a bor hamar
átvette a vezető szerepet. Biztonságosabb volt fogyasztani.
– Nem véletlenül van a
borról a Bibliában is bőven
szó. Régtől fogva gyógyszernek minősül, és ez napjainkig
így van. A somlói juhfarkat
patikában árusították és a tokajiról is vannak erre vonatkozó népi feljegyzések. A
Balaton-felvidéken és a Balaton déli oldalán ma is megtalálhatók az ilyen minőségű alapanyagok. Léteznek szőlőfajták, amelyek bora – természetesen korlátolt fogyasztás
mellett – jó például gyomorbántalmakra. Egyénenként eltérő, kinek mi a jó: van, aki a
savasabbakra, van, aki az enyhébbekre esküszik.

Mit jelent számomra a magyar bor? Szerintem a Kárpát-medencében termett szőlőből készülnek a legfinomabb, legzamatosabb borok
az egész világon. Nem vagyok elfogult, sok bort kóstoltam szakemberekkel, hozzáértőkkel. Nem mondom,
hogy a francia, a spanyol, a
kanadai vagy a portugál borok ne lennének jók, de a
Kárpát-medencei borok nagyon kiemelkedőek, megállják a helyüket az egész világon. Az elmúlt 10-15 évben
olyan fejlődés indult el a szőlészet és a borászat területén
Magyarországon, amely az egész világ előtt példaértékű
lehet. Kisebb-nagyobb pincészeteink borai a Föld minden
pontjára eljutnak és kiemelkedő eredményeket produkálnak. Az élvonalban, az első
tíz-húsz bor között mindig van
magyar. Nincs olyan nagy
gasztronómiai esemény, amelyen ne lennénk ott a borainkkal. Ez csodálatos. Úgy gondolom, a bor a magyarság egyik vénája.
– Sokat beszélsz a minőségről.
– Az utóbbi tíz évben,
amióta jobban odafigyelünk
a kelet-balatoni tájrészen készült borokra, megállapítható, hogy egyre emelkedik a
színvonal. Köszönhető ez
részben annak, hogy Fűzfőn
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a Nitrokémia gyár már befejezte a tevékenységét, amely
az 50-es, 60-as években nagy
hatással volt a tájra. Sajnos
meghatározó volt, és nemcsak a szőlőre, hanem minden növényre nézve. Az északi szél hatására Fűzfő, Kenese és Papkeszi kapta a vegyi anyagokból a legtöbbet.
Ez visszafogta a szőlőkultúra
felemelkedését, nem úgy,
mint a Balaton-felvidéken,
vagy a tó déli oldalán. Amióta megszűnt a vegyi gyár, a
hegybírók elmondása alapján
egyre többen fordulnak a szőlő felé, már a fiatalabb korosztályból is. Egyre többen
telepítenek szőlőt, készítenek
bort.
– És más tényezők is közrejátszanak a minőségjavulásban?
– Nagy szerepe volt, hogy
mikor 7-8 évvel ezelőtt borrendünk megalakult, elkezdtük a borversenyeket. Már akkor is huszonöt-harminc kenesei kistermelő készítette,
az akarattyai részekkel együtt,
rendszeresen a borát. A borverseny hatalmas változást hozott. Azok a települések, ahol
működnek a kistermelői, kisközösségi, kertbaráti borversenyek, ott emelkedik a minőség. A borok tisztábbak, szebbek, igényesebben gondozottak. Ez jó marketing a település számára. A fejlődés pedig
már Kenesén is érezhetően elindult. Korábban a boraikat
nem sokan vitték minősítésre. Itta a család, itták a barátok, éveken keresztül megszokták, nem tudták mihez
mérni. Nem ismerték föl a borhibákat sem – „megszokásból” dolgoztak. Ha nagyon
csapnivalóra sikerült, legfeljebb pálinkát főztek belőle.
Mára azonban elmondhatjuk,
hogy szürettől szüretig kibírják a borok az átmeneti időszakot, nem csak szüret után
tudunk kóstolni friss újborokat. A borversenyek kora tavasztól majdnem a következő
szüretig, augusztusig tartanak,
és a borok kezeltek, megtartják magukat. Természetesen
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meghatározó az évjárat is,
mert minden az időjárástól
függ. Az átlagos kistermelő
egy jó évjáratnál öt-hat alkalommal permetez egy évben.
Esősebb időben, amikor jönnek a betegségek, a permetezések száma megduplázódik.
Védjük, óvjuk a gyümölcsöt,
de amíg be nem érik, vegyszerben áll. Ez nem jó. Régen
csak rézgálicot használtak,
napjainkban közel 140 féle
növényvédőszer áll a rendelkezésünkre a gyümölcsökhöz,
köztük a szőlőhöz. A növény
nem mindig tudja kidolgozni
magából az anyagot, amivel
védjük. Ez a szüret közeledtével meghatározó. Ha nem
permetez a kistermelő, „tönkremegy” a termés; ha permetez, lehet, a szőlőt azzal fogja
leszüretelni, és így készül belőle a bor. Ezek a veszélyek
szőlész-borász körökben az
utóbbi időben nagyon a köztudatban vannak, bár a 2017es esztendő a problémák ellenére kiemelkedő lett: 40-50
éve nem volt olyan a termés,
mint tavaly. Ez szerencsére
az ország összes borvidékén
elmondható.
– Szavaidból kitűnik,
hogy borral foglalkozni tulajdonképpen életmód…
– A szőlőhöz és a borhoz
meg kell érni emberileg, erkölcsileg. Nekem lehetőséget
adott, hogy a mai rohanó világban megtaláljam, amire
vágytam: kapcsolatokat, jó
barátságokat.
– Rangos díjat nyert a
borod. Mit jelent ez neked?
– Számomra nagyon fontos kitüntetés, hiszen a város
borát minden évben kenesei
kistermelők borai közül választjuk. A Város bora cím dicsőség, amely visszaigazolást
ad az elvégzett munkáról. –
Egyébként a település címere
kötelez minket, hogy város borát válasszunk, ezáltal is népszerűsítve Balatonkenesét. Tevékenységükkel a kistermelők, borlovagtársaim is hozzájárulnak ehhez.
– A világból tudnál olyan
bortermelő vidéket említeni,
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Borversenyen

amelynek hangulata, „borművészete” hatással volt/van
rád?
– Minden olyan közösséget, települést, szőlőhegyet,
dombot, dűlőt szeretek, ahol
megjelenik a szőlő, vannak
présházak és pincék. Az ottani emberek meghatározzák
a tájegység, a település hangulatát. A szőlő pedig befolyásolja a települések életét,
mert az ember nem csupán
élvezeti cikként kóstolgatja a
bort. A bor társaságot, közösséget és hangulatot teremt.
Ebből barátságok alakulnak,
melyek sokszor nagyon meghatározóak.
– Erre Kenesén is nagy
szükségünk lenne.
– Borrendünk kis közössége remekül működik. Civil
szervezetként is igyekszünk
tenni Kenese érdekében. A
Kelet-Balatoni Borrend rendezvényeivel, jelenlétével mindig népszerűsíti Balatonkenesét. Címerünkben, kiadványainkban szerepel a települése címere – nem tudunk önzőek lenni, mivel mi is itt élünk. Nem véletlen, hogy a
Kelet-Balatoni Borlovagrend
éppen Kenesén alakult. A város címere adta az ihletet, hiszen itt régen nagyon komoly
volt a borkultúra. A reformátusok feljegyzéseket készítettek az 1600-1700-as években
itt lévő pincékről. Ennek alapján egész Fehérvárig, Várpalotáig felnyúló, hatalmas
szőlőbirtokok voltak errefelé.
Nem mi emlegetjük, hanem hozzáértő emberek, ha-

táron túl élő magyarok mondják, akik már negyven éve élnek hasonló közösségben,
hogy milyen jó a társaságunk.
Megalakulásunktól kezdve
az elsők közé sorolnak minket, ami a Kelet-Balatoni Borrend kis csapatának, magjának
köszönhető. Ha más borrendek rendezvényein veszünk
részt, a felvonulások alkalmával szinte mindig mi kapjuk a
legnagyobb tapsot. Észrevehető, hogy szeretnek min-ket.
Ezt nagyon jó érezni. Örülök,
hogy folyamatosan fejlődünk,
hogy olyan emberek jönnek közénk, akik az általunk megfogalmazottakkal egyetértenek,
a hagyományt tovább tudják
és akarják vinni. A kezdetekkor megfogalmazott célok
mentén haladunk. A borkultúra lényegét szavakba foglalták már sokan – így irodalmárok, mint például Azurák
Mihály bor-irodalmár –;
örömmel tölt el, hogy az abban foglaltaknak mindenben
eleget teszünk.
– Mik a terveitek, mivel
fogtok a legközelebb megörvendeztetni bennünket?
– A szokásos programjainkon, rendezvényeinken túl
most egy könyvet szeretnénk
adni a bor barátainknak, lovagrendünk történetét. A munka elkezdődött, reméljük, hamarosan kezünkben tarthatjuk a kötetet.
– Tehát a borrendben
még nagy tartalékok vannak.
– Igen, és nem állunk le,
mert mindig vannak új ötleteink, lehetőségeink.
Vasváry-Tóth Tibor
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Hazai versenyzők
a 2018. évi középtávú triatlon országos bajnokságon
Ahogy arról az előző lapszámban beszámoltunk, a 2018. május 26-án megrendezésre kerülő 5. Balatonman Kenese egyben a
2018. évi középtávú országos bajnokság színtere lesz. A megmérettetésen több kenesei versenyző is rajthoz áll, akik közül most
Kelemen Nóra, Erdei Sándor, Gáspár Ferenc, Táncos Gábor és Tóth Péter sportolói életébe nyerünk egy kis bepillantást.

Kelemen Nóra (A45-49)
Nóri 2014-ben, pont abban az évben költözött
városunkba, amikor az 1. Balatonman Kenese
megrendezésre került. A helyi versenyt igazi ajándéknak, egyfajta költözéshez kapott bónusznak
érezte, hiszen így nem neki kellett utaznia a versenyhez, hanem az érkezett hozzá! A megítélése
szerint különös varázsa van annak, ha nem „vendégként” vesz részt egy eseményen, ahova csak elutazik, aztán továbbáll, hanem az otthonában bizonyíthat. A verseny után, amikor mindenki pakolja
fel a bringát a kocsira, hogy autózzon sok-sok kmt, ő csak „sétál” egyet a hazáig. Örömmel tölti el,
hogy olyan helyen lakik, ami alkalmas ilyen jelentős sportesemény megrendezésére.
Sportolási szempontból Kenesét és környékét
egyfajta földi paradicsomnak tartja. A fővárosból
költözött hozzánk a férjével, és a hely kiválasztásánál jelentős szerepet játszottak a sportolási lehetőségek. Futni kiválóan lehet, van aszfalt és
földút, sík és dombok, így mindenféle edzéstípusra találunk
megfelelő terepet. Bringázásra szintén végtelen lehetőség
nyílik, hiszen a 71-es út kivételével alig van forgalom, és a
környező települések mind nagyon kellemesek. Úszásra adja
magát a Balaton, ami neoprén ruhában szerinte kb. 16 fokig
alkalmas nagyjából 1 óra úszásra (persze, rozmároknak – a
szerző). Az év többi részében pedig rendelkezésre áll a fűzfői
uszoda.
Nóri esetében a rendszeres sportolás egyértelműen az
életmódja része. Ha nem járna versenyekre, akkor sem edzene kevesebbet. Ahhoz, hogy egy nap végén elégedetten térjen nyugovóra, szüksége van rá, hogy meglegyen a kellő
mozgásmennyiség. Külön élmény számára, hogy a triatlon
sportjai többnyire szabadban, friss levegőn végzendőek. Igaz, télire be kell vonulni az uszodába, és a legzordabb

napokon a kinti bringázást is spinninggel vagy görgővel érdemes helyettesíteni, de egész évben kint fut, mert a szabadtéri sportot szerinte semmi sem pótolja.
Bár Nóri személyében az elmúlt három kenesei triatlonverseny abszolút női bajnokát tisztelhetjük, de ő alapvetően futónak tartja magát. Az edzéseiben is a futás kapja a legnagyobb
szerepet, és az elégedettségét is leginkább a futás minősége határozza meg. A másik két sportban nem tartja magát elég jónak, ezért azokban elnézőbb önmagával szemben, de a futásban nincs könyörület!
Nem készül arra, hogy harmadszor is sikerül megvédenie a
címét, hiszen az idei verseny OB lesz, ahol majd a profik is
rajthoz állnak, és velük szemben nincs esélye versenyezni. De
nem bánja, hogy idén csak az előző évi eredményeivel kell versenyeznie.

Erdei Sándor (A45-49)
Sanyi, a hosszú hajú, tetovált, fülbevalós kenesei rocker,
aki idén arra készül, hogy július 28-án a triatlon magyarországi
szentélyében (Nagyatád) 3,8 km úszás, 180 km kerékpározás
és egy maratoni futás után belépjen az Ironmanek táborába.
Négy évvel ezelőtt még nem gondolta, hogy eljön a pillanat,
amikor egy ilyen megmérettetésre való felkészülés kerül a fókuszába, de egy váratlan felkérés megpecsételte a sorsát. 2014ben felhívta a húga, hogy Nagyatádra mennek triatlonos hoszszú távú versenyre váltóban, de nincs, aki tekerjen, mert lesérült az egyik csapattag. Mivel 20 évvel korábban rendszeresen
kerékpározott országúti bringával, elvállalta a feladatot… Ha
pedig valakit egyszer megérint egy ilyen verseny légköre, akkor az újra át akarja élni az élményt, és ezért hajlandó áldozatokat is hozni, ami általában egy életmódváltással kezdődik.

„No cigi, no alkohol, és az L-es nadrág már jó rám” –
mondja Sanyi, aki az élő bizonyíték arra, hogy a rockzene élvezetéhez nem szükséges egészségre káros szenvedélyeknek
hódolni, és a tisztességesen kivarrt, de egyre vékonyabb test
bizony a versenypályán is nagyon acélos.
A munkája és a családja mellett szépen lassan a mindennapjai részévé vált a sportolás. Két éve ütemezett edzésterv
alapján készül a versenyekre, nagyon komolyan veszi az edzéseket, mert tudja, hogy a kitűzött célokat csak így érheti el. A
rendszeres mozgás iránti vágy a család többi tagjára is átragadt. Sanyi felesége, Kriszta, szintén rajthoz fog állni a kenesei
verseny rövidebbik távján, és gyermekei is szívesen kísérik el
a családfőt kerékpáros, futó vagy akár duatlon versenyekre,
mint versenyzőtárs. Az Erdei családban így ma már egy
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sportesemény is alkalmas arra, hogy családi programként tekintsenek rá, és
felkerült a rockkoncert mellé a polcra.
Az edzéseit többnyire Kenesén és környékén végzi, mert nagyon szeret itt
élni és sportolni. Büszke rá, hogy hazai pályán is versenyezhet, mert a meglátása szerint ez sportágtól függetlenül jelentős hozzáadott értékkel bír.
A 2018. évi versenyen szeretné megjavítani az előző évi időeredményét, de
sokkal fontosabb számára, hogy jól érezze magát a pályán, amihez itthon minden adott lesz.

Gáspár Ferenc (A45-49)
Feri gyermekkorában rendszeresen sportolt: kosarazott, úszott, focizott.
Húsz év kihagyás után lépett be az életébe a futás, amit hat éve kezdett el.
Aztán 2016-ban gondolt egyet, és a környezetéből érkező inspirációk hatására
kipróbálta a triatlont. Gyorsan megtetszett neki, így idén már a harmadik szezonját kezdte meg a Veszprémi Triatlon Egylet igazolt, amatőr versenyzőjeként.
A rendszeres mozgás most már az élete része, de nem volt ez mindig így.
Édesanyja daganatos megbetegedése sokkoló hatású volt számára, és ez nagyban hozzájárult a teljes életmódváltásához. Az eltelt idő alatt 20 kg-tól szabadult meg a sportolás, és az egészséges táplálkozás segítségével. Az edzések
ütemezésében nagy segítségére van a család 4 éves vizsla kutyája, aki rendkívüli mozgásigénnyel bír, így a közös futásaikkal két legyet üt egy csapásra.
Az elmúlt két évben számtalan triatlonversenyen vett részt szép eredményekkel, de a legkiemelkedőbb számára a tavalyi évben Keszthelyen megrendezett országos bajnokságon elért időeredménye. Az első középtávú versenyén az 1,9 km úszás, 90 km kerékpár és 21 km futásból álló kihívást 5
óra 23 perc teljesítette. A tavalyi évből őriz még egy szép emléket: a nagyatádi hosszú távú országos bajnokságon egy csapattársával indult váltóban,
és a 3,8 km úszást, 180 km tekerést, és 42 km futást követően a célkapu
fölötti óra 10 óra 47 percet mutatott.
A versenyek korosztályos értékelésein rendre nagyon szép eredményeket ér
el, mégis arra a legbüszkébb, hogy fiait is sikerült megfertőznie a mozgás
szeretetével, és nagy örömmel tölti el, amikor alkalomadtán együtt futhat a
srácokkal. A sportolás révén nagyon sok új ismerősre és barátra tett szert, de
pontosan tudja, hogy a családja, és elsősorban a felesége támogatása nélkül
nem tarthatna itt, ezért nagyon hálás nekik.
A családi háttéren túl nagyon szerencsésnek érzi magát azért is, amit a kenesei környezet biztosít számára. Azt vallja, hogy nekünk van a legszebb edzőpályánk! A Balaton partján futhat, a környező települések útjain tekerhet, itt
helyben úszhat, ráadásul még nívós versenyt is rendeznek számára ezeken
az útvonalakon, amelyek alapos ismerete bizony előnyt jelent a távok sikeres
teljesítésében.
Hazai pályán most indul először középtávon, mert az elmúlt két évben a rövidebbik távon áll rajthoz, de nagyon bízik benne, hogy sikerül megjavítania
a keszthelyi versenyen elér idejét.

Táncos Gábor (A35-39)
A kenesei csapat legjelentősebb eredményeivel és sportmúltjával rendelkező tagja Gábor, aki a kerékpársport egykori élversenyzőjeként, sokszoros
bajnokként állt át a triatlonisták táborába. Gyermekkora óta aktívan sportol és
versenyez, azonban az elért eredményei ellenére mindig talál magának új kihívásokat a sportban.
A család és a munka mellett már nem fért bele az életébe a korábbi edzésmennyiség, és az ország különböző pontjain rendezett versenyek okozta terhelés, ezért a mountain bike-ról első lépésként a futásra váltott. Mivel itt is szép
eredményeket ért el, megfogadta azokat a tanácsokat, amelyek a triatlont javasolták számára, és megkezdte a felkészülést az első szezonjára.
Kenesét és környékét ideális terepnek tartja a triatlonisták számára, hiszen
mindhárom sporthoz adottak a feltételek, az év minden időszakában. Az elmúlt négy év kenesei versenyét nézőként már figyelemmel kísérte, mert egyszerűen nem tudott kimaradni az élményből. Ahogy a kordonok mellett állt,
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minden alkalommal felizzott benne a parázs, elkapta a versenyláz, egyszerűen vonzotta a kihívás, ezért idén már ő is ott áll majd
a vízben, amikor eldördül a startpisztoly.
Hosszú pályafutása során számtalan versenyen állt már rajthoz, de országos bajnokságon nem volt még alkalma hazai pályán
indulni. Arra számít, hogy az ismert útvonalak plusz energiákat adnak majd neki a teljesítés során.
A korábbi versenyeitől eltérő módon nincs időre vagy eredményre vonatkozó célja. Azt szeretné, ha sikerülne olyan szinten
felkészülnie, hogy élvezze a verseny minden percét.

Tóth Péter (A35-39)
A sportok szeretetét Peti az anyatejjel szívta magába, hiszen szülei
egyaránt testnevelő tanárok. Amióta az eszét tudja, aktívan mozog, legyen az bringázás, foci, kosárlabda vagy kézilabda. A lényeg mindig
a labdán vagy a keréken van, hiszen ezek nélkül nincs értelme pörgetni
a lábakat – vallotta sokáig. A nézetei akkor változtak meg gyökeresen,
amikor az egyetemi évek után elkezdett dolgozni, és azt vette észre,
hogy a baráti focik vagy kosarazások kezdési időpontja este 9 utáni
időpontra tolódik, ami már nem volt összhangban a bioritmusával, a
kilók pedig szépen szaladtak fel rá. Az első félmaratoni távját 2007ben teljesítette, ebben az évben vált az állóképességi sportok szerelmesévé, a rendszeres futás pedig az élete nélkülözhetetlen eleme lett.
Az újabb fordulatot a 2014-es esztendő hozta meg számára. Évek
óta invitálták már a sporttársai a triatlonosok táborába, de ő masszívan
ellenállt, mert elegendő volt számára a futópálya okozta kihívás. Aztán
az első Balatonman Kenese megadta azt a hiányzó lökést, amire szüksége volt. Az a tény, hogy a „szülővárosa” felkerült a magyarországi
triatlontérképre, arra ösztönözte, hogy a következő évi versenyre benevezzen. Mivel ezt csak egyszeri alkalomnak gondolta, nem vásárolt
magának országúti kerékpárt, hanem a meglévő – közel 16 kilós –
mountain bike-jával állt rajthoz, és teljesítette is a versenyt. Ám ahogy
az többekkel megesett már a történelem során, a triatlon varázsa rabul
ejtette, így az idei évben már a negyedik szezonjára, ezáltal a negyedik
kenesei befutójára készül, ahol az utolsó métereket – a hagyományokhoz hűen – két gyermekével közösen kívánja megtenni.
Az év nagyobbik részét Budapesten tölti, de a kedvencei a kenesei
edzések, amelyek jelentős arányt képviselnek a sportolási naplójában.
Ma már nincs a településnek olyan része, amit fel ne fedezett volna a
futásai során, de voltak komoly rácsodálkozásai, mert nem értette,
hogy azok a részek miként maradhattak korábban rejtve előtte? Tekerései során a Balaton-felvidék valódi szépségei is az újdonság erejével hatottak rá, annak ellenére, hogy itt nőtt fel mellettük, de autóval mindig a 71-es úton közlekedtek.
Az idei versenyen nagyon szeretne 5 órán belüli idővel végezni, és külön örömet okozna számára, ha a kerékpáros ideje
vonatkozásában a TOP 10%-ba kerülne.

A Magyar Katolikus Karitász
országos gyűjtést hirdetett nagyböjti időben,
amely során tartós élelmiszert gyűjtöttünk a
katolikus templomban.
Ez a helyi családok részére került kiosztásra.
A Magyarok Nagyaszszonya Katolikus Karitász csoport volt felelős a helyi gyűjtésért és a kiosztásért. A hívek nagylelkű adományának köszönhetően 10 kenesei család húsvéti ünnepét tudtunk szebbé,
és ünnepi asztalukat gazdagabbá tenni.
Köszönet minden adakozónak és köszönet a Karitász csoport tagjainak a szorgalmas munkáért.
M. Teréz nővér

olvasÓprÓba
Sári László: Lin-csi apát minden szava
„Az egész megértése a cél, hogy
aztán az egészet végre elfeledd” –
szól a 9. századi kínai szerzetes, Lincsi apát egyik bölcsessége. Szavai
tisztán szólnak, mai nyelven, a mai
olvasóhoz. És ami a fő: Lin-csi-nek
még humora is van, bár tanítványai
nem minden helyzetben értékelik.
A több évvel ezelőtti rádiós sorozat után nagy
népszerűségre szert tett kínai bölcselőről szóló történetek legteljesebb gyűjteményét tartja kezében az
olvasó, aki ha szereti a könnyen érthető, a lét teljességét mégis átfogó példázatokat, Lin-csi tanítványaival együtt járhat az úton, amelyet az apát kijelölt –
és mégsem – az őt követők számára.
Európa Könyvkiadó Kft., Budapest, 2017
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Fogjunk össze!
A Balatonkenese Városért Közalapítvány ezúton kéri a
kedves kenesei lakosokat, ingatlantulajdonosokat az önzetlen segítségre!
Karácsonyt követően egy ittas gyalogos miatt elkerülhetetlen közlekedési baleset történt az esti órákban, Duka közelében. Városunk egyik
ismert lakosa, Kocsis
Elemér, aki családjával a tragikus baleset
elszenvedője, a tragédia óta a kórházban
küzd az életéért, gyógyulásáért. Az influenzajárvány miatt csak a közvetlen családtagok tudják látogatni, biztatni, erőt és reményt adni. A családja, felesége és gyermekei minden erejüket összeszedve küzdenek a négygyermekes édesapa gyógyulásáért, akinek súlyos
gerincsérülése miatt feltehetőleg hosszú rehabilitációra és nagyon sok egyéb segítségre is szüksége lesz a felépüléséig.
Sokan ismerjük, szeretjük Őt és a családját. Eljött az ideje,
hogy ne csak lelkiekben, gondolatainkkal álljunk a bajba jutott
család mellé, hanem tetteinkkel is.
Barátaik és az Alapítvány kuratóriuma kezdeményezésére
gyűjtést szervezünk a család részére.
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Csendüljenek meg a belső harangok!
Mutassunk példát, ebben az esetben is!
Ha adunk, nem kevesebb lesz nekünk,
hanem TÖBBEK LESZÜNK ezáltal!
Kérjük Önöket, hogy minél többen járuljanak hozzá
Elemér gyógyulásának költségeihez és családja támogatásához. Biztosak vagyunk benne, hogy az összegyűlt, felajánlott
összeg jó célt szolgál és valódi segítség lesz. Tudjuk jól, hogy
„kétszer ad, ki jókor ad” és a közösség ereje, az összefogás
nagy dolgokra képes.
Adományaikat a
Balatonkenese Városért
Közalapítvány
B3 Takaréknál vezetett,
72900013-10501447 számlaszámára
várjuk,
az ELEMÉR név feltüntetésével.
Előre köszönjük a nagylelkű anyagi és egyéb, akár
természetbeni felajánlásaikat!
Kérjük együtt a Jóistent,
hogy adjon neki elég erőt
az életben maradáshoz, gyógyuláshoz!

Aranyosi Ervin: Ne féltsd a szívedet!
Ne féltsd a szívedet, engedd csak szeretni!
Akarj a boldogság áramában lenni!
Hagyd, hogy csak jót adjon, jó érzéssel teljen,
visszakapott érzést gyakran ünnepeljen!
Ne féltsd a szívedet, még ha fáj is néha!
Engedd, hogy az érzés gyakran érjen célba!
Engedd a szívedet őszintén szeretni,
engedd be a Napot, s hagyd benned nevetni!
Hadd áradjon benned az örömnek fénye,
légy a világodnak legboldogabb lénye!
Ezt a ragyogó fényt engedd tündökölni,
arcodról a mosolyt ne hagyd letörölni!
Ne féltsd hát a szíved, szeress mást is jobbá!
Váljanak mások tőled boldogokká!
Tárd ki a szívedet, hogy mások se féltsék,
engedd, hogy örökre nevük belevéssék!

Szeretném megköszönni
férjem, Juhász Tibor elvesztésekor a segítséget, a részvétet:
– a balatonkenesei és a sólyi Önkormányzatnak támogatását,
– Németh Péter Tiszteletes Úrnak méltó búcsúztatóját,
– Kaptur József, Sóly Község polgármesterének baráti, őszinte szavait,
– a balatonkenesei és a sólyi dalkör szép, közös énekét,
– a Kelet-Balatoni Lovagrend tagjainak tiszteletadását,
– a Sóly-Kisbacon testvérvárosi kapcsolat tagjainak jelenlétét,
– a Tutzingi Baráti Kör megemlékezését,
– a rokonság és a barátok részvételét és kedves szavait…

Sorolhatnám tovább.
Mindenkinek köszönöm, aki jelen volt és részvétét fejezte ki, bármilyen módon.
A sok szép koszorú, virág azt jelentette, hogy férjemet
sokan tisztelték, szerették.
Az ember életében vannak olyan helyzetek, mikor nehéz
elfogadni a felénk nyújtott kezet, de rájövünk arra, hogy jó,
ha számíthatunk a segítségre.
Örülök annak, hogy gyermekeim, unokáim, barátaim
nem hagynak egyedül, mellettem állnak, mindenben segítenek, ami erőt ad az élethez…
Juhász Hajni
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Szociálpolitikai kalauz

A gyermekek után járó kedvezmények, 2. rész
Amikor sorra vesszük
az egyes ellátásokat, támogatásokat, figyelembe kell
venni, hogy jelen tájékoztatás nem teljes körű, hiszen számos egyéni élethelyzet adódik melyek kivétel kategóriájába esnek.
Célszerű ezen esetekben a járási hivatalban, az önkormányzatnál, vagy a családsegítő, gyermekvédelmi szolgálatnál informálódni, segítséget kérni.
Gyermekek után nemcsak kedvezmények, hanem támogatások is igényelhetők. Ilyen a gyermekgondozást segítő
ellátás, amelyet 2015. december 31-ig
GYES-nek neveztek. A rendelkezés tekintetében a családok támogatásáról
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 26. §
(1)-(2) bekezdése az irányadó. Az ellátásra jogosult a szülő, esetleg kiskorú
szülő abban az esetben, ha a kiskorúnak
nincs gyámja. Továbbá, ha a tizenhatodik életévét betöltött kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt gyermekének
gyámja, de nem élnek egy háztartásban.

A gyermekvédelmi gyám
kivételével
a gyám jogosult
az ellátás igénybevételére
az alábbi esetekben:
– ha a gyermek harmadik életévének
betöltéséig, tartósan beteg,
– ha a gyermek súlyosan fogyatékos,
tizedik életévének betöltéséig,
– ikergyermek esetén a tankötelessé
válás évének végéig.

Az ellátás összege
– 2018-ban a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének a
100%-val egyezik meg, vagyis
28.500.- Ft.
– Ikergyermek nevelése esetén
ugyancsak az öregségi nyugdíj
legkisebb összege az irányadó,
és ehhez mérten az ellátás 2 gyermek esetén 200% (5.700.- Ft), 3
gyermek esetén 300% (85.500.Ft), 4 gyermek esetén 400%
(114.000.- Ft), 5 ikergyermek
esetén 500% (114.500.-Ft).

A gyermeknevelési támogatást, más
néven GYET-et az 1998. évi LXXXIV.
törvény (Családok támogatása) 26.§ (1)
bekezdése szabályozza. Ez az öregségi
nyugdíj 100%-a azaz 28.500.- Ft. Igényelheti az a szülő vagy gyám, illetve kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására
kirendelt nevelőszülő, aki 3 vagy több
kiskorú gyermeket nevel, akik közül a
legfiatalabb 3 és 8 év közötti. A gyermeknevelési támogatás és a gyermekgondozást segítő ellátások folyósítási időtartama szolgálati időnek minősül.
Azaz nyugdíjszerző szolgálati időnek
minősül, viszont nem számít munkaviszonynak.
Gyermekgondozási támogatást azok
a szülők igényelhetnek, akik egy háztartásban élnek. Ebben az esetben bármelyik szülő jogosult az ellátásra. Egyéb
esetben a támogatásról, a támogatást
igénylő szülő személyéről – kérelemre –
a gyámhatóság hoz döntést.
Abban az esetben, ha az ellátás megszűnt és a szülő nem tud elhelyezkedni,
továbbá a korábbi munkaviszonyát figyelembe véve álláskeresési járadékra
nem jogosult, abban az esetben a lakóhely szerinti járási hivataltól kérvényezheti az aktív korúak ellátására való jogosultságának megállapítását. További
feltétel, hogy a munkaügyi szervvel a
szülőnek legalább három hónapig együtt
kell működnie.
Anyasági támogatás
Erre jogosult az a nő, aki a várandósága alatt legalább négy alkalommal várandós gondozáson vett részt.
Abban az esetben, ha koraszülésre
kerül sor, egy alkalommal is elég a várandósgondozáson való részvétel. Jogosult a támogatásra az örökbefogadó
szülő, abban az esetben, ha a szülést
követő hat hónapon belül az örökbefogadást végleges határozattal engedélyezték; a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül végleges határozat alapján gondozásba kerül.
2018-ban az anyasági támogatás az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének
225%-a, 64.125.- Ft. Ikergyermek esetén 300%, 85.550.- Ft. Az anyasági támogatás iránti kérelmet a szülést követő
hat hónapon belül lehet benyújtani.

Anyasági támogatás nem jár abban
az esetben, ha szülők a gyermek születése előtt nyilatkozatban örökbe adják,
hozzájárulnak az örökbefogadáshoz.
Nem jár a támogatás akkor sem, ha a
megszületett gyermek a gyámhatóság
végleges határozata alapján a családból
kiemelésre kerül. Külföldön született
gyermek után is igényelhető az anyasági
támogatás. Az igényt a nem Magyarországon született gyermek esetben a Magyar Államkincstár központi szervéhez
kell benyújtani. A beérkezett igényt a
kérelem beérkezését követően nyolc napon belül elbírálják.
Családi adókedvezmény
Az adósávokat, családi kedvezményt az 1995. évi CXVII. törvény (személyi jövedelemadó törvény) 8.§ (1) bekezdése szabályozza. A törvény hatálya
alá tartozó jövedelem után az adó –
amennyiben a törvény másképpen nem
rendelkezik – az adóalap 15%-a. Az
adóalapot a személyi jövedelemadó törvény 29.§ szabályozza. Az összevont
adóalap az adóévben adókötelezettség
alá eső valamennyi önálló, nem önálló
tevékenységből származó, valamint
egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá általányadózás esetén az
egyéni vállalkozói és a mezőgazdasági
kistermelői bevételből az általányban
megállapított jövedelem. Abban az esetben, ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási
adó és a 19,5%-os mértékű egészségügyi
hozzájárulás megfizetésére. Kivétel, ha
költségként elszámolható, vagy azt a részére megtérítették. Ilyenkor a megállapított jövedelem 84%-át kell jövedelemként figyelembe venni. Az adóalap-kedvezményt a személyi jövedelemadó törvény 29/A § (1)-(2) bekezdése szabályozza. Ezek szerint a családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az
összevont adóalapját a családi kedvezménnyel csökkenti. A 2018. évben az eltartottak számától függően, kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági
hónaponként, egy eltartott esetén
66.670.- Ft, két eltartott esetén 116.670.Ft az összeg. Három és minden további
eltartott esetén, eltartottanként és jogosultsági hónaponként 220.000.- Ft-tal
csökkenthető.
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Egy másik kedvezményről is szót
kell ejteni, ez pedig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, melynek
alapja az 1997. évi XXXI. törvény 19
§-a. A kedvezményt a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg, aki a
gyámhatóságot személyesíti meg. Jogosult rá, akinek a gondozó családjában
az egy főre jutó havi összeg nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 140%-át, mely jelenleg 39.900.- Ft. További kitétel, hogy a
gyermeket egyedülálló szülő, vagy más
törvényes képviselő gondozza. A törvény kitér arra is, ha a szülő, vagy gondozó súlyosan fogyatékos, tartósan beteg, illetve nagykorúvá vált gyermek
esetén, ha a törvény értelmében tanulmányokat folytat, és más feltételeknek
is megfelel. Egy másik jogosultsági
előírás szerint a gondozó családjában
az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át ( 37.050.Ft)., feltéve, ha a vagyoni helyzet vizs-

gálata idejében a gondozó családban az
egy főre jutó vagyon értékösszege nem
haladja meg a törvényben szabályozott
értéket. Vagyon értelmezése alatt a
hasznosítható járművet, ingatlant vagy
vagyoni értékű jogot kell figyelembe
venni; ennek egy főre jutó értéke a
gyermeket gondozó családban nem
együttesen, hanem külön számítva a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének húszszorosát (570.000.- Ft)
vagy, együtt figyelembe véve az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
hetvenszeresét, 2018-ban az 199.500.Ft-ot meghaladja. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a
gyermek után a pénzbeli ellátásra jogosult gyermeket családba fogadó,
gyámjaként kirendelt hozzátartozó is.
A kedvezmények között szerepel évente két alkalommal természetben
biztosított kedvezmény, amelynek öszszegét tanszer, ruhanemű és élelmiszer
vásárlására, valamint 50% vagy 100%os térítési díjkedvezmény formájában

Kalota Gizella: Várom jöttöd
Várom jöttöd, pedig bennem élsz.
Vágyom szereteted, pedig benne élek.
Örökös vágyódásomban élek.
Vágyom valakire, valamire.
Egy mosolyra, egy ölelésre.
Egy hangra, egy mennydörgésre.
Ébredésre kábultságomból.
Villámok cikázására,
A hajnal hasadására.
Bennem is cikáznak a gondolatok,
Mint villámok a felhők között.
Érzéseket ébresztenek.
Talán engem is felébresztenek.
Vágyódom utána, pedig
bennem érik a mag.
Mint csomagod,
Mely egyszer kipattanhat.
Növekedése szétfeszíti testem.
Értelmem talán kiteljesíti.
És előbújhatok: a
fügefalevél-takarásomból.
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intézményi gyermekétkeztetés támogatására lehet fordítani. Egyéb, más feltételek megfelelése esetén szünidei
gyermekétkeztetésben is részesülhet a
gyermek. Külön jogszabály rendelkezik más kedvezmények igénybevételéről, így például tandíj- és tankönyvtámogatásról. Abban az esetben, ha családba fogadó gyám a gyermekvédelmi
törvény szabályozása alapján a feltételeknek megfelel, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben leírtak
alapján pénzbeli ellátásra is jogosulttá
válhat. Ennek havi összege gyermekenként a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 22%-a, 2018ban 6.270.- Ft.
Mint érzékelhető, számos családokat
segítő ellátás és kedvezmény vehető igénybe, amely éves szinten jelentős öszszeget képviselhet.
Összeállította:
Varga Ákos
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus
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Hátha valaki nem ismeri…
Ki volt Csizmadia Károly, akinek nevét kis utca őrzi Kenesén?
Az 1000 éves Kenese című Kis András könyv „Akik sokat tettek Keneséért” című fejezetében, valamint a Kenesei időutazás című, Vér Lászlóné,
Győrfi Károlyné és Györgydeákné Takács Hajnalka szerkesztette helytörténeti kiadványban találtam Csizmadia Károly kenesei gazdálkodóról és költőről rövid leírást, fényképet, adatokat.
Csizmadia Károly Kenesén született 1878-ban, és itt is halt meg, 1934ben. Egyszerű földműves és költő volt. Felesége, Sipos Lídia, a mai Tájház
épületében lakó Sipos Ferenc lánya volt. Csizmadia 1905-ben jelentette
meg Bujdosó magyarok című kötetét, mely a Bujdosó magyarok és Ősök
nyoma című fejezetekből áll. Verseiből, melyek egyszerűek, kedvesek, a
szülőfaluja és a Balaton szeretete árad.
„Szép Balaton hegyes-völgyes
Vidéked van Te neked,
Tündérvilág meséivel
Százszor szebb az életed!”
Csizmadia költeményei a Balatonkenesei Hírlapban és a Balatonkenese
és Vidéke című helyi újságokban jelentek meg. Költőnk síremléke a református temetőben található, közel Soós Lajos költő síremlékéhez.
Az utca, amely nevét őrzi, a Bakó József utcából nyílik, a vasútállomásról a városba jövet, balra az első leágazás.
Pulai Istvánné
a balatonkenesei Értéktár Bizottság elnöke

olvasÓprÓba
Géra Eleonóra – Szécsi Noémi:
A modern budapesti úrinő –
Életmódtörténet (1914-1939)
Mit lehet elmondani a budapesti úrinő életmódjáról az
első világháború idejétől a második világháború hajnaláig?
Hogy milyen volt a hölgyek
lelkülete, milyenek voltak mindennapjaik A feltárás alapjait levelek, naplók és visszaemlékezések képezik, így első kézből értesülhetünk, mi
foglalkoztatta a korszak középosztálybeli, fővárosi asszonyait. Ekkoriban az
irodalomban is megjelenik a modern nőideál, amely
nem kizárólag a férjhez menésben látja sorsának útját – már nem szégyen és nem is annyira lehetetlen
nőként tanulni; az is előfordul, hogy nem csak kényszerből vállalnak állást a nők. Habár még nem nyíltan, de fellép az önmegvalósítás igénye, elérésének
lehetséges módjai.
A kötet közelebbről nézve életmódtörténet, de
egyben nagyszerű szociológiai és művelődéstörténeti munka is, mely érdekességével, olvasmányosságával annak is belophatja magát a szívébe, akit
ezidáig nem vonzott különösebben a téma.

Európa Könyvkiadó Kft., Budapest, 2017
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Közeledik a tavasz, a
nyár, pezsdül az élet a kertben, a lakásban, az interneten, az utakon, útra indulnak a bűnözők
is. Nem csak a környezetünkben megjelenő idegenekre kell figyelnünk, hiszen
a csalás egyik népszerű formája a telefonon történő hamis ígéret.
Az elmúlt időszakban országosan
előfordult a trükkös csalások egy már jól
ismert elkövetési módja, amely a telefonos hívásokhoz kapcsolódik.
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állandó kritikában, szidásban, leszólásban van
része. Ha egy gyermek
nem kap elég dicséretet, biztatást, szeretetteljes odafigyelést, hiányt szenved az
érzelmi fejlődése, amely mindenképpen
rossz hatással van a teljesítőképességére, személyiségének fejlődésére.
Megvisel, amikor azt látom, hogy a
szülők magatartása, a viselkedésük példája veszélyezteti a gyermekek életét,
fejlődését. Az agresszív viselkedés, a
bántalmazás félelmet kelt a kiszolgáltatott emberkékben, akik nem tudják, kihez forduljanak segítségért. Bizony,
nem ritka az olyan eset, amikor éppen a
szülőktől kell megvédeni gyermekeiket.
A gyermekvédelmi rendszer célja a veszélyeztetettség megállapítása, és segítségnyújtás a védtelen kiskorúaknak.

Áldozatok a mindennapokban

Lényege, hogy ismeretlen személyek – többnyire számkijelzés nélkül –
telefonon felhívják a sértetteket. Közlik,
hogy az egyik telefontársaság, vagy gazdasági cég által meghirdetett nyereményjátékban pénzösszeget, vagy nagyértékű tárgyat nyert a hívott fél. A
nyeremény átvételének feltételeként a
telefonáló udvarias, nyájas hangon
arra kéri a sértettet, hogy telefonegyenlegfeltöltést hajtson végre. A lakóhelyéhez közeli ATM automatához irányítják a kiszemelt áldozatot, és ott lediktálják neki, hogy milyen tranzakciót
hajtson végre. A jóhiszemű és gyanútlan
sértett az ígért több százezeres, de akár
milliós nagyságrendű pénzösszeg, vagy
nagyértékű tárgy elnyerése reményében
eleget tesz a felszólításnak, és 15 ezertől
akár 180 ezer forintig, a csaló által diktált számsorra pénzt tölt fel a saját számlájáról. A nyereményeső persze elmarad!
A rendőrség kéri, hogy a hasonló
esetek elkerülésének érdekében kezeljék
fenntartással az ilyen hívásokat, különösen, ha nem is játszottak! Kérjenek egy
visszahívható számot! Bankkártyájuk
PIN kódját illetékteleneknek soha ne adják meg!
Amennyiben hasonló jellegű bűncselekmény áldozatává váltak, jelentkezzenek az ingyenesen hívható 06-80555-111-es „Telefontanú” zöld számán, a 107, vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikén.
A csalók az emberek jóhiszeműségére építenek. Mindenki szeret jó üzletet
kötni! De, ha egy ajánlat nagyon jónak
tűnik, nagyot nyerhetünk vele, mindig

gyanút kell fogni! Abban mindig van
valami trükk, mert nem ajánlana üzletet
az illető, ha neki nem volna belőle
haszna. A házalók, árubemutatók, telefonos ajánlatok által kínált termék sokszor nem megfelelő minőségű, gyakorlatilag használhatatlan; lehet, nincs is rá
szükségünk, különösen, ha az érte elkért
összeget is figyelembe vesszük.
Tanácsom, hogy mindig olyan helyen vásároljanak, ahova esetleges reklamációval vissza tudnak menni, ahol
szabályos számlát kapnak a megvásárolt termékről.

Az áldozattá válás megelőzése nekem, a rendőrnek különösen kiskorúak, gyermekek esetében szívügyem.
1997. óta hatályos Magyarországon
a Gyermekvédelmi törvény, amely a
szülőt, törvényes képviselőt hatalmazza
fel és teszi felelőssé a gyermekek neveléséért. Ez a törvény ugyanakkor a gyermekeket kötelezi a szülőkkel, nevelőkkel történő együttműködésre a saját
egészséges fejlődésük érdekében.
Az a szülő, aki mindent ráhagy a
gyermekére, aki minden elvárás nélkül
A Gyermekvédelmi törvény szerint a
anyagi javakkal halmozza el gyermekét,
nem tanítja meg a társadalom által elfo- nevelés a szülőnek joga és kötelessége
gadott alapvető viselkedési normákra, is. Vajon, amikor a szülők az óvodát, az
nem is gondol arra, hogy ezzel elhanya- iskolát, más intézményeket, a médiát tegolja őt. Ez pedig ugyanolyan ártalmas, szik felelőssé gyermekeik magatartása
és ugyanúgy veszélyeket rejt magában, miatt, elgondolkodnak-e azon, ők mimint az agresszív viselkedési minta. Már lyen példát mutatnak? És amikor az isegészen kis korban meg kell kezdeni kolákban nő az erőszakos események,
egyfajta korlátok felállítását, amelyek viselkedések száma, érzik-e felelősségüvalójában kapaszkodók is a gyerekek- ket?
A gyermekvédelmi jelzés minden
nek, hogy felnőttként eligazodjanak a
társadalmi útvesztőben. Szabad, és kell felnőtt felelőssége, nem csak a jelző
is a gyerekek követelőzésére nemet mon- rendszer tagjaié, hiszen a jövő generádani! A „neveletlenség” a későbbiek so- ciója a mi jövőnk is!
Stanka Mária r. őrnagy
rán gyakran vezet viselkedési zavarokBalatonalmádi Rendőrkapitányság
hoz, rossz tanulási eredményekhez, a mások és a szülők
Tisztelt balatonkenesei lakosok,
iránti tisztelet hiányaraló- és üdülővendégek!
nyához, és végül
törvénybe ütköző
Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemcselekedetekhez.
adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák
Ennek ellenkezője a túl szigorú
a településünk közbiztonságáért végzett
nevelés. Amikor oönkéntes munkánkat!
lyan elvárásokat támasztunk a gyerNév: Balatonkenesei Polgárőr Egyesület
mekünk elé, ameAdószám: 18930744-1-19
lyeknek esetenként
Köszönettel:
éppen azért nem
tud megfelelni, mert
a Balatonkenesei Polgárőr Egyesület tagsága
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Balatonkenesei autós stop, különleges körülmények között
Négy fő utazott BudaA Fő útdom, mihez Jóistennek, hogy ilyen szepestről „lefelé” a Volánbusz- nál lévő horkezdtem vol- rencsésen alakult az eset. És
szal, 2018. február 25-én va- gászbolt melna, ha „meg- mint tudjuk, nincsenek véletsárnap, a kora reggeli órák- letti kanyarmentőm” nem lenek…
ban.
hoz érve, egyjön.
Egy ajándékcsomag kíséA Kenesére érkezés e- szer csak egy
Az úr azt retében hamarosan elindultam
lőtt pár szót váltottam egy Suzuki gépmondta, meg- a Parti sétány 87-hez, hogy
hölgyutassal, közben a le- kocsi kanyarodott lefelé. Va- előzi a buszt, hogy gyorsan még egyszer megköszönjem
szállás előtt már öltözködve. lószínű, hogy nem arra akart fel tudjak szállni. Ő pedig ad- a jócselekedetet. Ott legnaEgy személyes tárgyat azon- menni, amerre én szerettem dig befordul a fűzfői állo- gyobb meglepetésemre a Hoban nem vettem fel ma- volna, tehát Fűzfő felé. Még- máshoz, hogy ott megvárjon tel Kenesét találtam. Felhívgamra, csak a kis bevásárló- is megállítottam, s így szól- engem!
tam az ott kiírt telefonszákosaramat emeltem fel az ü- tam a benne ülő férfiemberÍgy is történt: a buszon ott mot, melyen közölték, hogy
lés mellől… Nyolc óra után hez: „Uram, nagyon kérem, volt a táskám – színével szin- nincs gondnok és senki nem
öt perccel az Újtelep megál- segítsen, mert az autóbuszon te teljesen beleolvadt a fekete tartózkodik ott... Így szomolóba érkezve, csak az autó- hagytam a kézitáskámat. Men- ülésbe, így fordulhatott elő, rúan mentem haza, közben
busz elindulása után vettem jünk a busz után!”
hogy nem vettem észre. A végig a Parti sétányon, majd
észre, hogy a válltáskámat az
Az úr szó nélkül kanyaro- hölgy, akivel korábban be- a Vak Bottyán utcában parülésen felejtettem! Soha nem dott az állomás felé, én pedig szélgettem, itt szállt le, és koló gépkocsikat fürkésztem,
veszem le, illetve mindig a teljesen „összeroppanva” mo- csak nézte, mit keresek ott hátha megtalálom az autót –
vállamon tartom, de a „csa- tyogtam: ilyen még nem tör- megint… Utána persze elme- illetve tulajdonosát – akár az
utcában, akár a házak kertjécsogás” elterelte a figyelme- tént velem, csak érjük utol a séltem neki, mi történt.
met; mikor a kabátomat fel- buszt!... Amúgy mindjárt in„Megmentőm” eközben az ben. Sajnos nem jártam sivettem, a táskát az ülésen farktust kapok…
út másik oldalán várt rám, kerrel.
Rendkívüli autós stopom
hagytam.
Tudtam, hogy a hölgy, a- hogy visszahozzon Kenesére.
Elképzelhető, milyen ál- kivel a buszon „csevegtünk”,
Az utazás közben, bár ak- esete arra az elhatározásra
lapotba kerültem ezek után. Fűzfőn fog leszállni.
kor már egy kissé megnyu- juttatott, hogy történetemet
A táskában szinte ott az eAhogy elhagytuk Kenesét, godtam, sajnos nem tudtam városunk polgáraival s mindgész „életem”, nem beszél- szinte „vágtatott” az úr a gép- meg, hogy hívják az urat. azokkal megosszam, akik újve a papírokról, no meg kocsival. Mikor Fűzfő előtt a Csak annyit említett, hogy a ságunkat olvassák. Szeretmai világunk nélkülözhetet- kanyarban megláttuk a Hévíz Parti sétány 87-ben lakik. ném, ha tudnák, vannak még
len eszközéről, a mobiltele- felé tartó buszt, egy kicsit Mondtam, szeretném megkö- tisztességes, áldozatkész emfonról!
megkönnyebbültem...
szönni neki ezt az azonnali, berek.
Ezúton is hálásan köszöEgy szemből érkező auKözben az úr megemlí- hatalmas segítséget.
tót próbáltam megállítani, tette, hogy akár Keszthelyig
A Vak Bottyán utcánál ki- nöm ennek az ismeretlen úrmelyben egy fiatal pár uta- elmehettem volna, hátha ott szálltam, de idegességemben nak az önzetlen segítségét!
zott, de nem sikerült... Futot- majd talán megkapom a lea- az autó rendszámát sem néztam utána az úton (majdnem dott táskámat. Hogyan, kér- tem meg.
úgy, mint egy kenesei triatlo- deztem, hiszen se papírom, se
A vasárnapi misén imáDóra Edit
nos!), de hiába, semmi for- pénzem, se telefonom, min- imba foglaltam ismeretlen seAlsórét
galom nem volt.
denem a táskában…! Nem tu- gítőm jóságát, s hálát adtam a
______________________________________________________________________________________________________
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Balatonkenese városának lakói
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köszönik a Városgondnokság,
elsősorban Babolcsai Hajnalka ötletét és munkáját,
mellyel a Városháza előtti téren,
az Egészségház előtt, a Hősök kertjében
és a Kossuth-szobornál
krókuszokkal díszítette a park füvét.
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Majláth Mikes László

Kenesei Kabarészínpad

Radiál Cirfandli
GÉZA: Aggyisten, Béla bátyám! Április van, most megy szőlőt szüretelni?
BÉLA: Oszt mibül gondolod, Géza fiam?
GÉZA: Puttony van a hátán.
BÉLA: Nem puttony az, fiam, hanem hátizsák.
GÉZA: Az meg minek?
BÉLA: Abba hozom a tápot.
GÉZA: Milyen tápot?
BÉLA: Marhatápot.
GÉZA: Az meg mire jó? Béla bátyámnak nincs is tehene.
BÉLA: Bor lesz belőle, arra kell a marhatáp.
GÉZA: Milyen bor lesz a’?
BÉLA: Szarvasi rizling.
GÉZA: Miért pont Szarvasi?
BÉLA: Tán úgy hívjam a boromat, hogy
Szarvasmarhai Rizling?
GÉZA: Szarvason nem is terem szőlő.
BÉLA: Most mán terem.
GÉZA: Hogyhogy?
BÉLA: A szarvasmarhatápot megtaposom.
GÉZA: De miért?
BÉLA: Mert dühös vagyok rá, ollan drága!
GÉZA: És osztán?
BÉLA: Ledarálom, préselem, oszt megvárom, míg felforr.
GÉZA: Mitől forrna föl?
BÉLA: Gázpalackkal forralom.
GÉZA: Mint amikor a gyesznót pörzsöli?
BÉLA: A disznót nem pörzsölöm. A dögkútban a napsütéstől
felforr magától.
GÉZA: Pfúj! Bort marhatápból, gyesznót a dögkútból, nem
szégyelli magát?
BÉLA: Szégyelljék magukat a multik. Aszongyák, hogy a
nyugati vevőt ajnározzák, nálunk meg ugyanavval a névvel
moslékot árulnak.
GÉZA: Akkor konkurenciák egymásnak, maga meg a multik. Aztat mondja meg, ki veszi meg magától azt a Szarvasi
Táprizlinget?
BÉLA: Ugyanaz, aki a Munkácsy Rozét.
GÉZA: Munkácsy?
BÉLA: Ő is festékekkel babrált, hát én is. A rozsdagátló vörös
alapozót elkeverem fehér zománccal. Abból lesz a rozé.
GÉZA: Van, aki azt megissza?
BÉLA: Van hát. A közmunkások a hó végén.
GÉZA: Ne bántsa szegényeket, van úgyis elég bajuk. Egyébként a hó elején mit isznak?
BÉLA: Direkte nekik csinálom a Radiál Cirfandlit.
Van e háznak rózsabokra,
nyúljék élte sok napokra,
hogy virítson, mint rózsaszál,
megöntözném: ennyiből áll
e kis kertész fáradsága,
piros tojás a váltsága.
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GÉZA: A’ meg mibül készül?
BÉLA: Újrafutózott radiálgumiból. Amelyik
már 200 ezret futott. Ledarálom a gumit és
felöntöm Diána sósborszesszel. Aki az én
Radiál Cirfandlimat issza, az gyorsan fut.
Majláth Mikes
László – Tónió
GÉZA: Hová?
rajza
BÉLA: Egyet találhatsz, fiam! De rendbehozza a gyomrát az én Kisüsti Gálicpálinkám.
GÉZA: Meg sem merem kérdezni, hogy az mibül készül?
BÉLA: Kérdezz csak, Géza ecsém, attól okosodsz. Egyébként
rézgálicból.
GÉZA: Atyaisten!
BÉLA: Vele nem üzletelek, csak a hulladékkereskedővel. A rézgálicból kivonom a rezet, oszt eladom az ócskásnak. Nálam marad a gálic. Darálom, desztillálom, máris jön a rézeleje.
GÉZA: Most mondta, Béla bátyám, hogy nincs
benne réz.
BÉLA: Nem is, csak az eleje.
GÉZA: És ezt a kerítésszaggatót megissza valaki?
BÉLA: Aki megitta, még sose panaszkodott. Szép
temetésük volt. De isszák a migráncsok is a kerítésszaggatót.
GÉZA: Térjünk csak vissza Béla bátyám borához.
Azt már hallottam, hogy tablettából csinálják, no
de tápból…
BÉLA: Ne lovagolj mán ezen a tápon. Ha lovagolni akarsz, nálam megteheted, van egy sánta kancám. Egy óra lovaglás ötezer forint.
GÉZA: Lovagoljon magánál, akinek nincs meg az esze tokja.
BÉLA: Géza fiam, húzd meg ezt a demizsont! Tudod-é, mi
lötyög benne?
GÉZA: Kadarka?
BÉLA: Meg az apád hajlakkja! Ebben a demizsonban van az
én kincsem. Imperiál Konyak.
GÉZA: Az meg miféle?
BÉLA: Az Imperiál Konyak facsart lócitromból készül. Ezért
nem is kell bele citromkarika.
GÉZA: Ki issza azt meg?
BÉLA: A lovasok. Ők hajtják a lovat, őket meg hajtja a konyak.
GÉZA: Tudja mit, Béla bátyám, egészen megszomjaztam.
Gusztust csinált hozzá. Van valami tuti piája?
BÉLA: Én haladok a korral. Manapság divatos az olasz eredetű Aperol Spritz. Az én termékem hasonló: a Hypermangán Spritz. Az is lila.
GÉZA: Abban is van pezsgő és narancslé, mint az Aperol
Spritzben?
BÉLA: Van hát! Mire van a csalamádé?

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,
Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan jövetelem célját:
Megöntözöm a környék legszebbik lányát.
Kívánok e háznak hát mindenből eleget,
Főképp békességet, egészséget és szeretetet!

Megérkeztem, itt vagyok,
Rózsavízzel locsolok.
Aki ügyes kisgyerek,
Katonásan tiszteleg.
És mielőtt hazatér,
Locsolásért tojást kér.
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Paraszt ember regulái
az idők változásáról
Királyhegyi Müller János,
Müller Regiomontanus
Csíziója nyomán
Időjárási megfigyelések
a régi időkből – Április
A nap körül, midőn felkel, ha háló
látszik, avagy udvara van, amely
felé kibomol, arra szél lesz.
Szárnyukkal, ha erősen csattognak,
esőt éreznek a madarak.
Mikor eső van és az ökör erősen
iszik, sok ideig tart az eső.
Veréb, ha reggel igen zajong, visít és
csiripel, esőt várj.
Vadhagymának virága, ha későre elhervad, bő búza terem.
Mikor tavasszal az erdő igen hideg és
száraz, és tavasznak végén a
nagy hideg leszáll, te ne félj, hogy
bő gyümölcsöd legyen. Az évben
bor se sok terem. Ha száraz a tavasz, gyümölcs kevés lesz, de
igen jó érett.
Szél, ha támad a hold feljövésekor
vagy napkeltekor, sokáig tart.
Ha Szent György havában hallunk
először az évben mennydörgést,
jó és használatos időket hoz.
A megfigyelések és jelen korunk között
több mint ötszáz év telt el. Sok megfigyelés még ma is megállja a helyét, de
egyesek megítélésénél mindenképpen
figyelembe kell vennünk az időjárásnak
ezen időszak alatt természetes módon,
valamint az emberi tevékenység miatt
bekövetkezett változásait.
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Áprilisban a Kultúra Házában

2018. április 11. szerda, 17:00
A magyar költészet napja –
Meskó Bánk József Attila-estje
2018. április 17. kedd, 17:00
Kenesei Szabadegyetem:
„Egy hiteles női út” –
Gróf Nádasdy Borbála
2018. április 28. szombat, 10:00-17:00
Szent György-nap – VI. Tájházak Napja
Egész napos program gyerekeknek
és felnőtteknek a Balatonkenesei Tájházban
Díszvendég: Petrás Mária
Prima Primissima-díjas, Magyar Örökség-díjas
népdalénekes, keramikus

V M

Májusban következik…
2018. május 1. kedd, 10:00
Hagyományos tavaszi főzőverseny
Balatonkenesén
2018. május 19. szombat, 10:00-17:00
Jótékonysági futóverseny
és Pünkösdi KultPiknik
a Városháza előtti téren
2018. május 27. vasárnap, 9:00-17:00
Gyermeknap

www.keneseiprogramok.hu

Felhasznált forrás:
Csízió, vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása. Reprint
kiadás Borsa Gedeon gondozásában.
Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1986
(Magyarra fordította Heltai Gáspár
1575-ben.)
– Az írásmódban
(így a helyesírásban)
megtartottuk a szerző eredeti formáit.
Összeállította:
– nk –
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Szállítás napja
Április 3. (kedd)
Április 10. (kedd)
Április 17. (kedd)
Április 23. (hétfő)
Április 24. (kedd)

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

A vasútvonaltól a Balaton-partig
Szállítás napja
Április 3. (kedd)
Április 10. (kedd)
Április 15. (vasárnap)
Április 22. (vasárnap)
Április 23. (hétfő)
Április 24. (kedd)
Április 29. (vasárnap)

A hulladék típusa
Kommunális
Kommunális
Zöldhulladék
Kommunális
Kommunális
Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg
Lomtalanítás
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.
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APRÓhirdetések
INGATLAN
 Balatonakarattyán a Bezerédi strandon működő pizzéria-lángossütő eladó. Érdeklődni:
30/603-60-69
 Szántóföld eladó a Papkeszi 019/33 hsz-on,
8875 nm. Érdeklődni a +36 20/804-00-21 telefonszámon lehet.
ADÁS / VÉTEL
 Fa tetőlétra: 5000 Ft, 30 cm járda szegélykő
31 db: 150 Ft/db; 4 személyes, ablakos háló-

előteres sátor: 20.000 Ft, 2 személyes, nyitható gyermekkanapé: 4000 Ft; 2 ajtós ruhásszekrény: 7000 Ft; Kerékpárszállító 1 db, autóra: 3000 Ft. Tel.: 88/422-968
 Konyhaszekrények: 1-2 ajtós 2000-6000 Ft;
Zöld, műanyag, kerek asztal, székek új: 7000
Ft; fa konyhaasztal + 3 karfás szék: 15.000 Ft;
210 cm asztal, 4 diófa kecskelábú pad:
30.000 Ft; Szőlődaráló 70 garatos, mechanikus: 20.000 Ft; 2 új bakállvány, lappal: 9000
Ft. Tel.: 88/422-968

SZOLGÁLTATÁS
 A Generali Biztosító Nyugdíjbiztosítása 20%
állami támogatással és a lakásbiztosítás 50%
kedvezménnyel 2018-ban továbbra is igénybe vehető. Jelentkezni Rézműves Károly
főtanácsadónál tel 06 20/961-84-73
 Adóbevallások készítését vállalom. Pércsi
Valéria – 06 88/482-608, 0630/392-09-52.
 Jambrik Mihály szobafestő-mázoló, külsőbelső felújítási munkák. Tel.: +36 30/286-07-20
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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 VASVÁRY-TÓTH TIBOR FELVÉTELE.
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: ÁPRILIS 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

