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Kalota Gizella: Mint éhség
Mint éhség, mardossa belsőm.
Lelkem sóhaja Hozzád száll.
Pedig bennem élsz,
bennem ég lángod,
mint kályhában a tűz.
Izzásod szétfeszít.
Én mégis a parazsat keresem.
Hamu és por vagyok,
mely alatt izzik a lángod.
Várom, hogy nyisd ki
kályhámnak ajtaját.
Szítsd fel izzásom
szunnyadó lényemben.
Parazsamban lobbanjon
lángra eredetem.
Mosolyomban Te mosolyogjál.
Gondolataimnak adj késztetést.
Szavaimnak lágy dallamot.
Kezeimnek simogatást.
Ölelő karomnak elfogadást.
Hozd el a boldogságod
vágyakozó szívembe.

Szerkesztői előszó

Hiába van a naptári év vége decemberben, és hiába múltak már el iskolás éveink,
június közepe felé azért mindannyiunknak
az lesz az érzése: valaminek vége szakad. A
gyerekek könnyen tudnak válaszolni rá, mi
az: az iskola, a napi rutin, a tanórák – különórák – felkészítő órák – sportfoglalkozások
– hangszeres órák meglehetősen egyhangú
körforgása. A felnőttek közül sokan majd
még csak a nyár közepén – második felében
veszik ki a szabadságukat, így hát kicsit érthetetlen az a hirtelen fellélegzés és szabadságvágy, ami a legtöbb embert elfogja minden júniusban, akár van iskoláskorú gyerek
a közelében, akár nincs. Jönnek a „A mezítlábas szabadság napjai”, melyek „a hullámokkal versenyeznek”, ahogy a kanadai
Rush, a progresszív rock egyik remek zenekara énekelte 1975-ben.
A Balaton mellett élőknek eljön a nagybetűs Szezon. No, ha lesz olyan, akinek nem
a mezítlábas szabadság jut eszébe a júniusról, hát azok az itt dolgozók lesznek, mert
számukra most kezdődik az igazi munka. Településeink lélekszáma átmenetileg a sokszorosára nő, a boltokban, vendéglátásban
dolgozók pedig mindent megtesznek, hogy
kiszolgálják a megnövekedett igényeket –
de a negyven fokos kánikula nekik is nagyon meleg, amikor végeláthatatlan sor ka-
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nyarog a közértben, a pékségben és
a büféknél. Ráadásul a konyhában,
a kemence mellett bizony még rá is
lesznek egy lapáttal, és sokszor
még egy jobb érzésű hőmérő is eltakarja a szemét, amikor meg kellene mutatnia, mennyire meleg is a
meleg. Gondoljunk erre, amikor
bosszankodunk, hogy lassan halad a
sor, nem akar megérkezni az ebéd,
vagy a pénztárban éppen előttünk
kezdődik a váltás. Elégedetlenkedés helyett vegyünk inkább elő a
Balatonkenesei Hírlap júniusi számát, és lapozzunk bele, mi lesz az,
amit később, nyugalmasabb körülmények között végigolvasunk. Eb-

ben a hónapban is hoztunk Önöknek néhány tartalmas cikket és érdekességet: köszöntünk egy igazi
kenesei gentlemant, s visszatekintünk az elmúlt időszak programjaira – már csak azért is, hátha nagyobb kedvet tudunk kerekíteni az
elkövetkező hetek, hónapok eseményeihez.
Akár még csak megérkeztek
hozzánk, akár már a szabadságot
élvezik Kenesén, kívánok Önöknek
nagyon szép, felejthetetlen és felhőtlen nyarat!
Ja, és ne feledjék! 14-én kezdődik a futball-világbajn kság.
Nagy Krisztina
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Beszámoló a 2018. április 26-án
és május 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről
Balatonkenese Város Önkormányzatának
2017. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosításával kezdte a munkát a képviselőtestület 2018. április 26-i ülésén. A módosítás tényezői:
● Az Önkormányzat költségvetési főösszege az
előző előirányzat-módosításhoz képest 5.343.053
forinttal csökkent, mivel jelentősen lecsökkent az
intézményfinanszírozás, a felújítási előirányzatokat az általános és céltartalékba csoportosították
át, és a személyi kiadások előirányzata a közfoglalkoztatottak bérével és a személyi juttatások
többletkiadásaival emelkedett.
● A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
az előirányzathoz képest 7,5 millió forinttal csökkent, mert rendezésre kerültek az előirányzatok a
végleges kötelezettségvállaláshoz.
● A Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetési főösszege az előirányzathoz képest 8,5
millió forinttal csökkent, mivel a felesleges előirányzatokat visszavették.
● A Városgondnokság költségvetési főösszege az
előirányzathoz képest 67.369.803 forinttal nőtt.
Ez a Vak Bottyán strandon üzembe helyezett vízi
játszótér és a kedvező nyári strandszezon bevételeiből, a Városgondnokság vállalkozási tevékenységéből adódott össze. A többletbevétel miatt az intézményfinanszírozási előirányzat is
csökkent.
Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének összevont főösszege 851.458.997 forintról 1.293.228.805 forintra módosult.
Átfogó értékelést tárgyalt és fogadott el a Képviselő-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2017. évi ellátásáról. Ugyancsak beszámoló hangzott el a társulások, így a Dél-Balatoni
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás, a Kelet-Balatoni Többcélú Társulás, a
Köznevelési Intézményfenntartói Társulás (Kippkopp Óvoda és Bölcsőde), valamint a Balatonkenesei Szociális Társulás munkájáról.
Írásos szakmai beszámolót nyújtottak be tavalyi
munkájukról az Önkormányzat által támogatott kenesei civil szervezetek, valamint a helyi kulturális
kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések támogatottjai, így a szerződésben foglaltaknak valamennyien eleget tettek. Ezt követően tárgyalta a testület a 2018-as évi támogatások kérdését. (A döntés
adatait táblázataink tartalmazzák.)
A Képviselő-testület az „egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre” elkülönített
kultúra keretösszeget a tartalékkerete terhére
600.000 forinttal megemelte.
Kivitelezőt választottak a Kossuth Lajos utca útés járdakorszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez.
A meghirdetett pályázatra három árajánlat érkezett:

2018-ban
Balatonkenese Város Önkormányzata
az alábbi szervezeteket támogatja
Szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás
összege

Balatonkenesei
Polgárőr
Egyesület

Működési költségek: rezsiköltség, biztosítások
fizetése, javítás, karbantartás, üzemanyag,
formaruha, kellékek

1.000.000 Ft

Patrónus 2006.
BalatonkeneseiBalatonakarattyai
Állatvédő Egyesület

Állateledel, felszerelések vásárlása, állatorvosi költségek fedezése

100.000 Ft

Rády Diáksport
Egyesület

Magyar
Nordic Walking
Akadémia

Nők
a Balatonért
Egyesület
BalatonkeneseiBalatonakarattyai
csoportja
Rákóczi Szövetség
Római Katolikus
Plébánia
– Magyarok
Nagyasszonya
Katolikus Karitász
Pannónia
Citerazenekar

Útiköltség, belépő, étkezés, nevezési díj, táborszervezés, szállás, jutalomkönyvek, díjak,
egészség-, és gyereknap
szervezése, sportszerek,
irodaszerek vásárlása
Nordic Walking botok,
egyéb sportszerek biztosítása, szakszerű élménytúra vezetése, szórólapok, plakátok, kártyanaptárak, készíttetése
Anyag- és üzemanyagköltség, irodaszer, nyomtatvány, fenntartás és
üzemeltetés, szórólapok,
kiadványok, plakátok készíttetése, utazási, étkezési költségek, kis értékű eszköz vásárlása
Beiratkozási díj

Adományok

Működési költségek

1.200.000 Ft

50.000 Ft

200.000 Ft

50.000 Ft

50.000 Ft

1.000.000 Ft

A Pannónia Citerazenekar részére az Önkormányzat azzal a kitétellel nyújt támogatást, hogy az külföldi kiutazásokra nem vonatkozik.
A KID Rock and Roll SE esetében az Önkormányzat nyilatkozat
megtételére kérte fel az egyesületet, melyben megjelölik, milyen balatonkenesei vonatkozásuk van. A támogatási összeget a nyilatkozat beérkezéséig tartalékba helyezik.
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● Képli és Társa Bt., Aba: br. 21.702.903 Ft
● VIA Vomito Kft., Veszprém: br. 18.738.844 Ft
● ÚTÉPPARK Kft., Székesfehérvár: br. 21.344.446 Ft
Az árajánlatok kivétel nélkül meghaladták a pályázati támogatás 11.250.000 forintos és a
3.750.000 forintos önrész együttes összegét. Oka a
pályázatban megfogalmazott műszaki tartalom kiegészítése.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a felújítási munkálatok elvégzésével a VIA Vomito Mélyépítő és Szolgáltató Kft-t bízza meg. A munka része
a parkolóóra kiépítésének előkészítése is.
A Kossuth utca felújításához kapcsolódóan az
Önkormányzat az érintett ingatlantulajdonosok számára a munkálatok megkezdésekor lehetőséget biztosít saját kapubejáróik leaszfaltozására, saját költségükre.
Balatonkenese Város közigazgatási területén található ingatlanokat – 4760/1, 4836/2, 4714/5, 3708,
746/1, 746/2, 5, 6/1, 6/2, 1637 hrsz. – érintő, egyszerűsített eljárás keretében történő településrendezési eszközök módosítása ügyében korábban a
Planteus Építész- Településrendezési és Mérnöki
Iroda Kft-t kérte fel a Testület. A teljes tervezési
munkára a cég 1.350.000 Ft + ÁFA összegű árajánlatot adott, melyből az Önkormányzat saját telkére
(4714/5 hrsz., Vak Bottyán strand területe) vonatkozó tervezési díj 50.000 Ft+ÁFA. Az ügyben érintett ingatlanok tulajdonosaival a településrendezési
szerződések megkötése ennek alapján történik
majd.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására nyújt be pályázatot Balatonkenese. Ennek keretében a Bocskay utcától induló
egyirányú forgalmú út, a Csokonai Vitéz Mihály
utca (ennek kapcsolódásától a Márkó utca közötti
teljes szakasza), valamint a Ladik utca, a Szegfű
utca és a Nagy László utca (a Bocskay utca és a Csokonai utca között) útszakaszok teljes rekonstrukcióját kívánja megvalósítani. Az igényelt támogatás
összege bruttó 15.000.000 Ft, mely mellé az Önkormányzat 25% önerőt, bruttó 4.438.511 forintot biztosít, a 2018. évi költségvetés terhére.
A Május 22-i rendkívüli ülésükön a képviselők
határozatukat annyiban módosították, hogy a pályázatból a Csokonai Vitéz Mihály utca, a Panoráma
utca és a Rózsa utca találkozásától a Márkó utca közötti teljes szakasza, valamint a Ladik utca a Szegfű
utca és a Nagy László utca (a Bocskay utca és a Csokonai utca között) utcaszakaszokat tervezik rekonstruálni. Az igényelt támogatás összege bruttó
13.838.689 Ft, mely mellé az Önkormányzat bruttó
4.612.895 Ft önerőt biztosít.
Pályázatot nyújt be továbbá a város a Magyar
Államkincstárnak, a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.
Több problémát vetett már fel az Alsóréti üdülőterület – 71. számú főút – Tompa Mihály utca –
Parti sétány – Vak Bottyán strand közötti területek,
önkormányzati tulajdonban levő közterületek és az
ehhez kapcsolódó részek forgalomtechnikai kérdése. Hogy az említett rész az erősödő személy- és
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A helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések közül
2018-ban támogatásban részesülnek
Pályázó neve

Káldi Attila
egyéni sportoló

Simon Csaba
egyéni sportoló
Schauermann
Zoltánné
Sipos Csaba
(Balatonkenesei
Református
Egyházközség)
Pilinszky János
Általános Iskola
Diákönkormányzat
Pilinszky János
Általános Iskola
és
Alapfokú Művészeti
Iskola
Tátorján
Nyugdíjas
Klub
Filó Gergő

Balatonkenesei
Hímzőkör

Kippkopp Óvoda
és Bölcsőde
Szülői
Munkaközösség

Támogatás célja
Táplálékkiegészítő és vitaminkészítmények, kerékpáralkatrészek, sportruházat vásárlása, nevezési díjak, szállás, utazási költségek
Táplálékkiegészítő vásárlása, nevezési díj, szállás- és útiköltség, repülőjegy
Sporteszközök
vásárlása
Tiszteletdíjak
Ünnepek, alkalmak rendezése, díszlet, karácsonyi-, mikuláscsomag, díjak, jutalmak, házi versenyek, kirándulás
Táboroztatás, versenyek,
díjak, belépőjegyek, múzeumpedagógiai foglalkozás, utazás, alapanyagok beszerzése, kiállítások, koncert
Másológép beszerzése,
autóbuszköltségek,
üzemanyagköltség, belépők, eszközés alapanyagbeszerzés
Alapanyagbeszerzés,
szállítási költségek
Néprajzos szakember
meghívása előadásra,
rendezvények lebonyolítása, alapanyagok vásárlása hímzéshez, a
csoport közösségi életének szervezésével kapcsolatos kiadások
Tiszteletdíj, anyag- és
eszközbeszerzés

Támogatás
összege

50.000 Ft

300.000 Ft

50.000 Ft

250.000 Ft

200.000 Ft

250.000 Ft

200.000 Ft

100.000 Ft

100.000 Ft

100.000 Ft

A támogatásokat az Önkormányzat az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre elkülönített keretösszegből biztosítja.
Németh Sándorné, Gáspár Gézáné és Vági Ilona pályázatát az
Önkormányzat nem a kulturális kezdeményezésekre szánt keretöszszegből, hanem más forrásból támogatja.
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gépjárműforgalom elvárásaihoz alkalmazkodni tudjon,
szaktervező bevonásáról döntött a testület, és a tervezésre vonatkozóan több árajánlatot kértek be. A pályázatra a Beszt Kft.
bruttó 914.000 forintos, és a Bakony Plastiroute Kft. bruttó
4.762.500 forintos árajánlatot nyújtott be. A forgalomtechnikai felülvizsgálat tervezését a Beszt Kft. végezheti el.
Az Alsóréti Üdülő Egyesület ismét azzal a kéréssel fordult a
Képviselő-testülethez, hogy Balatonkenese Város Önkormányzata vegye át az általuk telepített kamerarendszer működtetését,
melynek havi költsége 22.723 Ft + ÁFA. A képviselők a kérelmet elutasították, mert az Egyesület kamerarendszere nem kompatibilis a városéval, mivel analóg rendszerű. Az összehangolás
körülbelül 200.000 Ft összegből lenne megvalósítható.
Másik beadványában az Alsóréti Üdülő Egyesület a környezetvédelemről szóló 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítását kérte, azzal a kiegészítéssel, hogy „A település I., II. és II/A. övezetében július 1-től augusztus 20-ig közcsendet és köznyugalmat zavaró építőipari tevékenységet folytatni tilos.” A képviselő-testület a kérelmet azzal utasította el,
hogy a jelenlegi szabályozás szerint egy család lakására vagy
üdülésére szolgáló létesítménynél nagyobb épület építése a
nyári hónapokban nem folytatható. Ez alól az I. fokú építési
hatóság indokolt esetben felmentést adhat, ha a kivitelező a
zajkibocsátási határértéket tartani tudja. A környező tele-püléseken – Balatonakarattya, Balatonfűzfő, Balatonalmádi – sincs
ilyen tiltó rendelkezés.

GÁZSZÜNETI
ÉRTESÍTÉS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a FGSZ Zrt. éves, tervszerű karbantartást
végez a Papkeszi Gázátadó Állomáson,
2018. június 6-án.

A fogyasztói gázszünet időtartama:
2018. június 6-án 10:00 órától 15:00 óráig.
Ezen időszak alatt
a gázátadó állomásról ellátott felhasználási helyeken

a gázszolgáltatás szünetel.
Kérjük, a karbantartás ideje alatt tegyék meg a szükséges
intézkedéseket a teljes földgázfelhasználás leállítására.
A gázszünettel kapcsolatos kérdésükkel keressék társaságunkat az elérhetőségeink valamelyikén, vagy hívják
diszpécserszolgálatunkat a 06/80/301-301-es telefonszámon.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
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Közbeszerzési eljárás indul az önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítésének kivitelezésére. A pályázatot
eredménytelenné nyilvánították, mert a legkedvezőbb árajánlat is magasabb, mint a rendelkezésre álló fedezet – nettó:
213.637.453 Ft – összege. Az újra kiírt eljárásban ajánlattételre
a következő vállalkozásokat kérik fel:
● ARCADIA K Építőipari és Urbanisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíri
● PannonWatt Energetikai Megoldások Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Győr
● Build Green Kft., Székesfehérvár
● KUTI ÉS FIA Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém
● VEMÉVSZER Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém
● VESZPRÉMBER Zrt., Veszprém
További napirendi pontjait a Képviselő-testület zárt ülésen
tárgyalta.
Május 22-i rendkívüli ülésükön képviselőink előzetesen
egyetértettek azzal, hogy a települési hulladék gyűjtésére,
szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgálati szerződést a város a DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Kft-vel írja alá.
További részletes anyagokat a www.balatonkenese.hu
weboldalon találnak.
– nk –

Rendvédelmi pályát népszerűsítő
tábor
hátrányos helyzetű gyerekeknek
A Belügyminisztérium rendvédelmi pályát népszerűsítő tábort szervez hátrányos helyzetű fiataloknak,
akik érdeklődnek a rendvédelmi hivatás (rendőrség,
katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) iránt.

A tábor időtartama:
2018. július 15-től július 20-ig.
Helyszíne: Remeteszőlős,
Adyligeti
Rendészeti Szakgimnázium
A jelentkezési határidő:
2018. június 4.
Jelentkezhetnek a 2018 szeptemberében gimnáziumi
vagy szakközépiskolai 11., 12. évfolyamukat megkezdő, illetve érettségivel rendelkező, de 21. évüket
még be nem töltött fialatok.
További információ:
Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes Államtitkárság, Civilkapcsolati és Ügyfélszolgálat Osztály
1903 Budapest, Pf: 304;
ugyfelszolgalat @bm.gov.hu
Telefon:
+36-1-441-1601, +1-441-1768, +36-1-441-1364
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„Keressétek az élet szépségét, de ha ti keresitek,
akkor nektek is adni kell”
Kovács Ervin 90 éves
Kovács Ervinnél, a Balatonkenesei Polgárőr Egyesület alapítójánál vendégeskedtünk, hogy 90. születésnapja alkalmából köszöntsük, és bemutassuk őt lapunk olvasói számára – annak is, aki ismeri, és annak is, aki még nem. Ervin bácsi élete – aki nem
csak a polgárőrség létrehozója volt – szorosan összefonódik Keneséével. Közösségért önzetlenül végzett tevékenységével olyan
példás életművet alkotott, ami mindenki számára tanulságos és követendő példa lehet.
– Isten éltesse Ervin bácsit 90. születésnapján!
– Köszönöm szépen!
– Mesélne a Balatonkenesei Hírlap
olvasóinak az életéről? Mi fért az eddigi
kilencven évbe?
– Nagyon sok minden. 1928-ban
születtem, és 1931-ben költöztünk Kenesére. A szüleim elváltak, anyám pedig hazaköltözött velünk a szüleihez.
„Havi kétszáz pengő fixszel az ember
könnyen viccel”, szólt akkoriban a dal.
Nagyapám, nyugalmazott rendőrtiszt,
akkor kétszázhetven pengő nyugdíjat
kapott, ami igazán szépnek számított.
Ebből ötünket és a házat is fenntartotta,
iskoláztatott, ruházott a testvéremet és
engem. Anyám nem sokkal korábban
combcsonttörést szenvedett, megnyomorodott, nem tudott dolgozni. Gyerekkoromtól segítettem nagyapámnak,
amiben tudtam. Egy barátommal virágot árultunk a kórház – a későbbi nevelőotthon – betegeinek, és volt, hogy egy
délután hat pengőt szedtem össze vele.
Egy pár bakancs árát.
– Akkor még biztos teljesen más volt
Kenese…
– Szép volt itt az élet, nagyon. Innentől, ahol most is lakunk, egészen a Honvéd üdülőig jó, ha nyolc ház volt. Magas
fű mindenhol; hullámzott, mikor fújt a
szél. Tele volt az egész terület gyümölcsfákkal, a gazdák a lekvárnak, pálinkának valót onnan gyűjtötték be.
Nagy teleken volt, hogy a Balaton jege
elvitte a kerítésünket; aztán egy szeles
húsvéton egészen a ház lépcsőjéig csapott ki a tó vize. Ismertem mindent és
mindenkit.
Amikor mentem a faluba, nagyapám
mindig megkért, hozzak egy esti újságot. Délután háromnegyed ötre ért ide a
pesti vonat, az szállította a postát. Futottam föl a trafikba, még játszottam is a
mozdonyt közben. A kórházzal szemben
lakott Kiss bácsi – igazi öreg kenesei.
Előttem egy aktatáskás férfi haladt. Kiabált neki Kiss bácsi: „Hahó, úriember!

Kovács Ervin a Balatonkenesei Polgárőrség
2018. április 27-i közgyűlésén,
ahol köszöntötték születésnapja alkalmából
(Fotó: Nagy Krisztina)

Nem haragszik meg, ha szólok? Hová
megy?” Az aktatáskás megállt, nézelődött: „Jöttem a dolgomat intézni” – felelte. „Ugye, pesti, fiatalember?” –
folytatta Kiss bácsi. „Igen.” „Ha pesti,
jöjjön be hozzám! Leülünk az asztalhoz
– van egy kis friss sonka – eliszogatunk,
aztán mehet a dolgára.” – Ilyen volt akkoriban az élet és az emberek Kenesén.
Mára a világ nagyon megváltozott, nem
csak itt, mindenhol. A legtöbben azt nézik, hogyan tudnak belekötni, belerúgni
a másikba.
– Hová lett a Kiss bácsi-féle mentalitás?
– Az a korosztály, amelyik még így
élt, így gondolkodott, kihalt.
– De a lelkület talán újjáéleszthető.
– A mai ember másképp érez, másképp gondolkodik, de reménykedjünk. –
Aztán számomra is következtek az iskolás
évek. Futballoztam a kenesei csapatban,

nagyon szerettem. – Egyszer levente bajnoki döntőmérkőzést játszottunk, Tabon.
Kapus voltam, és azon a meccsen két tizenegyest védtem ki. A meccs után Tabról Siófokig vonattal jöttünk, onnan hajóval haza. Siófokon, a cukrászdában
megünnepelt a csapat a két tizenegyesért: két krémes v lt a fizetség. Jobban
örültem, mintha bármi mást kaptam
volna. És még ma is emlékszem rá. – A
csapatból, amiben akkor játszottunk,
négy NB I-es játékos lett, és három vagy
négy NB II-es. Komoly futballisták,
nemzetközi szinten is elismertek.
Kenesére jártam elemibe, Fehérvárra
polgáriba, utána pedig tanítóképzőbe,
Pesten. Addig igazából nem tartoztunk
egyik réteghez sem – nem voltunk középosztálybeliek, sem feljebb valók. De,
mint tanítóképzőst, már bevettek a kaszinóba is.
– Ha jól tudom, Ervin bácsi sosem
lett tanító – már legalábbis nem a szó
szerinti értelemben…
– Így történt, mert közbejött a háború. A vége felé Keneséhez közeledett
a front – itt volt a Margit-vonal. Tizenhét éves voltam akkor, és a bátyámmal
együtt hamarosan besoroztak. Nem
részletezem, de nemsokára Győrben,
majd Rajkán találtuk magunkat; valamivel később pedig a horvátországi
Mariborban. Onnan Felső-Szilézián át
Gillersdorfba kerültünk. Mondhatom,
hogy szerencsém volt, mert oda érkezve maláriát kaptam, kórházba kerültem. Bevittek a szanitécek a közeli katonakórházba. Még jóformán le se feküdtem, már dörögtek az ágyúk: addigra odaértek az oroszok. Mindenkit
gyorsan kórházvonatra pakoltak, amivel csatangoltunk egy ideig. Végül
megálltunk, és közölték, annyi vonat áll
előttünk a síneken, hogy legalább két
napig nem fogunk tovább menni. Volt
velünk egy Farmadi Géza nevű németkéri fiú, aki perfekt beszélt németül.
Ketten lementünk az Elba partjára, ott
játszottunk, és elszundítottunk a napon.

8

Balatonkenesei Hírlap

Nagyon megváltozott
világra érkeztünk vissza. A
tanítóképző megszűnt, nagyapámnak elvették a nyugdíját. Szegény, azt mondta nekünk: gyerekek, egyikteknek el kell menni dolgozni.
Keresse meg a pénzt, hogy
legalább egyikőtök rendelkezzen felsőfokú végzettséggel. Aztán ha végzett, és
már dolgozik, az összeget
visszafizeti. Természetes,
hogy a bátyám lett az, aki
befejezte a tanulmányait,
hiszen ő már ötödéves volt.
Kire maradt a feladat? Énrám. Sokféle munkát végeztem: voltam vasúton
krampácsoló, majd a pályaTömör István polgármester Orbán Viktor miniszterelnök mesteri irodában írnok. Véemléklapjával köszönti Kovács Ervint gül Fűzfőre kerültem és ott
(Fotó: Schutzmann Réka) ragadtam negyven évig,
Megyünk vissza: nincs vonat, egy darab hála Istennek.
– Mi volt a munkája?
se. Mondták, menjünk utána, utolérjük a
– Tizenhat évig futballoztam itt, Kekövetkező állomáson. Erdős, bokros
csapáson haladtunk keresztül, ahol egy- nesén, amikor pedig tanítóképzős diák
szerre egy asztalt láttunk, mellette kato- voltam, Pesten. A foci árán jutottam
nák. Néztük őket messziről: nem tűntek Fűzfőre, ahol az anyagkönyvelési osztáoroszoknak. Újra mellém szegődött a lyon kezdtem. Szép fokozatosan, lépszerencse: amerikai hadifogságba es- csőről lépcsőre előbbre jutottam, közben
végeztem a tanfolyamokat a minisztéritünk.
– Barátságosabb helyzet, mintha az umban, egymás után. Végül egész komoly beosztásba kerültem: önelszámooroszokéba estek volna…
– Sajnos sokan jártak úgy, köztük a lási vezető lettem a gépkocsiüzemnél.
bátyám: őt keletre vitték. A táborban, Közben állandóan rajzolgattam, és egymivel nem volt igazán mit csinálni, fa- szer valaki úgy gondolta: ha már ilyen
széndarabokkal rajzolni kezdtem – jól tudok rajzolni, adnak egy irodát, leföldre, falra. És mit? Természetesen nő- gyek a vállalat dekoratőre. Elvégeztem
ket. Egy táborszemle alkalmával az e- egy grafikus-dekoratőri iskolát, és ongyik amerikai tiszt kérdezi: ki rajzolta nantól én készítettem a Nitrokémia kiálezeket? Először nem mertem jelentkez- lításait a nemzetközi vásárokon, egyéb
ni, aztán mégis. A tiszt utasítást adott, megjelenéseken.
Pünkösti Árpi író, a Veszprémi Naphogy vigyenek ki a hangárokhoz, lássanak el élelemmel, és rajzolgassam a han- ló ipari rovatvezetőjeként tudománygárok, a repülőgépek oldalát. Repülő- technikai dolgokkal foglalkozott. Ő is
gépre nem nagyon kellett mást rajzol- észrevette, hogy rajzolok. Megkért, lenom, mint aktokat... Egyébként nem le- gyek a társa: írt egy cikket, én pedig ilhetett okunk panaszra: labdarúgó-mér- lusztráltam. Ebben is léptem egyet-egyet
kőzések voltak, színház… Sok akkori előre, később az újságban folytatásokszínésszel voltam együtt – például Haj- ban megjelenő regényeket illusztráltam:
Rejtekhely az Elbán, Big Joe foglyai.
mássy Miklóssal, Kabos Gyulával.
Egy nap úgy gondoltuk hárman-né- Naponta jelentek meg, én pedig rajzolgyen, hogy megpróbálunk hazajönni. tam hozzá.
– Milyen volt a háború utáni élet KeNem kérdezte senki, hová megyünk, miért, így szerencsésen hazatértünk. Ki- nesén? Azt már említette, hogy nagyon
lencven kilóval érkeztem meg a fogság- átalakult…
– Ugyanazt lehetett érezni, mint az
ból – a bátyám később harmincegy volt,
egész országban. Ötvenhét tavaszán a
amikor megjött.
faluban kifestettek egy falat mindenféle
– De megjött…
– Igen. Ám ötven éves korában meg- lázító gondolattal: Halál Kádárra és hasonlók. Egyik hajnalban zörögnek, jön a
halt.
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rendőrség. Házkutatás, előállítás, mondják, öltözzek fel, és hozzam magammal
az előző esti ruhámat. Fölvittek a rendőrségre. Ott már várt egy tiszt, kérdezi:
„No, ki adta az utasítást?” Nézek rá:
milyen utasításról beszél? „Nem tudok
semmiről, még azt se, miért hoztak ide”
– feleltem. Abban a pillanatban végigvágott gumibottal. Ez volt az első ütés.
Már attól elveszítettem az eszméletemet egy rövid időre, nem beszélve a
többiről. Főleg akkor, amikor azt mondtam: „Ne haragudjon, az én nagyapám
rendőrtiszt volt, de ő nem így kezdett
hozzá egy nyomozáshoz.” Akkor helyben vagyunk, gondolta „beszélgetőpartnerem”, hát horthysta rendőrtiszt volt!
– Ezért is megkaptam, rendesen. Éjjel
engedtek haza Veszprémből, koromsötétben; egy barátommal jöttünk hazafelé. Két hétig olyan volt a hátam, mint
a vízrajzi térkép. – A rendőrség aztán
később hivatalos iratot küldött, amiben
elnézést kértek a történtekért, arra hivatkozva, hogy törvényen kívüli állapotok voltak.
Utána még kétszer voltam az ÁVO
vendége, és miért? Miért vitték be akkoriban az embereket?
A gépkocsiüzemben jöttek a munkatársak: Főnök, vége a munkaidőnek,
ugorjunk át a kantinba egy pohár
sörre! Átmentünk. Még jóformán ki
sem mérték a sört, a rádió rendkívüli hírekben mondta be, hogy kitört a koreai
háború. Megjegyeztem, hogy ha a mandulaszeműek ölni akarják egymást,
hadd tegyék, nem ránk tartozik. Nem
telt bele öt perc, megütögeti valaki a
vállamat. Hátranézek, ott áll három
ÁVÓ-s. Igen, elvittek, és akkor se kínáltak meg se kávéval, se cigarettával,
hanem valami mással. Megmagyarázták nekem, hogy a koreai testvérnépünk, és jobb lesz, ha máskor nem
mondok ilyeneket. A másik eset: a levonási osztályon Philips rádiókat lehetett előíratni, alig pár forintot vontak le
érte havonta. Egyszer szólnak, menjek
át, mert megjött a rádióm. Leballagok,
de már jönnek elém: a nagyüzemi párttitkár titkárnője elvitte a rádiódat,
mondja a munkatársam, arra hivatkozva, hogy te úgyis csak zenét hallgatnál rajta, neki meg a pártoktatásra kell,
hogy tanulni tudjon. Visszamentem a
helyemre, a kollégám kért, ne csináljak
semmit, mert csak baj lesz belőle. Azért
én csak felhívtam a tisztelt elvtársnőt,
és megmondtam neki: lehet, lesz még
olyan az életben, hogy ezt nagyon szépen meg tudjam neki köszönni. Megint
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nem kellett sok idő, alighogy visszaültem az asztalomhoz, csörög a telefon, a
kollégám suttogva közli: „Hívnak az
ÁVÓ-ra, azonnal menj le!” Na, mondom, mégiscsak baj lett. Mindjárt azzal
kezdte a tiszt, aki egyébként ’56 után is
Fűzfőn maradt: „Mit mondott maga?!
Hogy ha megváltozik a rendszer, jaj az
elvtársnőnek?!” Csak néztem. – Így teltek a mindennapok az ötvenes években.
– A kenesei közösségi élet szervezésébe hogyan folyt bele?
– Negyvenkét év társadalmi munkát
végeztem. Jutalmat, elismerést sosem
vártam érte, mert nem ezért csináltam.
Kezdtem, mint az Iparoskör cserkésze,
majd voltam sportvezető, kultúros, polgárőr, a bélyegszakkör elnöke, dobos,
tanácstag és önkormányzati képviselő.
– Dobos?!
– Egy zenekarban, amivel mulatságokon, táncesteken játszottunk. Nagy
sport- és kulturális élet folyt Kenesén.
Színházi előadásokat rendeztünk, én festettem a hatalmas díszleteket. Két helyen, a Napfény és a Kurucz vendéglőben is állt színpad. Azzal kaptam meg a
nem függetlenített – tehát juttatás érte
nem járt – kultúrigazgatói kinevezésemet, hogy tegyem rendbe a kultúrotthont. Egy hét alatt összeszedtem egy társaságot, akikkel az egész házat kifestettük, ingyen, még festéket sem kértünk.
A sportban nagyon
sokra vittük. Először játékosként, később edzőként,
majd elnökként voltam jelen a f cicsapat életében.
Sikerült olyan csapatot faragni, amilyet ma is csak
kívánni tudok Balatonkenesének. Még mindig lehetne profitálni abból, hogyan csináltuk akkor, mi
volt a titka, miként működött. Nincs miért szégyenkeznünk, a csapatunk nagyon jó volt. Játszottunk
Siófok, Füred, Almádi,
Zirc, Várpalota csapatával;
szinte hihetetlen, hány és
milyen helyekre hívtak
minket próbajátékra.
Egy nem voltam soha:
semmilyen pártnak a tagja.
Nagyapám mindig azt
mondta: bármit csinálhattok, gyerekek,
de pártba soha ne lépjetek be. Ehhez tartottam magam.
– Ervin bácsit nemrég a Polgárőrség
közgyűlésén is köszöntötték születésnapja alkalmából. Hogyan jött létre a
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Cikkek a kenesei polgárőrségről és alapítójáról

szervezet? Egyáltalán: hogyan vetődött
fel, hogy szükség lenne rá?
– Egy gyilkossággal kezdődött. Az
állomásnál lakott egy kertész, Tábori
Feri, ő volt az áldozat. Mint később kiderült, saját rokona gyilkolta meg: pénzt
kért tőle, ő nem adott, mire megfojtotta.
A veszprémi városi kapitány, Németh
Béla jött nyomozni az ügyben, aki maga
alakította Veszprém megye első polgárőr csapatát, Dózsavárosban. Mi
többen igyekeztünk segíteni a rendőrség munkáját. Eközben vetődött fel,
hogy nálunk is elkelne egy
ilyen szervezet. Kuti Csaba, Kenese akkori polgármestere azonnal vevő volt
az ötletre, és felkért, hozzam létre Kenese csapatát. Sikerült, hatvannégy
emberrel alakultunk meg.
Huszonegy éven keresztül álltam az élén.
– Volt munka bőven,
gondolom…
– Természetesen. Akkor még sokkal nagyobb
területet kellett átfognunk, mivel Akarattya és
a külterületek is idetartoztak. Nem volt gépkocsink, még ruhánk
sem – zseblámpánk is csak akkor, ha vettünk magunknak. Gyalog, saját ruhában,
de minden éjjel mentünk szolgálatba.
Sokszor egész éjjel egy területet jártunk,
mindig be volt osztva, mikor ki megy.

– Sokan ezért támogatták kezdettől
fogva a szervezetet Kenesén, mert az volt
az általános vélemény, hogy nagyon
nagy cselekedet ekkora feladatot felvállalni, önzetlenül, társadalmi munkában.
– Hasznos volt, örömmel végeztük.
És próbáltuk rendezni sorainkat, hogy
jobb legyen a helyzetünk. A kenesei hírlapban is közzétettük a felhívást: „egy
utca – egy pár bakancs”. Nem azt mondom, hogy egy-egy utcából mindenki
adott, de végül összejött annyi, hogy
lábbeliket tudjunk vásárolni – a járőrözésben akkor is hamar koptak a cipőtalpak. Elmentünk könyörögni a honvédelmi miniszterhez: tudna-e segíteni,
hogy a katonaságtól leselejtezett ruhákhoz jussunk? „Honnan jöttek?” – kérdezte ő. „Keneséről” – mondtuk. „Na,
hát másnak nem szívesen, de maguknak
igen. Menjenek el Táborfalvára, vigyék
ezt a papírt, ott felöltözhetnek.” Így lettek az egyesület első ruhái. Utána már
tudtunk annyi támogatást szerezni, hogy
szép lassan felöltöztettük rendesen minden tagunkat.
Ugyanez volt korábban a sportkörben is, amikor elnök voltam. Puskás
Öcsiék gyakran jártak Kenesére. Akkor
is itt voltak, mikor a 6:3 után a visszavágóra készültek, a Honvéd Üdülőben edzettek. Sebes Gusztáv, az edzőjük kérdezte, nincs itt olyan ember, aki tud sakkozni? Mert menjen át az üdülőbe a válogatotthoz, már annyira unják egymást a
játékosok. Így barátkoztunk össze. Felvetettük, hogy szeretnénk melegítőruhákat
a csapatnak. Segítettek. Egy bemutató-

10
meccset szerveztünk – a fiúk lelkesen
mondták: „Jövünk Kenesére focizni!”
Január negyedikén került rá sor, tiszta
jég a pálya, rettenetes hideg volt, mégis
kivétel nélkül itt volt az egész Aranycsapat, egyikük sem mondta, hogy erre a
pályára nem lépnek rá. Rengeteg néző
jött el a mérkőzésre. Nagyon jó barátok
lettünk. Annyira, hogy Öcsi a kérésemre
segített belépőhöz jutni az angol-magyar
visszavágójára. „Legyetek Pesten, az
EMKÉ-ben szombaton este, ott meg fognak keresni benneteket ez ügyben.” Ott
ültünk szombaton este nyolckor a legjobb barátommal, de már kilenc is el-

Balatonkenesei Hírlap

2018. június

két, hanem tíz jegyet hozott, akkor, amikor egy jegy fél vagyonba került. Mi
megtartottuk a magunk kettőjét, a többit
boldogan elosztogattuk.
– Elnézve ezt a rengeteg dicsérő oklevelet, kitüntetést, a tevékenységeit felsoroló listát, és hallgatva ezeket a nagyszerű történeteket, megkérdezem: hogyan lehet ilyen tevékeny életet élni úgy,
hogy Ervin bácsi ma is friss, fiatalos és
jókedvű?
– Sok jó ember vett körül, mindig. És
sok olyan is, aki lehetett volna jobb ember, ha nem játszotta volna, hogy más,
mint aki.

Az egyik legbecsesebb kitüntetés

Tömör István polgármester otthonában köszönti
Kovács Ervint (Fotó: Schutzmann Réka)

múlt, sehol senki. Gondoltuk, jól van,
így alakult, mehetünk haza. Fél tíz tájban egy hajlott hátú figura jött be, és
mondogatta maga elé: „A keneseieket
keresem!” Megtalált bennünket. Nem

Vannak az életben dolgok, amikre az
ember nem számít, de át kell vészelni
valahogy. A humor sok mindenen átsegített. Pedig még a feleségem is mondja
néha: ne haragudj, de soha nem tudom,

hogy most viccelődsz, vagy komolyan
mondod! – Neki egyébként sok köszönettel tartozom, mert ahány kávét ő a
hozzánk betérő vendégeknek lefőzött,
bárkinek becsületére válna.
A gyerekeimnek és az unokáimnak –
egy lányom és egy fiam, meg hat unokám van – azt szoktam mondani: Gyerekek, keressétek az élet szépségét, de ha
ti keresitek, akkor nektek is adni kell.
Legyetek mindenkihez jólelkűek, barátságosak. Ha megsértenek? Menjetek tovább, ne törődjetek vele, ne a bosszúra
gondoljatok. Abba sok energiája elvész
az embernek, és a végén ki jár rosszul?
Ő maga. A közösségi munka? Az pedig
olyan, amivel az ember nemcsak a közösségért, hanem saját magáért is sokat
tesz.
Nagy Krisztina

JÁTÉK! – Keresse a labdát!
Június 14-e és július 15-e között rendezik Oroszországban
a 21. labdarúgó-világbajnokságot. Ehhez kapcsolódik

játékunk: Önöknek nincs más dolguk, mint megkeresni a
labdákat Hírlapunkban, és számukat megírni nekünk. De vigyázat, mi is cselezünk: a labdák a legelképzelhetetlenebb
helyekre gurultak be, így akárhol lehetnek!
Megfejtéseiket 2018. június 21-én délig várjuk a
balatonkenesehirlap@gmail.com e-mail címre, vagy bedobhatják a
Kultúra Házában található gyűjtődobozba. Ne felejtsék el feltüntetni nevüket és elérhetőségeiket, hogy a nyertest értesíteni tudjuk.
A helyes számot eltalálók között könyvet sorsolunk ki.
Keresésre fel! Mindenkinek sok szerencsét kívánunk!
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Közgyűlések a Balatonkenesei
Polgárőr Egyesületnél
Rendes, éves Közgyűlését 2018. április 27-én tartotta a Kultúra Házában az Egyesület.
A Közgyűlésen – az egyesület tagjain túl – a Balatonalmádi Járás Polgárőr Egyesület
elnökei; a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság képviselői; a MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ parancsnoka,
valamint számos meghívott vendég vett részt.
A Közgyűlés a 90. életévét betöltő Kovács Ervin – tiszteletbeli elnök – köszöntésével kezdődött.
Kovács Ervin bácsi érdemeit a balatonkenesei polgárőrség megalakításával kapcsolatban Kuti Csaba, Sörédi Györgyné – korábbi polgármesterek – elevenítették fel; a
rendőrség és a megalakuló polgárőrség együttműködésének kialakításáról Grúber Sándor korábbi rendőrkapitány mesélt; a polgárőri mozgalomban végzett múlhatatlan érdemeit Borbély Zoltán r. alezredes úr, a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége
szakmai alelnöke ismertette, és egyben átadta a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság elismerését, a Sárkányölő Szent György-plakettet.
A Balatonalmádi Járás Polgárőr Egyesületei nevében Balogh Csaba, a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke fejezte ki köszönetét, és átadta a polgárőrség Szent
László-plakettjét; a „helyiek” nevében Ritter József elnök köszönte meg azt a munkát,
azokat az alapokat, amelyeket az egyesület megalakításakor lefektettek, és amelyekre a
mai polgárőrök is támaszkodhatnak.
A Közgyűlés szakmai beszámolót egyhangúlag, a pénzügyi beszámolót egy tartózkodás mellett fogadta el.

11
A 2017. évben végzett munkája elismeréseként a Veszprém Megyei
Polgárőrségek Szövetségének elnöke:
– Szent László-plakettet adományozott Nyikos János polgárőrnek.
A Balatonkenesei Polgárőr Egyesület elnöksége:
– tárgyjutalmat adományozott: Barta
József, Barnóczky Sándor József;
– dicsérő oklevelet adományozott:
Debrecenyi István, Karlovics Sándor, Nyemcsok Györgyné, Nyikos
János, Pintér József, Rézműves
Károly, Ritter Bálint, Ruszina
György, Stud Lilla;
– az egyesület köszönetét fejezte ki:
Barta Zoltán, Berecz Róbert, Farkasné Berecz Mónika, Görögné
Keszei Beáta, Horváth János, Oláh
János polgárőröknek.
A Közgyűlés végén Ritter József
elnök úr bejelentette, hogy elnöki
tisztségéről lemond, és az Egyesületből 2018. április 30-val kilép.
Megköszönte a jelenlévőknek, a
település vezetőinek, az intézményvezetőknek, a civil szervezetek vezetőinek és tagjainak, valamint a lakosoknak azt a segítséget, amit a polgárőri munkájához kapott, és kérte
őket, hogy a jövőben az új vezetőséget és az egyesületet hasonló módon
támogassák, segítsék.
Rendkívüli, tisztújító közgyűlését
2018. április 29-én tartotta székhelyén az Egyesület.
A Közgyűlésen az egyesület tagjai vettek részt, és megválasztották az
új vezető tisztségviselőket:
– Elnök: Nyemcsok Györgyné
– Alelnök: Rézműves Károly
– Gazdasági vezető: Barnóczky
Sándor József
A megválasztott új vezető tisztségviselőknek sok sikert és eredményes munkát kívánunk!
Balatonkenesei
Polgárőr
Egyesület

Korlátfestés
újratöltve
A Városvédők a településért tesznek!
A Bakó-patak korlátjának Bajcsy-Zsilinszky utcai szakasza után most a
könyvtár előtti korlát lefestésével folytatták a munkát.
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Pedagógiai munka fejlesztéséhez
kapcsolódó célok, feladatok,
innováció megvalósulása
a Kippkopp Óvoda és Bölcsődében
Intézményvezetőként elsődleges célom, hogy az óvoda dolgozóival, partnereivel összehangolt cél- és feladatrendszer segítségével, a
gyermekek mindenekfölött
álló érdekét érvényesítve,
megőrizzem és tovább fokozzam a Kippkopp Óvoda és
Bölcsőde jó szakmai hírnevét, az itt dolgozók és a partnerek elégedettségét.

Kiemelt feladatomnak tekintem, hogy az óvodánkba
járó gyermekek egyre nyugodtabb és rendezettebb környezetben élhessék meg gyermekkoruk játékos, óvodás
éveit, a szülők pedig biztonságban és jó hangulatú légkörben tudhassák gyermekeiket.
Az intézmény mai arculata, a benne folyó hatékony
és korszerű nevelőmunka
nem jöhetett volna létre az
együtt munkálkodó alkalmazotti közösség nélkül.
A szülők bizalmának erősítése, gyermekeink érdekeinek szem előtt tartása egy
partnerközpontú intézmény
céltudatos irányítását és működtetését kívánja meg. Gyermekszerető és hivatástudattal

rendelkező kollégáimmal a
Pedagógiai Program megvalósítása egyre hatékonyabb, a
siker záloga továbbra is a
belső szakmai fejlődés.
Fontos feladatnak tartom,
hogy segítsem kollégáim felkészülését az új kihívásokra,
a változások hozta feladatokra, a továbbra is szívből,
örömmel, elhivatottsággal
végzett nevelésre.
Elkötelezett vagyok a
vezetési koncepciómban
megfogalmazott feladatok megvalósításában,
melyben kiemelt szerepet szánok a
csapatmunkának, az együttműködésnek.
Vezetői
koncepcióm alapját a gyermeki jogok tiszteletben tartása és a gyerekek szükségletei határozzák meg. Ennek
szellemében kívánom megtervezni és megszervezni az
intézmény személyi, gazdasági és tárgyi feltételrendszerét.
Hosszú távú célom a törvényesség betartásával biztosítani a kiegyensúlyozott,
mindennapi, egyenletes munkavégzést. Mindezt a vonatkozó jogszabályok, belső
szabályzatok és az alapító
rendelkezései szerint, az intézmény tevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá a költségvetési szerv
hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása révén. Célom továbbá az in-

tézmény vezetéséből és képviseletéből fakadóan biztosítani a szakszerű és törvényes
működést, gyakorolni a munkáltatói jogokat, dönteni az
intézmény működésével kapcsolatban, minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály
előír, valamint ellátni a Köznevelési törvényben meghatározott széleskörű vezetői
feladatokat.
Az intézmény életének
megszervezésében kiemelkedően fontosnak tartom, hogy
jó időbeosztásban, a hatékony szervezeti formák megválasztásával, jól körülhatárolt célrendszerben dolgozzunk. A tudatosság, szakszerűség, tervszerűség, rendszeresség, összehangoltság érvényesülése biztosítva legyen a
jól kialakított szokás- és szabályrendszer, valamint értékrend betartása mellett, amely
biztonságot ad gyermeknek
és felnőtteknek egyaránt.
Lényeges számomra az
emberi értékek védelme, tiszteletben tartása és ennek közvetítése a gyerekek, szülők,
partnerek felé.
Az intézményben dolgozók végezzék és értékeljék
reálisan munkájukat, a legjobb tudásuk szerint. Emberi
és nevelői magatartásuk legyen követésre méltó.
Minden, intézményt érintő kérdésben ragaszkodnunk
kell az információk korrekt
kezelésére.
A kihívásokra több lépcsőben szükséges felkészíteni a pedagógus kollégákat.
A minősítésekre a bevezetést követően 5 éven belül
sor kerül. Fontos, hogy ez az
eljárás felkészülten érje a
kollégákat.
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A minősítésekre
való felkészülés
fontos elemei:
– Belső pedagógiai-szakmai
ellenőrzés rendszerének
felülvizsgálata.
– Az intézményi dokumentumok vezetésére, a pedagógiai munka dokumentálására vonatkozó egységes
elvárások kimunkálása és
bevezetése.
– Pedagógus portfóliók készítésének szorgalmazása,
melynek célja annak bizonyítása, hogy a pedagógus
képes a megszerzett tudását a szakma különböző területein integrálni, pedagógusi munkájában alkalmazni, s hogy milyen tudással, képességekkel, attitűddel rendelkezik a pedagógia terén.
– Megjelenésében egységes
intézményi arculat megvalósítása, a sajátos „image”
kialakítása.
– Szakmai kompetenciák erősítése.
– Hatékony konfliktuskezelés.
– Partnereinkkel való együttműködési formák megújítása, tartalmuk tovább mélyítése.
A magas színvonalú pedagógiai munka alapja az
együttműködés, együtt gondolkodással. Ennek megvalósulását szolgálja a nevelőtestületünk, melynek munkáját
a kedvező működési feltételek biztosításával támogatom.
Középtávú céljaim között szerepel, hogy az intézményünk sajátos arculatát, a
szakmai munkát ne csak az
adott intézményben dolgozók ismerhessék, hanem mód
nyíljék a környező és országos szinten működő óvodák,
partnereink közötti folyamatos tapasztalatcserére a szakmai napok keretében, nyílt
programok szervezése során.
Bátorítom a nevelőtestületet
a nyitott és innovatív szak-
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Lófeői Székely Németh Árpád püspöki tanácsos, esperes
plébános 1889.
február 14-én született Kaposváron, ősi
székely nemesi családból. A középiskoláit szülővárosában, a teológiát Veszprémben végezte. 1913. június 27-én szen-

Hátha valaki nem ismeri…
Ki volt Németh Árpád?
Az 1000 éves Kenese című Kis András könyv „Akik sokat tettek Keneséért”
című fejezetében találtam Németh Árpád plébánosról hiteles leírást, adatokat.

telték pappá. Mint
káplán Oszlopon,
Kisgörbőn, Szentbékállán, Murakeresztúron és Karádon működött.
Kaposváron rövid ideig hitoktatóként tevékenykedett.
1927-től 1952. július 14-én bekövetkezett haláláig Kenesén plébános és
népművelődési előadó. A balatonkenesei temetőben helyezték nyugalomba,
életének 63, papságának 38. évében.
Jó szervező, rendkívül művelt, igen
olvasott ember volt.
Rengeteget dolgozott. A községen kívül ellátta Balatonakarattya és a Fővárosi üdülőtelep lakóinak, üdülővendégeinek lelki gondozását is.
A vallásfelekezetek közötti meg-
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békélés híve volt. A református lelkészhez őszinte barátság kötötte. Mindketten
tevékeny részt vettek a március 15-i ünnepségek megrendezésében, s ünnepi beszédeik igaz hazafiságról tanúskodtak.
Németh Árpád plébános a II. világháború idején is hívei között maradt. A
jótékonysági előadások rendezésével
befolyt összegeket a hadiárvák és szegények megsegítésére fordította.
A község zsidó lakosságát az utolsó
pontig védelmezte, s érdekükben még
akkor is felemelte szavát, mikor az már
kockázatos volt. A háború alatt a templom és a plébánia épülete súlyosan megsérült. Németh Árpád nevéhez fűződik a
templom külsejének és belső részének
felújítása, a templom előtti díszes kerítés
megépítése, az új orgona beszerzése, az
új Mária-oltár megépítése (ezt 1985-ben
elbontották), a gyönyörű szobordíszes
stációképek beszerzése, a templomvilágítás megoldása, valamint a katolikus temető bekerítése. Áldásos működése alatt
kezdeményezésére a kenesei katolikus
egyházközösség a templom elé egy impozáns keresztet állíttatott fel. A kereszt
felszentelésére 1938-ban, az eucharisztikus év alkalmával, a templom búcsúja
napján került sor.

A katolikus templom előtti kereszt

Utolsó útjára az egyházmegye, az általa vezetett kenesei esperesi kerület
papsága és a község lakosságának nagy
része elkísérte, hogy kellő tiszteletadással vegyen búcsút szeretett plébánosától.
Pulai Istvánné
A Balatonkenesei Értéktár Bizottság
elnöke
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2018. június 10-én Pálúr
János Liszt-díjas orgonaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem orgona- és
improvizáció tanára, a Budapest-fasori Református Templom orgonistája érkezik Balatonkenesére, hogy hangversenyével megnyissa a Veszprémi Református Egyházmegye Orgonaalapjának idei jótékonysági
koncertsorozatát.
Az Orgonaalap célja továbbra is, hogy a gyülekezeti énekkultúrájukért, hangszerükért tenni akaró református közösségeknek
anyagi támogatást nyújtson a hangszerfelújításhoz. Az anyagi támogatáson túl ismeretterjesztő koncertekkel, jótékonysági
hangversenyekkel, pedagógiai és missziós munkával igyekszik a jövő generációjának is megmutatni és megőrizni az orgona
istentiszteleten betöltött szerepét, a kántori szolgálat méltóságát.
Pálúr János orgonaművész a budapesti Zeneakadémián és a párizsi Conservatoire-on tanult. Számos hazai
és nemzetközi orgonaverseny
győztese, franciaországi tanulmányai végén a Párizsi Előadói Nagydíjat és a párizsi
nemzetközi orgonaverseny
kortárs zenei különdíját is elnyerte. Világszerte koncertezik, huszonnégy cd-t készített, négy kiadónál. Legfőbb
szívügyének az egyházzenét
gazdagító improvizációt tekinti, amelynek páratlan európai hagyományát a legmagasabb színvonalon szeretné
meghonosítani. Közel 30 éves művészi pályafutását a
Liszt-díj állami kitüntetéssel
ismerték el.
Balatonkenesei koncertje
június 10-én, 18 órakor lesz
hallható a református templomban, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Sipos Csaba
kántor

Orgonaalap nyitókoncert:
Pálúr János orgonaművész hangversenye


Május 7-e és 12-e között huszonhatodik alkalommal rendezték meg Budapesten, a Ferenciek terén a hazai keresztény könyvkiadók
legnagyobb seregszemléjét, a Szent István
Könyvhetet. A Szent István Társulat kezdeményezésére létrejött
eseményen a keresztény hangvételű műveket megjelentető kiadóknak módjuk nyílik bemutatni friss kiadványaikat, szerzőik pedig
előadások és dedikálások alkalmával találkozhatnak olvasóikkal.
Az idei könyvhéten harmincegy kiadó csaknem nyolcezer kiadványával találkozhattak a látogatók. A kiállítók nemcsak újdonságaikkal, hanem már ismert, népszerű kiadványaikkal és rendkívüli akciókkal várták az érdeklődőket.
A sok jó könyv közül nekünk az egyik legkülönlegesebb a Biblia
ősmagyar rovásírással írt kiadása volt, melyet nem tudtunk ott hagyni.
A Szent István Könyvhét alkalmával minden évben átadják a
Stephanus-díjat. 2018-ban a teológiai kategória díját Rokay Zol-

A Szent István Könyvhéten jártunk
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Életvezetés – Szabadság és félelem
Szabadon dönteni, szabadon dolgozni, szabadnak lenni! A szabadság
megéléséről a korábbi cikkemben is írtam, akkor a szabad kommunikáció témájával vetettem fel néhány gondolatot.
De nem csak a kapcsolataimban élhetem
meg a szabadságom korlátozását. Néha
én magam korlátozom a saját szabadságomat. Erre egyik példa a félelem.

Van egy régi japán közmondás, a félelemmel teli emberről: „Nem tud átmenni a kőhídon anélkül, hogy végig ne
kalapálná, nincs–e rajta repedés.” A félelem gyakran meggátol abban, hogy belevágjak valami újba. Persze van egy
egészséges félelem is, ami megvéd a veszélyes helyzetekben, de épp itt a lényeg: megtalálni az egyensúlyt. Mert a
félelem jó barátom is lehet! Egy kedves
lelkiatyám, Nemes Ödön jezsuita atya
úgy fogalmazott: a félelem a fejlődés
előszele. Van a félelemnek egy olyan
arca, ami ösztönző is tud
lenni! Gondoljunk csak arra,
hogy a félelem nem gátolja,
hanem ösztönzi testünket,
adrenalint és más fontos
hormont termel ilyenkor a
szervezet. Testünk minden
porcikája azon dolgozik,
hogy túléljek egy helyzetet –
a képességeink sokszorosára
vagyunk képesek.
Al Ghaoui Hesna – aki
az elmúlt tizenöt évben több
mint húsz országból, köztük
számos háborús helyszínről
tudósított – nemrég írt egy
könyvet ebben a témában:
Félj bátran! Az ismert Prima Primissima díjas újságíró, riporter olyan kérdésekre kereste a választ könyvében, hogy milyen szerepet játszik a félelem mindennapi életünkben? Miben
hátráltat és miben segít minket? Hogyan állíthatjuk tudatosan a szolgála-
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Mottó: „A bátorság is ragályos, nem csak a félelem.”
(Hesna)

tunkba, ha már megszabadulni nem tudunk tőle? Neves kutatók, szociálpszichológusok kutatási eredményeit ötvözte saját tapasztalataival. „Ha félsz,
lehetsz bátor, és tesztelheted, hol van a
komfortzónád határa, és ezt lehet fejleszteni, mint egy izmot. És ha ezt gyakorlod, rájössz, hogy az ilyen helyzetekben sem nyílik meg alattad a föld, nem
halsz bele, hanem fejlődhetsz általuk” –
foglalta össze tapasztalatait. A kutatások bebizonyították, hogy nem csupán a stressz képes hatni
a testünkre és a pszichénkre, hanem ez fordítva is működik: megtanulhatjuk befolyásolni a
veszélyérzet által kiváltott fiziológiai folyamatokat és azok hatását is a
szervezetünkre. Persze a
félelem legyőzése, illetve
átalakítása nem jelenti az
ész kiiktatását az életünkből. Ésszel végiggondolom, hogy mit szeretnék tenni,
és kihasználom a félelem ösztönző erejét. Hesna tanácsait talán így foglalhatnám össze: a félelem egy hajtóerő az
élethez, de az ész az iránytű a kihívások
között.

Szeretnék egy hétköznapi, de személyes példát elmondani. Mikor egy előadásra vagy lelkinapra kapok meghívást,
igyekszem alaposan felkészülni, de ál-

talában előző éjszaka már nem tudok
igazán nyugodtan aludni. Hiába dolgoztam ki a, b és c lehetőségeket, akkor is
ott a bizonytalanság, kit-hogyan érint
meg a téma. Megteszem, ami tőlem telik, felkészülök, de érzem a félelmet a
bizonytalansági faktor miatt. Ekkor egyrészt tudatosan végiggondolom, hogy
igen, én megtettem az én részemet, másrészt Istenre hagyatkozom: amit én nem

tudok megtenni, azt Ő egészítse ki. Ő
hozza ki a legjobbat az adott helyzetből.
Volt, hogy egy előadás után már ott érzem, hogy ez nagyon jól sikerült, jók
voltak a visszajelzések, igazán át tudtam
adni, amivel készültem. De előfordult
már az is, hogy egy lelkinap után csak
úgy futottak a fejemben a gondolatok,
mit rontottam el, mire reagálhattam
volna másképpen, mivel készülhettem
volna jobban fel … és néha meg is fogadtam magamban, hogy ez volt az
utolsó! Szerencsére volt olyan eset is,
hogy eltelt néhány hét vagy hónap, és
egy résztvevő megkeresett, megköszönte, hogy hallott egy-két olyan gondolatot, ami továbbvitte őt egy nehéz helyzetben. S mikor legközelebb újra kapok
egy felkérést, és a félelem újra megpróbál beférkőzni az agyamba, azonnal előhívom ezeket a megerősítő emlékeimet:
igen, van értelme! A félelem ilyenkor
azt jelzi nekem, hogy olyan helyzetet
vállalok majd fel, amire igyekszem felkészülni, de elfogadom, hogy nem csak
rajtam múlik a siker. Így már szabadon
tudok rákészülni és ráhagyatkozni a
helyzet adta lehetőségekre. A félelem
pedig fokozatosan egészséges izgulássá
és várakozássá alakul át. Életet adó
energiává, bátorsággá.
M. Teréz nővér
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Nincsenek nagy gondolataim, és nem is akarok úgy
tenni, mintha lennének…
Így, nyár elején nemcsak a
természet változik, hanem bizony a gondolatmenetek is. Van
az úgy, hogy filozofálnál, és elmondanál sok mindent egy
jegyzetelésben, pusztán csak azért, hogy segíthess, de rájössz:
áh, kis ovis vagy te az élet nagy görög drámáihoz (Szabó
Magda után szabadon). Szóval most inkább csak egy jó napot
szeretnék kívánni neked, kedves Olvasó. Egy olyan egyszerű,
valóságos, igazi, nyári napot. Kívánom, hogy teljesüljön
mindez, legalább egy napra. Idővel biztos, hogy működni fog
egy hétre, talán egy hónapra, idővel talán évekre is. Lássuk
csak, mit is kívánok:
● Kívánom, hogy egy nap úgy ébredj
fel, hogy amikor kinyitod a szemed, ne zavarjon, hanem úgy igazából lepjen meg a reggel! Próbáld
meg a napot korán kezdeni, és TV
vagy rádió nélkül, egy illatos forró
kávé vagy élénkítő zöld tea társaságában nyisd ki az ablakot, és figyeld, hogyan ébredezik a világ. Ó, igen, a világ sem ébred
könnyebben nálunk! Jó egy kicsit rá figyelni, ránevetni.
● Kívánom, hogy a nap kihívásait és problémáit formáld lehetőségekké! Ma ne csak túléld és megcsináld a feladatokat,
hanem érezz mindent egy-egy alkotásnak, amire majd
büszke lehetsz a nap végén!
● Kívánom, hogy a hétköznapi kellemetlenségeket,
nehézségeket csak egy
nap erejéig ne vedd komolyan! Ha logikusan
nézed, attól, hogy foglalkozol-e vele vagy sem, a
problémák meglesznek. A
kocsi felcsap, a cipzár elszakad, a kávé rád borul,
és szinte egészen biztos, hogy papírzsebkendő meg épp
nincs nálad, amikor kellene. Ha meg már úgyis megtörtént
valami, tudd elengedni, és pótold a károdat egy finom csokival vagy egy rövid pihenővel!
● Kívánom, hogy legalább ezen az egy napon kapj egy olyan
kellemes bókot, dicséretet, amit érdemes felírnod valahová,
hogy később véletlenül rátalálhass, és újra elolvasva ismét
mosolyt csaljon arcodra! Még inkább kívánom, hogy ezen a
napon teáltalad kapjon legalább három ember ilyen bókot,
és tapasztald meg, milyen nehéz annyira figyelni valakire,
hogy rájöjj, mi eshet neki a legjobban, s majd lásd a zavarodott mosolyt!
● Kívánom, hogy ezen a napon az étkezéseid ne az étel megevéséről szóljanak! Komótosan add meg a módját, készítsd
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elő, gyönyörködj az ételedben. Válassz hozzá illő
italt, előre rakd ki mellé, és
egyél lassan, ráérősen! Fogyaszd egyedül, vagy hívj meg valakit, hisz jobb ketten-hárman együtt lenni, mint egyedül. Sőt tovább megyek: akár
még főzhetnél is valamit. Akárhogy is döntesz, figyelj arra, amit eszel, mert tudod, vagy
sem, ez az emberek egyik legnagyobb örömforrása.
● Kívánom, hogy a nap végén úgy tudj hátradőlni egy kényelmes karosszékben, egy
bögre teával, egy finom fagylalttal, hogy végül megállapíthasd: ahhoz képest, hogy ez is csak egy hétköznap volt,
mégis elég különlegesre sikerült.
● Kívánom, hogy tudd – feladataidban hatékony voltál! És kívánom, hogy legyen valami érdekes izomláz az arcizmaidban a mosolygástól úgy, hogy nem találkoztál sem egy humoristával, sem egy cirkuszi bohóccal. Egyszerűen csak
tudd, hogy valószínűleg ma te is elég sok embernek csaltál
mosolyt az arcára, sőt, ha igazán ügyes voltál, még a szemébe is.
● Kívánom, hogy éjjel, az elalvás előtti hosszú gondolkodásban tudj annyi mindenért hálát adni, köszönetet mondani,
ami már egy sokoldalas regényt is megszégyenítene! Ha
megfigyeled, te egész
nap dolgoztál azon, hogy
ez az egy nap jól sikerüljön. Pedig tudod, mit
gondolok? Valójában
még ennek a lehetőségét
is ajándékba kaptad.
● Kívánom, hogy csak
erre az egy napra légy
annyira boldog, elégedett és vidám ember, hogy a szomorúság és a bánat szinte
elszégyellje magát. Még inkább! Ne csak elszégyellje magát, hanem bánja meg mindazt, amit egész nap próbált a szívedbe-lelkedbe csalni!
● Kívánom, hogy erre a
gond latra kicsit kacsints össze szeretteiddel és az Úrral, tudván,
hogy ma aztán igazán
jó szövetséges voltál.
És természetesen együttes erővel: 1:0 Nektek!

Jókívánság, nem csak nyárra…

OLVASÓPRÓBA

én téged szeretni szeretnélek. Egyszerűen
annak, aki vagy.” – Kalimonasz
A szeretet jókívánságai
„Nem kell mást tennünk, mint szeretni egy„Kívánom neked a napfény ízét és melegét, mást, hogy szerethessük az egész világot.”
hogy minden, ami az életben szép, kísérjen – Tatiosz
A szeretet jókívánságai azok a szépsétéged szüntelen.” – Thalasszinosz
„Engedd, hogy úgy szerethesselek, ahogy gek, amelyeket szeretetből adunk egymás-

M. Erzsébet nővér
nak ajándékba.
A szeretet
jókívánságai.
Szerkesztette:
Tőzsér Richárd.
Kassák Kiadó,
2015
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Szociálpolitikai kalauz

Társadalombiztosítás és a nyugdíjrendszer
kialakulása Magyarországon – 2. rész
Magyarországon a nyugdíj reformját 1997-ben
hajtották végre. Ennek következtében
egy hárompilléres
megoldást, modellt
hoztak létre. Az első pillér a felosztó-kirovó elven
működő társadalombiztosítási
nyugdíjrendszer, melynek lényege, hogy az aktív befizetők
teremtik meg a mindenkori
nyugdíjkifizetések összegét. Azaz az államhoz befolyt összeg
azonnal kifizetésre kerül, többek között a nyugdíjasok számára. A szaknyelv társadalmi
szolidaritásnak nevezik ezt a
megoldást. A nyugdíjrendszer alapját
az 1997. évi LXXXI. törvény és az ehhez kapcsolódó 168/1997. (X. 6.) kormányrendelet, illetve a kötelező magánnyugdíjpénztárak rendszeréről szóló
1997. évi LXXXII. törvény, továbbá az
önkéntes nyugdíjpénztárak rendszeréről szóló 1993. évi XCVI. törvény szabályozza. Ez egészült ki a negyedik pillérként emlegetett önkéntes nyugdíjelőtakarékossági számlákkal, a 2005.
CLVI. törvény alapján.
A magánnyugdíjpénztári rendszert
az Országgyűlés 2010. évi C., CI. törvény révén átalakította. Ennek hatására
a magánnyugdíjpénztárak tagságának
jelentős része visszalépett a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. Így a
nyugdíjrendszer második pillére megszűnt. Változatlan formában tovább működnek az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárak. Ezek egyösszegű vagy járadékszolgáltatást nyújtanak. Az állam
20% adókedvezménnyel ösztönzi az
előtakarékoskodás ezen formáját.
A törvény háromféle pénztár működését teszi lehetővé.
1. Nyugdíjpénztár, amely bizonyos előírások alapján nyugdíjszolgáltatást
biztosíthat.
2. Önsegélyező pénztár, amely a keresőképtelenek, állástalanok segélyezését
végzi. Emellett gyógyászatisegédeszköz-támogatást, szociális, hátramaradotti szolgáltatást, támogatást nyújt.

3. Egészségpénztár, amely az egészségvédelmi projektek irányítását, szervezését, támogatását, továbbá pénzbeli
ellátások folyósítását, egészségügyi
szolgáltatások vásárlását biztosítja.
Az állam a nyugdíjbiztosítással
kapcsolatos ügyintézéssel és feladattal
kapcsolatban több igazgatási szervet
működtet.
1. Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: nyugdíjfolyósító szervként a Kormány a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot jelölte ki.
2. Fővárosi és megyei kormányhivatalok: kivételt jelent a Pest Megyei
Kormányhivatal.
3. Fővárosi és megyei kormányhivatal
kijelölt járási hivatala.
A magyar társadalombiztosítási
nyugdíjrendszerben a következő
nyugdíjszolgáltatások érhető el.
1. Saját jogú nyugellátás: ez nem más,
mint az öregségi nyugdíj, beleértve
a nők 40 év jogosultsági idő beszámításával igénybe vehető kedvezményes nyugdíját.
2. Hozzátartozói nyugellátások: ide tartozik az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, az özvegyi járadék, a szülői nyugdíj és a baleseti hozzátartozói nyugellátás.
Ahhoz, hogy valaki igénybe vehesse
az öregségi nyugdíjat, több egyidejű feltételnek kell megfelelnie. Elsőként el
kell érnie a mindenkori előírt nyugdíj-

korhatárt. Rendelkeznie
kell az előírt minimális
szolgálati idővel, és természetesen a biztosítási
jogviszonynak is fenn kell
állnia. Résznyugdíjat az a
személy kaphat, aki legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezik. Az öregségi nyugdíj teljes összegére az a személy jogosult, aki legalább 20 év
szolgálati idővel rendelkezik.
A nyugdíjkorhatár
felemelését a fenntarthatóság, a demográfiai „eltolódások” (népességcsökkenés, a nyugdíjasok számának növekedése) indokolta, ám a társadalombiztosítási és nyugdíjrendszer
újratervezése, kellő politikai döntések
meghozatala mellett elengedhetetlen.

Az EMMI által közzétett
nyugdíjkorhatár-táblázat
szemlélteti, hogy
a jelenlegi szabályozás mellett
ki mikor mehet nyugdíjba
Születési
év

Öregségi
nyugdíjkorhatár

1953
1954

63 év
63,5 év

1955
1956

64 év
64,5 év

1957
1958

65 év
65 év

Öregségi
nyugdíjra
jogosultság
időpontja
2016
2017 II. félév
2018 I. félév
2019
2020 II. félév
2021 I. félév
2022
2023

(A szociálpolitikai kalauz sorozat az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI) által rendelkezésre bocsátott
anyagok felhasználásával készül.)
Összeállította:
Varga Ákos
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus
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Somogyi Gyula útleírás-sorozata

A VADREGÉNYES ÉGEI-TENGEREN

2. RÉSZ

VEGYTISZTA TENGER, AMELY MÉG SZEPTEMBER VÉGÉN IS 26˚C-OS. SŰRŰ NÖVÉNYZETTEL BENŐTT ZÖLDELLŐ SZIGETEK, A KÉK SZÍN MINDEN ÁRNYALATÁBAN
POMPÁZÓ ÖBLÖK. TÖBB EZER ÉVES TÖRTÉNELMI EMLÉKEK: ÓKORI SZÍNHÁZAK, KIRÁLYSÍROK. MINDEZEK
TETEJÉBEN ÉLVEZHETJÜK A TÖRÖK ÉS GÖRÖG VENDÉGSZERETETET: BÁRÁNYHÚS, HAL, EFES ILLETVE
MYTHOS SÖR, VÍZIPIPA. MI KELL MÉG A BOLDOGSÁGHOZ? KALANDRA FEL! IRÁNY AZ ÉGEI-TENGER!
Göcek, 2004. szeptember 20 – szeptember 27.

Sándor bajsza és a meltemi – Kikötés és horgonyzás törökösen – Sea Cloud – Fethiye sziklasírjai – Bazárról bazárra Kas-ban – Az elsüllyedt város: Kekova – Piri Reis
– Éjszakai menet – Rövid megálló a hírességek és a teknősök földjén – Naplemente és pipafüst
Kasból „sikerült” szélcsendes időben elindulni. Az Imray Pilot Book (navigációs segédlet) szerint GMT (Greenwich Mean Time) 06:00-kor, azaz
09:00-kor helyi idő szerint a 67-es csatornán időjárásjelentés. Bekapcsolom a
VHF (URH) rádiót. Sistergés. Ennyit a
török meteorológiai szolgáltatásról. A
helyiek délutánra jósolták a meltemit.
Hát nem jött be! Három óra motorozás
után feltűnik Kekova szigetének világítótornya. Kekova-t másképpen az elsüllyedt városnak is nevezik: állítólag
egy földrengés küldte a tenger mélyére
az ókori települést. A sziget mellett
gyenge hátszélben himbálódzunk, a sziklás part csupán 10 m-re van tőlünk. Vízmélység van elég. Semmi gáz! A parti
kövek között egy-egy antik oszlop vagy
fal maradványai meredeznek. Búvárkodni ezen a területen szigorúan tilos,
pedig megmozdul a fantáziánk és mesés
kincseket vélünk felfedezni a tenger fenekén.
Veszélyes zátonyok között kell navigálni, hogy a belső öbölbe jussunk. Barna a mélységmérőt, Xénia a hajó orrában
állva a víz színét figyeli. Belül tucatnyi
vitorlás horgonyoz, melléjük állunk.
Felveszem a búvárszemüvegem, hogy
leellenőrizzem a horgony helyzetét. A
sűrű zöld vízben azonban egy métert
sem látok előre, mintha egy nagy tál spenótba merülnék alá. A török partok mentén egyébként kifogásolhatatlan, vegytiszta a tenger. Ez az öböl valahogy kivétel. Jobbnak látom felfüggeszteni a fürdőzést és olvasással agyoncsapni az időt.

Érdekes könyvet találok a navigációs
asztal mélyén. Ismerkedjünk meg a valaha élt legnagyobb török tengerésszel!
Piri Reis Kolumbusz kortársa volt, abban az időben, mikor a hatalma csúcsán
lévő Oszmán Birodalom számos tengert
tartott az ellenőrzése alatt. 1513-ban készített térképe meglepő részletességgel
ábrázolja Észak- és Dél Amerika partvonalát, Grönlandot, és ami még nagyobb
csodálatot kelt: az Antarktisz körvonalát
és hegyláncait. Az antarktiszi hegyeket
– melyeket vastag jégtakaró borít –,
ugyanis csak 1952-ben fedezték föl. Piri
admirális térképét nem könnyű összevetni a mai tengerészeti térképekkel. A

modern térképeken szélességi és hoszszúsági körök alapján végezhető a helymeghatározás; a régi korok hajósai úgynevezett „portolán” térképeken navigáltak, amelyek kikötőtől kikötőig vezették a hajósokat. A térkép kidolgozottsága, pontossága azonban vetekszik mai
testvéreivel. Hogyan készülhetett ez a
térkép a déli kontinens felfedezése előtt
évszázadokkal? Milyen módszerekkel

mérte föl Piri Reis a tökéletes precízséggel megrajzolt szigeteket, folyókat, hegyeket? Számos kérdés maradt megválaszolatlan. A török admirális rejtélye
több száz éves távolból egyre vastagabb
ködfátyol mögé rejtőzik…
A legtöbb tengeri történet bátor matrózokról, gyakorlott kapitányokról, ügyes navigátorokról szól. Kevés szó esik
a hajószakácsról, pedig nem kevésbé
tiszteletreméltó tevékenység egy imbolygó hajó belsejében finom falatokat
előállítani. Anikó anatóliai ízlés szerint
készíti el a hűtő mélyén talált eleséget.
Sült kolbász, sült paprika, sült cukkíni és
sült gomba, hozzá nyers paradicsom,
olívabogyó és friss kenyér.
Vacsora után kezdetét veszi a génuaroller szerelése. Az utolsó vitorlaművelet során leszakadt a dobról, és a kezemben maradt a besodró kötél. Ezután kézzel kellett a lobogó vitorlát feltekerni, és
egy zsinórral rögzíteni. A dob burkolatának szétszerelése négykezes munka,
Madár barátommal nagyon figyelünk,
nehogy egy csavar is a tengerbe essen. A
kötelet alaposan rögzítjük a dobra, és 45-ször körbetekerjük rajta. Visszakerül a
burkolat. Most már jól működik a szerkezet.
Időjárásjelentés nélkül elég nehéz az
útvonaltervezés. Nem tudjuk, merről fog
fújni a szél, merre induljunk. A mellettünk horgonyzó angol hajó kapitánya 16
csomós DNy-i szelet jósol éjszakára, ez
kiváló félszélnek tűnik Ekincik irányába. Az esti szürkületben kibotorkálunk a zátonyok közül, mire előbukkan a
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XIV. ORSZÁGOS LECSÓFESZTIVÁL
BALATONKENESE, Széchenyi Park
2018. augusztus 25. szombat, 10:00-24:00

NEVEZÉSI LAP

A CSAPAT NEVE és LÉTSZÁMA: ……………………………………………………………………………
A CSAPATKAPITÁNY NEVE: …………………………………………………………………………………
ELÉRHETŐSÉGE (mobilszám és e-mail cím): …………………………………………………………
MELYIK TELPÜLÉSRŐL ÉRKEZNEK? ……………………………………………………………………
AZ ELKÉSZÍTENDŐ ÉTEL: …………………………………………………………………………………

Kérjük, a nevezési lapot nyomtatott betűvel töltse ki, és e-mailben vagy postai úton küldje el a
címünkre, vagy személyesen adja le munkaidőben (8-16h)
a Kultúra Házában!

A nevezés határideje: 2018. augusztus 6. hétfő, 16 óra
Nevezési díj: 5.000 Ft,
amely a rendezvény helyszínén fizetendő, készpénzben
Szakmai zsűri: Kocsis Bálint

Ízelítő a programból:
Bognár Szilvia * Mesetarisznya Bábszínház * Frici Bohóc * Falusi Mariann és a Füred
Dixieland Band * táncbemutatók * Olly Bűvész * Szivárvány Népdalkör * Kárikittyom
Anticeleb Orchestra * szakmai zsűrizés * BARRIO LATINO: koncert és latin táncház *
Conestoga * Lecsóbuli a HelloKids partizenekkarral

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

www.keneseiprogramok.hu

Balatonkenesei Hírlap

2018. június

31

A magyar néphagyo- tűzről azt tartották, hogy megvéd a köd,
mányban a tűz vált a vi- a jégeső és a dögvész ellen és elősegíti a
lágosság, a tisztaság, az bő termést. Bár a nyári napforduló Tűegészség, a szerelem és zünnepét már évszázadok óta Szent Iván
az örök megújulás jelké- napjának (június 24.) előestéjén tartják,
pévé. A magyar hiede- ezért a legtöbb ember szemében kereszlemvilágban Keresztelő Szent Jánost – Szent Ivánt
– is ünnepeljük ekkor. Az ünnep az
ötödik században
vált elterjedtté, s
keresztény változata magába olvasztotta mindazokat a
hiedelmeket és rítusokat, melyeket a
különböző természeti népek a nyári
napfordulóhoz
A nyári napforduló ünneplése Németországban, 1887-ben
kapcsoltak. A magyar szokások szerint régen a június hó- tény ünnepnek számít – azonban kétségnapot Szent Iván havának nevezték. A telen tény, hogy máig eleven szokásnyárközépi tűzgyújtást dobolással, tánc- rendszere a kereszténységet messze
cal, énekléssel ünnepelték. A Nap éven- megelőző korokból ered. A XIX. század
kénti megújulását egyébként már Egyip- végéig szinte nem volt olyan falu Eurótomban is tűzszertartással ünnepelték, és pában, ahol ne lángoltak volna fel a
nyárközépi tüzek. Napjainkban Magyarazt mágikus úton kívánták elősegíteni.
Sokan kérdezik: tulajdonképpen mi- országon egyre több helyen élesztik újra
ért Iván, ha János? Egyszerű a magyará- ezt a csodálatos hagyományt.
zat: a Jánosnak a délszláv nyelvekben az
Iván és a Jován név is megfelel.
A tűzgyújtás mágikus szertartás, de
gyógyító hatást is tulajdonítottak neki. A
máglyába illatos virágokat és gyógynövényeket is raktak. Az ekkor gyújtott
Mészáros István

Szent Iván éjszakája,
a Napforduló ünnepe
Az év legrövidebb éjszakáján a nyári
napfordulót ünnepeljük. Régen a tűzgyújtással a Napot segítették a sötétséggel vívott küzdelmében, de a mágikus
éjjel a varázslatoknak is kedvez – szerelemben és bőségben.

Szent Iván-napi tűzugrás Az Osztrák-Magyar
Monarchia írásban és képben (1886-1889) című
21 kötetes sorozat egyik metszetén

A nyári napforduló szinte az összes
kultúrában a Nap és ennél fogva a fény
diadalának ünnepe volt.

Paraszt ember regulái az idők változásáról
Királyhegyi Müller János, Müller Regiomontanus Csíziója nyomán
Időjárási megfigyelések a régi időkből – Június
Sarlós Boldogasszony napján (július 2. – a szerk.),
ha eső van, úgy, mint Medárd, negyvennapi esőt jegyez.
A fényes bogarak, ha igen repülnek, az árpa már megért.
Ha napnyugaton vörös felhők vannak, tiszta idő;
ha eloszlanak, eső és szél lesz.
Ha fekete felhők a napot elborítják, azon éjjel kis eső esik.
A gém, ha fenn jár, tiszta idő lesz; ha a mezőn álldogál, esőt jelent.
Réczék, ha mély vizet keresnek jó idején,
nagy, erős szélnek jelensége.

Pókhálót, ha sokat látsz széjjel, nyáron szelet vagy esőt
várj, télen pedig havat.
Fecske, midőn a víz mellett röpdös, szárnyaival vagy
hasával a vizet veri, esőt hoz.
A héják, midőn futkosnak az égen és játszanak, tiszta
időt éreznek.
Búza, midőn sok termett, drága a hal.
Szent János havában égzengés – bőség.
Földigiliszták, ha előjönnek, esőt éreznek.

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.
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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lóval már a jövő esztendőt tervezzük meg,
munkánkkal azt alapozzuk.
Szent Iván hava, Nyárelő, Napisten hava
Gyümölcsöseinkben ebben a szellemben végezzük a
Zöldségeskertünkbe az utolsó, me- bogyósokon, gyümölcsfákon a zöldmetlegágyban dédelgetett növénykéket is szést. A nemkívánatos hajtásokat vágültessük ki. Ültessük ki az őszi és téli ká- juk le, vagy ha szükséges, kötözzük le.
posztát, kelbimbót és védjük a káposzta- Folytassuk a termésritkítást, amennyilégy ellen. Végezzünk másodvetést a ben szükséges. A cseresznyét védjük a
felszedett korai madaraktól, szedjük a szamócát és a fejzöldségfélék he- lődő, nagy mennyiségű indát gyökerezlyére. A céklával tessük le, a többit távolítsuk el. A szőlőn
például egészen a végezzük el a nyári zöld metszést, hónnyár végéig kísér- aljazást és a hajtások lekötözését. Folyaletezhetünk. Fel- matos növényvédelem és igény szerinti
hívom a figyel- öntözés szükséges. A gyomirtást ne hamet, hogy meg- nyagoljuk el. Még tápozhatjuk növéEgy jó megjelenésű káposztalégy.
annyi csodálatos, nyeinket, de ne feledjük, június 15-e,
Tőle kell óvnunk a káposztaféléket
új, színes fajta ke- Vida, Vitus, Vid napja, mikor a szántórült a piacra, és időközben zsenge leve- földi növények befejezik növekedésüleit is fogyaszthatjuk. Kötözzük fel az ket, és az érés időszaka következik. Jó
uborkát, paradicsomot, ügyelve arra, idő esetén jó termés, rossz idő után rossz
hogy a folyton jövő fajták maximum termés várható. Június 24-e Szent Iván
három szálon fussanak, hogy a növény vagy Szent János, a nyári napforduló
ne pazarolja el az energiát a túlzott haj- ünnepe. Megszakad a búza töve, nemsotásnövekedésre. Szedjük fel az új- kára kezdődik az aratás. Régen a répa
krumplit, a többi kupacoljuk fel. Gon- és a retek vetőnapját is említették. Júdoljunk arra, hogy az édesburgonyát, nius 26-a a János-napi hajtásnövekedés
batátát is milyen szépen meg tudjuk ter- ideje, mikor még egyszer nekilódul a
melni. Most már a kényesebb zöldségfé- természet. Június 29. Péter-Pál napja, a
léknek is a fényes napon van a helyük. gabona aratásának kezdőnapja.
Ez a hónap fontos lesz a fűszer- és
Nem kell félni attól, hogy a hideg éjszagyógynövények gyűjtése szempontjából,
kák visszavetik őket.
Az ágyá- mert ilyenkor, virágzás idején a legnasok gyommen- gyobb a hatóanyagtartalmuk. Ha a mentesen tartása tát, citromfüvet nem szedjük meg jól,
szükséges, fo- gombabetegség által megrozsdásodik és
lyamatosan magra megy át, minek következtében elCsalánlevél. Ha gyanútla- öntözzünk és
megy az ereje, ráadásul úgy elszaporonul belenyúlunk, nem hiszfejtrágyázzuk dik, hogy nem győzünk vele.
szük el, hogy hasznos lehet
Településünk igen gazdag hársfáka növényeket.
Védekezzünk a károsítók ellen! Fegy- ban. Keressük ilyenkor a minél apróbb
vertárunk leghatékonyabb eszköze le- levelű kőhársokat, melyek levelein ninhet az általunk egyszerűen elkészített csenek apró mirigyszőrök, azok ugyanis
csalánlé, amelyről már beszéltünk – allergének lehetnek. A télen a hárs nagy
mindegy, hogy mennyi, lehetőleg sok szolgálatot tehet a megfázásos időszacsalánt minél apróbbra vágjunk fel, le- kokban.
A csalánt nemcsak növényeinknek
hetőleg esővízben hagyjuk rothadni,
melyből az első 48 órában hatékony kínálhatjuk fel, hanem öreg receptek
rovarriasztó és -ölő, majd pedig jósá- alapján sokféleképpen fogyaszthatjuk.
gos trágyalé alakul. Rengeteg írott Régi természetjáró trükk, hogy a csalánanyag áll rendelkezésre különböző fó- leveleket meglángoljuk (leégetjük), ezrumokon a trágyalevek használatára, zel csípősségét véve. Így akár nyersen
de a legjobb, ha asz ösztöneinkre hall- (megpörkölve) is fogyaszthatjuk, ezzel
gatunk, és biztos nem fogunk rosszat erejét átadja nekünk.
Napestig tart ilyenkor a kertész feltenni növényeinknek.
Az idén a tavasz elmaradta rá- adata, sokszor csak fut maga után. Pedig
nyomta a bélyegét az egész tenyész- milyen jó lenne, ha gyönyörködésre tudidőre. Nehezen áll vissza az egyensúly. nánk fordítani az időnket, mert ilyenkor
Helyesen cselekszünk, ha a napfordu- a legdelibb, a legszebb a természet.
Bollók Ferenc

2018. június

Ehető gyomnövények
…helyett ebben a hónapban egy számos jó tulajdonsága mellett ehető
gyógynövényt mutatunk be Önöknek.
A levenduláról (Lavandula) mindenki
tudja, hogy gyógynövény, mely elsősorban a fáradt idegek segítője. Frissít
és nyugtat egyszerre, kellemes illatával
ruháink, ágyneműnk között harmonikus perceket szerezhetünk magunknak.
Sokkal kevésbé örülnek neki a rovarok
– messzire űzhetjük vele a szúnyogokat, molyokat. A rómaiak főleg a szépségápolásban vették nagy hasznát. A
méhek is kedvelik, belőle származik a
nemes levendulaméz. Most ismerjük
meg egy újabb oldaláról!

Vajas levendulás keksz
Régebb óta sütöm rendszeresen ezt az
egyszerű kekszet, mert ha valaki megkóstolja, biztosan újra és újra előkeresi
a receptet.
Hozzávalók:
● 30 dkg sima liszt
● 20 dkg kukoricaliszt
● 25 dkg vaj (nem margarin)
● 8 dkg porcukor
● 1 tojás
● 1 teáskanál sütőpor
● 1 citrom reszelt héja
● 1 ½ teáskanál szárított levendulavirág
Készítése:
A vajat a porcukorral habosra keverjük és beleütjük a tojást. Összevegyítjük a kétféle lisztet, a sütőport és a reszelt citromhéjat, majd vajas keverékünkhöz adjuk. A teljesen eldolgozott
tésztából kb. 4-5 cm átmérőjű hengert
formázunk, folpackba csomagoljuk, és
egy éjszakán át hűtőben dermesztjük.
Másnap a tésztát nagyjából fél centis
korongokra vágjuk, és sütőpapírral bélelt tepsiben 10-12 perc alatt készre
sütjük. A kekszeket a sütőből kivéve
még forrón porcukorba forgatjuk,
majd kihűlés után dobozba rakhatjuk.
A nagyobb mennyiségű vajnak köszönhetően elvileg hosszabb ideig eláll, de erről jómagam még nem tudtam
meggyőződni, mert nálunk még soha
nem kellett egy hétnél tovább a dobozban maradnia.
Kellemes sütést
és jó étvágyat kívánok!
Nagy Mari

2018. június
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Iskolások látogattak a rendőrőrsre
Nyílt napot szerveztek a helyi általános iskola tanulóinak a Balatonkenesei Rendőrőrsön, 2018. május 7-én délelőtt.
Az iskolából azokat a tanulókat fogadták két csoportban (29 fő), akik érdeklődnek a rendészeti tevékenység iránt, akiket
vonz a rendőri hivatás. A gyerekek a szolgálati felszerelés bemutatásakor kézbe vehették a bilincset, a töltetlen fegyvert, felpróbálhatták a csapaterős felszerelést, beülhettek a szolgálati gépk csiba, és közben
folyamatosan záporoztak a kérdések. Nem
csak a felszereléssel, de a médiából szerzett
ismeretekkel kapcsolatos kérdések, valamint a filmekben látott helyzeteket a valósággal összevetők is, melyek lehetőséget
adtak arra, hogy a gyerekek reális képet kapjanak a rendőri
munka szakterületeiről, azok
feladatairól, a különleges alakulatok tevékenységéről.
Tanulók kérdésére, hogyan válhatnak rendőrré, a program toborzássá alakult, amikor a rendőrök a képzésről, a csapatmunkáról, a hivatásuk szépségéről, felelősségéről beszéltek az érdeklődőknek, jó tanulásra
biztatva őket.
(Színes képeink a 43. oldalon.)

VAKÁCIÓ! BAJ NÉLKÜL…
Hamarosan vége a tanévnek, megkezdődik a nyári szünet
az oktatási intézményekben. A gyermekek kikerültek a biztonságot adó iskolafalak közül, a szülőknek pedig gyakran nehézséget okoz elhelyezésük, állandó felügyeletük megoldása.
Mindnyájunk feladata, felelőssége, hogy felkészítsük a gyermekeket az őket érintő veszélyekre, amelyek közül az áldozattá válás megelőzéséhez a legszükségesebb tudnivalók a következők:
● Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat
ne tartsák jól látható helyen, ne adják
oda idegeneknek.
● Táskájukat közösségi helyeken ne
hagyják őrizetlenül. A legjobb, ha azt
mindig maguk mellett tartják.
● Idegenekben – még ha kedvesek is –
ne bízzanak meg, velük ne menjenek
sehová, még útbaigazítás céljából
sem.
● A késő esti órákban lehetőség szerint ne induljanak egyedül
haza, hanem egymást védve-kísérve.
● Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem testi épségüket
védjék.
● Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat (107, 112), illetve tanulják meg szüleik telefonszámát is.
● Ne próbáljanak ki ismeretlen hatású szereket, italokat, kábítószereket, tudatmódosító anyagokat, mert a hatásuk kiszámíthatatlan, és könnyebben válhatnak bűncselekmény áldozatává vagy elkövetőjévé.

● A szülők tudjanak arról, hová készülnek, kivel töltik idejüket, ismerjék barátaik nevét, címét, telefonos elérhetőségét,
tudják mikorra várhatók haza.
● Keressenek gyermekükkel együtt a nyárra hasznos elfoglaltságot! Táborokat, foglalkozásokat, otthoni tevékenységet, a családért, lakóhelyi közösségért elvégzendő feladatokat.
A nyári hónapokban, a tanítási
szünet időszakában jelentősen megnövekszik a gyermekek veszélyeztetettsége. Ez a megállapítás igaz a közlekedési, az otthoni és az egyéb balesetekre
és az ellenük elkövetett bűncselekményekre egyaránt. A tanítás befejezését
követően a gyermekek felszabadultabbá, óvatlanabbá, figyelmetlenebbé
válnak, sok szabadidővel rendelkeznek,
így gyakrabban jelennek meg a közterületeken, a parkokban, játszótereken, utak mentén.
Nemcsak a szülők, hanem minden felnőtt felelőssége,
hogy a nyári időszakban különösen ügyeljenek a gyermekekre, akár az úton vagy annak közelében, akár gyalogosan,
akár kerékpárral közkelednek. Számítsanak arra, hogy a
gyermekek közlekedése kiszámíthatatlan, sokszor nincs veszélyérzetük és gyakran kalandot keresnek.
Kollégáim nevében is rendkívüli eseménymentes vakációt
kívánok minden családnak!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Majláth Mikes László
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Kenesei Kabarészínpad

Nyit a nyaraló

RÓZSI: De te nem
RÓZSI: Józsi, a hétvégén
vagy német!
megyünk szezonnyitó
JÓZSI: De németül tudok.
nagytakarításra, Kenesére.
RÓZSI: Ugyan már, mit tudsz te németül?
JÓZSI: Nagytakarítás? Nemrég takarítottuk a nyaralót!
Majláth Mikes
JÓZSI: Bitte „bír”! Ennyi nekem pont elég.
RÓZSI: Szerinted nemrég, szerintem egy éve.
László – Tónió
rajza
JÓZSI: Mintha ma lett volna! Emlékszem, hogy sótlan volt a RÓZSI: Ezt a mondatot angolul, olaszul,
spanyolul és franciául is tudod. Csak svékrumplileves.
dül nem.
RÓZSI: Mert a nagy felfordulásban nem találtam a sót. Te majdJÓZSI: Na, ezért nem megyek Svédországba.
nem vimet tettél bele.
RÓZSI: Meg azért, mert nem telik rá a nyugdíjunkból.
JÓZSI: Na jó, igazad van, anyukám, mi lesz a műsor?
JÓZSI: Az nem akadály! Egy-két hónap alatt legyaloglok
RÓZSI: Pókhálózás, portalanítás, porszívózás és felmosás.
Svédbe.
JÓZSI: Én vállalom a pókhálózást.
RÓZSI: Alig van
RÓZSI: Nem le, hanem fel.
pókháló.
JÓZSI: H gyhogy?
JÓZSI: Pont azért
RÓZSI: Mert Svédország fenn van, északon.
vállalom.
JÓZSI: Én délre láttam.
RÓZSI: A porszíRÓZSI: Mert fordítva tartottad a térképet!
vózás is a te dolJÓZSI: Ma már van GPS!
god lesz.
RÓZSI: Az meg mi a fene?
JÓZSI: Ne má’!
JÓZSI: Lehet vele navigálni.
Alig szív már az
RÓZSI: Te csak ne navigálj, hanem pókhálózz! Pénteken megyünk le Kenesére, vonattal.
a ruszki Rakéta,
JÓZSI: Miért nem kocsival?
órákig kell húzoRÓZSI: Te ilyen szenilis vagy!? A Trabantunk már tíz éve
gatni a szőnyeszétrohadt.
gen meg a padJÓZSI: A Trabant nem is tud szétrohadni, mert a karosszériája
lón, hogy valami
nem fémből van.
látszatja legyen.
RÓZSI: Hát miből?
RÓZSI: Miért nem engeded, hogy vegyek egy új porszívót?
JÓZSI: Azt már nem! Ezt a Rakétát még az apám hozta ’57-ben, JÓZSI: Papírból. Azért hívták papírjaguárnak.
RÓZSI: Állítólag Németországban ma már vagyonokat lehet
a moszkvai VIT-ről.
kapni egy jó állapotú Trabantért.
RÓZSI: Mi az a VIT?
JÓZSI: Nem vagy te olyan fiatal, hogy ne tudnád. Világifjúsági JÓZSI: Mit kezdenek vele?
RÓZSI: Talán egy hatalmas Merci kalaptartójára teszik, a bóTalálkozó.
logató kutya helyett.
RÓZSI: Te meg azt nem tudod, hogy minek
JÓZSI: Rózsi, te csak arra
a rövidítése a VIM.
bólogass, hogy lemehetek-e
JÓZSI: Minek?
a kocsmába egy fröccsre.
RÓZSI: Fogalmam sincs. Talán Vegyipari
RÓZSI: Aztán az egyből háMűvek.
rom lesz.
JÓZSI: De az is lehet, hogy Világifjúsági
JÓZSI: Mindig rossz voltam
Mosószer.
matekból.
RÓZSI: Még azt sem tudod, hogy a VIM
RÓZSI: Bizony, már elég
nem mosó-, hanem súrolószer!
régen nem tudod, mi az a pi.
JÓZSI: Te szoktál súrolni.
JÓZSI: Három egész tizenRÓZSI: Te meg addig smúzolsz a szomszédnégy.
asszonnyal.
RÓZSI: Momentán én most
JÓZSI: Már apám se tudta, mi az a smúzolás.
nem arra gondoltam. Fiatalabb korodban rajongtál a piért.
RÓZSI: Amikor kokettálsz azzal a cemendével.
JÓZSI: Neked viszont nem volt még ekkora az átmérőd.
JÓZSI: Ilyen szavakat már csak vén satrafák használnak.
RÓZSI: Na, a te hasad sugara is legalább hetven centi!
RÓZSI: Te meg egy nagy böszme vagy!
JÓZSI: A te körkerületed viszont több, mint a legnagyobb tuJÓZSI: A böszme szót először a Gyurcsánytól hallottam.
jánké.
RÓZSI: Ne politizálj! Inkább menj el a boltba, és vegyél szidolt.
RÓZSI: Apropó, tuja. Meg kell permetezni a szőlőt, ha akarsz
JÓZSI: Már megint ilyen ósdi szavakat használsz.
őszre egy kis borocskát.
RÓZSI: Te fog d kiszidolozni szüleim rézkeretes esküvői képét.
JÓZSI: Ahhoz permeteznem kell? Inkább áttérek a sörre.
JÓZSI: Azt a képet is felvihetnénk már a padlásra.
RÓZSI: Nem is termesztünk se árpát, se komlót, se malátát.
RÓZSI: Anyádéké mellé?
JÓZSI: Tudok én ennél egyszerűbb megoldást is.
JÓZSI: Ja!
RÓZSI: Mit?
RÓZSI: Utálom, amikor jajázol.
JÓZSI: A sarki krimómban áttérek a fröccsről a sörre!
JÓZSI: A ja németül igen.
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A gyerekek legkedvesebb ideje!

REJTVÉNY

Írd be az
ellentétpárokat!
Készítette: Pulai Istvánné
és Pulai Anna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Kicsi
2. Felnőtt
3. Tél
4. Új
5. Ott
6. Zöldség
7. Csúnya
8. Ügyetlen
9. Éjjel
10. Fent
11. Fehér

2018. június

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. A lufi „hivatalos” neve
2. Gombócos nyári nyalánkság
3. Ezen a helyen sok állat és növény is él
4. Ezt a szünetet szeretik a legjobban a gyerekek
5. A lila tehenes csokoládé neve
6. Kedvelt kekszmárka
7. Pálcás cukorka
8. Piros húsú, lédús gyümölcs
9. Lehet kakaós, lekváros, túrós, fahéjas stb.
10. Popeye kedvenc eledele

9.
10.

SUDOKU

2018. június
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Szállítás napja
Június 5. (kedd)
Június 12. (kedd)
Június 19. (kedd)
Június 25. (hétfő)
Június 26. (kedd)

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

A vasútvonaltól a Balaton-partig
Szállítás napja
Június 3. (vasárnap)
Június 10. (vasárnap)
Június 12. (kedd)
Június 24. (vasárnap)
Június 25. (hétfő)
Június 26. (kedd)

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

Kommunális hulladék kezelése

2018. június

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 – 18.00
Szombat:
7.30 – 13.00
Vasárnap:
7.30 – 12.00

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.

VILLKER Bolt
8174 Balatonkenese, Szilágyi E. u. 15.
Nyitva:
Hétfő – péntek: 8.00 – 17.00
Szombat:
8.00 – 13.00
Vasárnap: zárva

Zöldhulladék kezelése

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

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.
A szolgáltató kizárólag
a fent említett módon kihelyezett zöldhulladékot szállítja el!

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 papírhulladékot 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.

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.

Zsákos szemétszállítással érintett területek
Soós-hegy: a 447/3. hrsz-tól és a Szép Juhászné utcától északra. – Átvételi helyszín:
Bajcsy-Zsilinszky utca.
Tiker-völgy: a Schédl utca – Margit utca – Erdőalja utca közötti terület, a Tiker utcával
határolva. – Átvételi helyszín: Schédl utca, Margit utca, Erdőalja utca.

SIÓKOM NONPROFIT KFT.
Elérhetőségek
Cím: 8600 Siófok, Papfődi út 3.
Telefon: 84/503-200; Fax: 84/503-010
E-mail: siokom@siokom.hu
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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 NAGY KRISZTINA FELVÉTELE.
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: JÚNIUS 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: 06-80-240-240
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

