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A keserűség haragja
Rég búcsút intett szívemnek.
Helyét betöltötte Isten,
S embertársaim iránti
Őszinte, igaz szeretet.
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Megbocsájtottam már régen
Azon lelki szegényeknek,
Kik hitüket vesztve élnek.
Istentől esdeklőn kérem,
Szánja meg a tévelygőket.
Ők nem tudják, mily jó érzés
Lélekben gazdagnak lenni,
Másokat szívből szeretni.
Bár néha magam is érzem,
Bűnöm kísért, míg létezem.

Szerkesztői előszó

A nyár utolsó hónapja jön, de – ahogy egy
régi reklámban rendre hallottuk – még sokáig tarthat, sőt, lesz jövőre is. Bár még nem
tudjuk, milyen időjárással kápráztat el minket az augusztus, ám ami azt illeti, az eddigiek alapján elmondhatjuk, hogy érdekes
nyárként emlékezhetünk majd 2018-ra. Sokszor elhangzik: persze, melegebb van, de
semmi különös, hiszen hőség régen is volt,
viharok úgyszintén. Nem tudom, ki hogy
van vele; szerintem a kánikula és a frontok
hátán érkező enyhülés azért néhány évtizeddel ezelőtt nem hullámvasutazott velünk ilyen mértékben. Nem elég, hogy idén a harmincöt fokot gyakran huszonhárom (vagy
mindjárt tizenöt) váltotta, szívességből kaptunk mellé kiadós özönvizet, nem is egyet.
A hőség és az eső együtt pedig embert próbáló, párás, nehéz levegőt eredményezett,
amelyben élni, létezni, pláne dolgozni és pihenni egyesektől már-már külön életstratégát kívánt. Eddig így folyt a nyár – kedves
augusztus, reméljük, te már nem okozol csalódást. Júliusnak úgysem felejtjük, hogy itt,
Kenesén lemaradtunk miatta az évszázad
holdfogyatkozásáról.
Szabadtéri programok, és a hónap végén
a minden évben várt Lecsófesztivál. Alkalom lesz bőven, hogy augusztus a jóindulatát bizonyítsa.
Nagy Krisztina
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Előző lapszámunkból kimaradt a
május 31-én tárgyalt 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és a tavalyi évi vagyonmérleg értékelése, melyet itt pótolunk.
2017-ben az önkormányzati feladatellátásban lényegi változás nem történt,
s nem változott az intézményi struktúra
sem. Az önkormányzat és intézményei
finanszírozási bevételek nélkül
1.079.009.000 forint bevételt realizáltak, a módosított előirányzat 95,35%át. Az államháztartáson belülről származó bevétel 312.115.000 forint volt.
Az intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattak, a nem egyenletes bevételképződés ellenére likvid
hitel igénybevételére nem volt szükség.
A közhatalmi bevételek 218.720.000
forintot, a tervezett 91,34%-át tették ki,
míg a működési bevételek 80,9%-kal kicsit alulmaradtak az előre várttól. A működési célú, átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a víziközmű-hozzájárulás, valamint a civil szervezetek és
nonprofit társaság támogatását tartalmazta. Államháztartáson kívülről 153.000
forintja származott az Önkormányzatnak, amely a hivatali autó értékesítéséből és részvények kivonásából keletkezett.
A felhalmozási bevételek között a
2016 nyarán pusztított viharkárok helyreállítására elnyert vis maior támogatás
és elnyert pályázatok összegei szerepeltek.
A finanszírozási bevételek 100%-ra
teljesültek, mely a pénzmaradvány felhasználásából és a közmunkaprogram
bérjárulék-megelőlegezésére folyósított
14.042.000 forintból tevődött össze.
Az Önkormányzat és intézményei
851.044.000 Ft kiadást keletkeztettek,
az előirányzat 65,83%-át.
A működési kiadások 63%-ra teljesültek, köztük a személyi juttatások és a
munkaadókat terhelő járulékok 100%ra, a dologi kiadások 94,36%-ra, az
egyéb működési kiadások 34,35 %-ra,
ezen belül az ellátottak pénzbeli juttatásai 100%-ra. – A Polgármesteri Hivatal
teljesítési mutatója 99,94%, a Városgondnokságé 98,14%, a Közművelődési
Intézményé 98,13%.
Gesztor településként Balatonkenese
a Közoktatási Társulás és a Szociális
Társulás részére adott át működési célú
pénzeszközt – az előbbinek 121.557.000
Ft, az utóbbinak 46.627.000 Ft összegben.
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Képviselő-testületi ülés, 2018. július 5.
Az Önkormányzat működési kiadá- lezettség és egyéb előlegek – összege
19.891.000 Ft.
sai 53,19%-ban realizálódtak.
A 2017. évi költségvetés végrehajtáA felhalmozási kiadások mutatója
sáról szóló zárszámadási rendeletet a
99,92%-os.
Államháztartáson kívülre 49.205.000 Ft Testület elfogadta.
A július 5-én megtartott rendkívüli
támogatást nyújtott az Önkormányzat,
melyből a lakosság és a civil szervezetek Képviselő-testületi ülés nyílt részében
kilenc napirendi pontot tárgyalt a testü6.208.000 forintot kaptak.
A 2017. évben 389.338.000 Ft pénz- let. Elsőként az önkormányzati épületek
maradvány keletkezett, ennek jelentős energetikai korszerűsítésére újból kiírt
közbeszerzési pályázatot tárgyalták. Az
része a pályázatok miatt kötött.
A város vagyona az előző évhez ké- eljárás megindításáról április 26-i ülésükön döntöttek a képviselők, azt kövepest 1,01%-kal nőtt, 11.797.848.000 Ft.
A nemzeti vagyonba tartozó befekte- tően, hogy a korábbi pályázatot eredtett eszközök értéke 11.380.890.000 Ft. ménytelennek nyilvánították, mivel a
Ez az előző évhez képest 0,33%-os, legkedvezőbb árajánlat is lényegesen
magasabb volt, mint a munkálatok el26.470.000 forintos csökkenés.
Az immateriális javak állománya végzéséhez rendelkezésre álló összeg. A
62%-kal csökkent, mely értékcsökke- megismételt kiírás során hat vállalkozást
nés-elszámolásból adódik. A tárgyi esz- kértek fel ajánlattételre, melyek közül a
közök értéke 0,34%-kal, 27.046.000 fo- megadott határidőre három vállalkozás
rinttal csökkent, mely szintén az érték nyújtott be pályázatot. Tárgyalást kövecsökkenéséből keletkezett. Jelenlegi ér- tően a három szakaszban megvalósuló
beruházásokra a következő végleges
téke 11.274.966.000 Ft.
Befektetett pénzügyi eszköze csak az ajánlatok érkeztek:
Önkormányzatnak van, ez a
PannonWatt
Balatoni Hajózási Zrt.
Zrt. (mint konKuti és Fia
54.277.000 Ft értékű részzorciumvezető)
Ajánlattevő
Kft.,
vényállománya. További
– Relavill Kft.
Veszprém
részvények bevonása miatt
közös ajánlata,
az előző évhez képest csökGyőr
kenés mutatkozott.
27.022.018 Ft
20.694.725 Ft
I. rész
Közfeladat-ellátás ér+ ÁFA
+ ÁFA
dekében az iskola épületeit
145.582.065 Ft
129.221.488 Ft
II. rész
a hozzájuk tartozó eszkö+ ÁFA
+ ÁFA
zökkel vagyonkezelésbe ad103.973.628 Ft
93.000.728 Ft
III. rész
ta az Önkormányzat, a
+ ÁFA
+ ÁFA
KLIK részére.
Az ár- és értékarány szerinti pontoA pénzeszközök összege 2017. deczás alapján a PannonWatt Zrt. és a
ember 31-én 381.035.000 Ft volt.
A nemzeti vagyon mérleg szerinti Relavill Kft. közös ajánlata bizonyult a
eredménye 162.643.000 Ft.
legjobbnak, így a Képviselő-testület a
A követelések összege 73.649.000 konzorciumot hirdette ki nyertesként.
Ft, az előző évhez képest 9%-kal csök- Az ellenszolgáltatások összege azonban
kent.
még mindig magasabb, mint a munkák
A
kötelezettségek
összege
elvégzésére rendelkezésre álló fedezet,
41.845.000 Ft, az előző évihez képest így a pályázat megvalósulásához Bala3,43%-kal csökkent. A költségvetési tonkenese városa a pótfedezetet
évben esedékes kötelezettségek állo- 46.482.409 Ft összegben kormányzati
mánya 2017. decem ber 31-én engedélyhez kötött, fejlesztési célú hitel11.768.000 Ft volt, mely az előző évhez ből biztosítja, melyet a Képviselő-testüképest 12,1 %-os csökkenést mutat. A let elviekben támogat. A felmerült, 5
következő, 2018. évi esedékes kötele- éves futamidejű hitelre a K&H Bank
zettségek között 10.186.000 forint Zrt-től, az OTP Bank Nyrt-től és a B3
megelőlegezés szerepel, melyet az arra Takarékszövetkezettől kér ajánlatot Baaz évre folyósított normatívából, rész- latonkenese.
letekben vesznek majd vissza. A kapott
Mindez a 2018. évi költségvetési
előlegek – iparűzési adó miatti feltöl- rendelet módosítását is maga után vonja,
tés, helyi adó túlfizetési miatti köte- hiszen a hitel összege belekerül a
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költségvetésbe. A Testület megindítja a költségvetés módosításának kidolgozását, melynek részeként az Önkormányzat intézményei és társulásai
számára 5 %-os költségcsökkentést irányoztak elő.
Állampolgári beadványok nyomán
településrendezési eszközök módosításáról döntött a Testület, melyek közül
Sellei Krisztián kérelmét kiegészítést
követően újratárgyalják. Döbrössy István Zoltán kérelmének elbírálására a
településrendezési eszközök teljes eljárást igénylő legközelebbi módosítása, illetve felülvizsgálata után kerül
sor. A Kő-Réteg Építőipari és Szolgáltató Kft. által kezdeményezett településrendezési eszközök módosításáról
szóló kérvény ügyében a kérelmezővel
a tervezett célok elérése vonatkozásában, a kérelmező részéről a tervezési
költségek teljes körű viselése mellett a
településrendezési szerződést megköthető. Hasonlóan döntöttek A Sike István és Tímár András által, a birtokukban levő terület beépítési feltételeinek
javítása érdekében benyújtott kérelméről is.

Balatonkenesei Hírlap
Kérelmet nyújtott be a Balatonman Triatlon Kft. a 2019. évi Balatonman Kenese triatlonverseny tervezett
időpontjával kapcsolatban, melyet május 25-én, szombaton rendeznének. A
képviselők kiegészítő anyagokat, így
díjtételi kimutatást kértek a triatlonverseny kapcsán, s a kérdést ezek beérkezése után újra napirendre tűzik.
Bruttó 4.612.895 Ft önerőt biztosított a Testület az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázathoz, amelyet
a Csokonai utca aszfaltozására kívánt
fordítani, ám mivel a pályázat nem
nyert, ezért a határozatot most visszavonták. A közvilágítás korszerűsítésére felkészülve még májusban közbeszerzési eljárás indítását határozta el a
Testület. Ennek egyik feltétele a megfelelő műszaki dokumentáció összeállítása lenne, ám költségvetési megfontolásból képviselőink az erre vonatkozó határozatukat szintén visszavonták.
A Testület munkáját ezt követően
zárt ülésen folytatta.
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További részletes anyagokat a
www.balatonkenese.hu weboldalon találnak.
– nk –

Papp Katalin fotója
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A 2014-2019-es választási ciklusra megújult
Képviselő-testület előrelátó és hosszútávú gondolkodásával, döntéseivel több éves elmaradást
pótolt.
Igyekszünk a napi működtetési és karbantartási feladataink mellett lehetőséget találni
településünk arculatának jellegének megőrzésére, ezen belül középületeink átfogó felújítására. A 2014-től kezdődő folyamatos együtt gondolkodás
és cselekvés részeként 2015-ben pályázatot nyújtottunk be az
óvoda, az iskola és a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére. Pályázatunkat 2017-ben bírálták el és nyertesnek minősítették. A támogatási szerződést 2017-ben kötöttük
meg, ezután kezdhettük a tervek tervezők általi kidolgozását,
majd közbeszerzési eljárás keretein belül a kivitelező kiválasztását.
Az első körös közbeszerzési eljárásban az építési beruházásra rendelkezésre álló összeget, 213.637.453 Ft-ot,
A nemrég átadott Kossuth utca
46.500.000 Ft-tal meghaladó vállalási árat kaptunk, ezért kibővített ajánlatadói kör bevonásával újabb közbeszerzési eljárást indítottunk. Sajnos az előzőhöz hasonlóan, a második kör ajánlatai sem voltak alacsonyabbak. A hiányzó összeget a költségvetés átcsoportosításával, plusz források igénylésével, esetleg hitelfelvétellel kívánjuk pótolni.
A szóban forgó épületek több évtizede nem estek át felújításon, és
sajnos hőszigetelés nélküli, kedvezőtlen adottságú, elavult fűtéssel,
valamint szellőzéssel rendelkeznek.
Korszerűsítésük régóta időszerű és
halaszthatatlan, nem csak az energiaárak szempontjából. Szinte nincs
olyan család településünkön, aki
ilyen vagy olyan módon közülük
egyiket ne látogatná. Képviselő-testületünk ezért döntött úgy, hogy a
beruházás megvalósítása fontos és
halaszthatatlan.
Az építési tevékenység az iskolában július 15-én a bontásokkal kezdődött, majd az új technikai eszközök beépítésével folytatódik.
A Kossuth utca átadása, 2018. július 5-én
A kivitelezőknek a munkát az A

Tisztelt balatonkeneseiek!

A kivitelezőknek a munkát az épületen belül iskolakezdésre be kell fejezniük, ezután már csak a tanítás
zavarása nélkül, az épületen kívül, illetve a kazánházban történik munkavégzés.
Az óvoda július 27-én zárt, ezután vették birtokba
a felújítást végző szakemberek. A szeptemberi kezdésre meszelve, kitakarítva várja ismét kis vendégeit.
A Polgármesteri Hivatal felújítása a tervek szerint
szeptember 15-én kezdődik és decemberben készül
el, de az időjárás ezt még befolyásolhatja. Az átmeneti időszakra Hivatalunk a volt KÖGÁZ-épületbe
költözik, és a megszokott rendben folytatja munkáját.
Tudom, hogy a folyamatban lévő építési beruházások több család életében jelentenek megoldandó
feladatot, nehézségeket, de mindenki megértését, türelmét kérem, mert elkészülte után gyermekeink
egészségesebb, komfortosabb környezetben tölthetik
mindennapjaikat.
Köszönöm az együttműködést, az együtt gondolkodást!

A Kossuth utca parkolói

Tömör István
polgármester
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KÖZÜGYEINK

A hulladékkezelésről és más kérdésekről
– Időről időre szemeteszsákok, kidobott holmik, nem egyszer építési hulladékkupacok jelennek meg Balatonkenese közterületein…
– Előre bocsátom, mert szeretném,
ha senki nem értené félre: minden, amiről most beszélünk, csak az emberek egy
részére jellemző. Valamiért kialakult az
a gyakorlat, hogy szabaduljunk meg a
szeméttől gyorsan, stikában. Ez a magatartás sok szempontból nem jó. A hulladéktól való megszabadulásnak vannak
legális lehetőségei, ezért sokakkal egyetemben nem értem, miért nem él vele
mindenki. Nagyon köszönjük mindazoknak, akik betartják a szabályokat,
de sajnos vannak köztünk olyanok, akik
nem.
– És a szemetelésnek ráadásul többféle formája jelentkezik.
– Idén a legnagyobb probléma a lomhulladékokkal van. Attól, hogy valaki
szabálysértést követ el, másoknak még
nem kell. Vagyis azért, mert a szomszéd
kitette a lomokat, másnak nem kell, kivéve, ha ő is megbeszélte annak elszállíttatását a szolgáltatóval. Ez ugyanis a
házhoz menő lomelszállítás lényege. Jövőre javasolni fogom, hogy ne legyen
házhoz menő lomtalanítás, hanem egy
évben egy alkalommal tartsuk, ugyanúgy, mint régen.
– Pedig a jelenlegi rendszer éppenhogy felhasználóbarát, hiszen a lakóknak, nyaralótulajdonosoknak nem kell
az évenkénti lomtalanításhoz alkalmazkodniuk, tehát nem kell magukat szabaddá tenni az őszi vagy tavaszi lomtalanítás időpontjára, hanem áprilistól októberig akkor hívják a szolgáltatót a lomok elszállítására, amikor ráérnek elvégezni a munkát. Az egésznek csak annyi
a feltétele, hogy a hónap tizenötödikéig
bejelentsék a szolgáltatónak, hogy lomelszállítást kérnek.
– Erre minden hulladékszállítási díjat fizető ingatlantulajdonosnak évi egy
alkalommal lehetősége van. Benne foglaltatik a díjában.
– A részletek Hírlapunk valamennyi
számában ott vannak, csak el kell olvasni. – A házhoz menő lomtalanítás
azért is jó, mert így nem jönnek a lomizók, hiszen nem lehet tudni, hogy ki mikor lomtalanít – azt csak az éppen
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A nyár napjait éljük, remek a Balaton vize, sok nyaraló és
visszatérő vendég jön hozzánk. Sajnos vannak azonban
visszatérő problémák, amelyek megkeserítik mind az itt
élők, mind a pihenni vágyók életét. Ezekről és pár mostanában felmerült kérdésről beszélgettünk Jurics Tamással, Balatonkenese jegyzőjével.

lomtalanítást kérő és a szolgáltató tudja,
akinek az ingatlantulajdonos bejelenti.
– Igen, éppen ez volt az egyik cél. –
Egy társadalom akkor tekinthető nagykorúnak, ha a tetteinek a másodlagos és
harmadlagos következményeivel is tisztában van. Sajnos van egy réteg, amely
nem érett arra, hogy például igénybe vegyen egy olyan egyszerű, és mások számára működőképes szolgáltatást, mint a
hulladékszállítás. Pedig egyszerű, és az
emberi együttélés elemi szabályai szerint alapvetően fontos. Néhány nemzedékkel ezelőtt az emberek még úgy nőttek fel és szocializálódtak, hogy a házuk
előtt felsepertek, rendet tartottak – ezek
az emberek nem fogják a szemetüket
nejlonzacskóban a bolt előtt vagy más
közterületen letenni. Vannak, akiket
egyáltalán nem érdekel Balatonkenese. Ők csak használják – ide jönnek, tiltott helyen fürdenek, szemetelnek, aztán hazamennek. Ezekkel
az emberekkel semmilyen szinten
nem tudunk egyetérteni vagy közösséget vállalni.
– Lomhulladékba se fér bele persze minden.
– Amiről a szolgáltató leírja,
hogy nem szállítja el, nem azért teszi, mert nem akar együttműködni,
hanem mert az a hulladék más elbánást igényel – például veszélyesnek
minősül, és egy rendes lomelszállítás
keretein belül nem kezelhető.
– Másik visszatérő probléma a
kerti hulladékok sorsa.
– Erre is vannak alternatív módok, mielőtt valaki fogná és meggyújtaná a száraz leveleket, füvet és
ágakat. A zöldhulladék esetében leginkább a komposztálást ajánljuk. Az
előállított komposztot helyben használhatja fel a kerttulajdonos. Már csupán a
lenyírt fűvel is remek eredményeket lehet elérni a talajjavítás érdekében. Műanyag komposztládában hamarabb, faládában kicsit lassabban komposzt keletkezik, melyet ősszel egyszerűen szét lehet teríteni a kertben. Ha a zöldhulladékot mindig elvisszük a területről, egy idő
után annyira tápanyagszegénnyé válik a
talaj, hogy még a fű sem nő rendesen, hiszen nem lesz miből táplálkoznia. A
komposzt
sokkal
természetesebb,

mintha műtrágyákkal próbálnánk pótolni a talaj tápanyagait, ráadásul környezetbarát.
– A komposztálásról, annak módjáról és hasznáról kertészeti rovatunkban
is rendre szó esik.
– Aki nem ér rá vagy nem akar komposztálni, annak megvan a lehetősége,
hogy a zöldhulladékot kifejezetten erre a
célra szolgáló zsákban a szolgáltatóval
elszállíttassa. A zöldhulladékos zsák lebomló anyagból készül; a fekete zsákban
kitett kerti hulladékot azért nem viszik
el, mert nem lebomló, így a hulladékszállítónak külön kell kezelnie, erre pedig nincs kapacitása. A zöldhulladék-elszállítás díja kevés: gyakorlatilag a kifizetett hulladékszolgáltatási díj árában
benne van.

Így soha ne dobja ki!
– Van, aki az építési törmelékektől
szabadul meg erdőszélen, árokparton.
– Az építőanyag nem lom. Aki építkezik, annak számolnia kell vele, hogy a
keletkező hulladékot el kell szállíttatnia.
Nehezen hihető, hogy egy több tíz, vagy
akár százmilliós ingatlan tulajdonosának
nincs néhány tízezer forintja, hogy a hulladékról szabályszerűen gondoskodjon.
Van nyaralótulajdonos, aki ugyan fenntartja a többmilliós ingatlanját, de nincs
közszolgáltatási szerződése. A boltnál
leteszi a háztartási hulladékot zacskóban
– úgy gondolja, így jó… Ha az Önkor-
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mányzat nem tudja máshogy megoldani, forrásból értesülhetnek az emberek –, az ügy még nem oldódik meg. Ugyanez
kénytelen lesz az ezzel kapcsolatban fel- olyankor még a kijelölt tűzrakóhelyeken a helyzet, ha bárhol hibát tapasztalnak:
merülő költségeket áthárítani.
sem lehet tüzet gyújtani, beleértve az ott- szóljanak az Önkormányzat munkatárKénytelen vagyok hozzátenni, hogy honi tűzrakást is. Ezt azonban nem az ön- sainak, hogy az ügynek utána tudjunk
a szemeteléssel kapcsolatos problémák kormányzatok, hanem az Országos Ka- járni és javíthassuk.
csak és kizárólag szezonban lépnek fel, tasztrófavédelmi Igazgatóság rendeli el
– Van még néhány kérdés, amit mosamikor a nyaralótulajdonosok megjelen- és ellenőrzi.
tanában egyre többet hallani. Terjed a
nek. Ismét hangsúlyozom, természete– Sajnos többen nem csak kerti hul- hír, hogy saját ingatlanán mostantól hásen tisztelet a kivételnek, de áprilisban ladékot égetnek.
zibulit, baráti összejövetelt csak a szomhirtelen feltűnnek a kanapék a közterü– A legrosszabb, mikor a hulladékot szédai tudtával és beleegyezésével tartleteken. Sajnos ez együtt kezdődik a sze- tüzelőberendezésben próbálják meg- hat bárki. Ugyanilyen híresztelés, hogy
zonnal. A szemetelőnek gondolnia kel- semmisíteni. Ezzel nem elég, hogy lég- permetezni is csak a szomszédok jóváhalene rá, hogy tevékenységével saját kör- szennyezést okoznak, de saját tüzelőbe- gyásával lehet. Igaz ez?
nyezetét is károsítja.
rendezésüknek is ártanak, ám többeket
– Ilyen formában egyik állítás sem
– A zöldhulladékkal együtt jelentke- ez sem tart vissza. Neveltetés, megrög- igaz. Annyi azért van benne, hogy a közik az égetés problémája.
zött rossz szokás eredménye. Ráadásul zösségi együttélés általános szabályait
– A hulladékégetésről és az öncélú az információkat nagyon nehéz hozzá- mindenkinek be kell tartania. Ha valaki
égetésről beszélünk. Nem azt kifogásol- juk eljuttatni, mert nem akarnak róla tu- megszegi, netán sorozatban szegi meg
juk, hogy valaki egy jó ételt főz szabad domást venni.
azokat, és a szomszédai már nem toleráltűzön a barátaival, hanem azt, amikor el– Talán most elolvassák és megszív- ják, egy bírósági szakaszba eljutott felégeti, ami már nem kell. Egy kerti gril- lelik…
jelentés esetén a szomszédok akár meg
lezés nem fojtja a füstjével a fél telepü– Hiába hívjuk fel a figyelmet a ne- is nyerhetik a pert. Az egyén szabadsága
lést. Égetni május 15-e és szeptember ten, facebook-on, plakáton, levélben addig terjed, amíg a másik ember sza15-e között még pénteki napokon sem le- vagy szórólapon – mert körülbelül ennyi badsága tart. Ha valaki rendszeresen
het. Ezzel szemben az idei évben azt ta- a lehetőségünk –, ha az érintettek nem úgy permetez, hogy abból a szomszédai
pasztaljuk, hogy vannak, akik akár min- olvassák el, a dolog nem működik. Ké- akaratuk ellenére „részesülnek”, az birden nap égetnek. Ez nem csak helyi je- rek mindenkit, ha bármivel kapcsolatban tokvédelmi eljárást vonhat maga után.
lenség, sajnos több településen tapasz- szabálytalanságot tapasztal, hívja fel rá Engedély tehát nem kell, csak józan betalható. Közterület-felügyeletünk a ga- az elkövető figyelmét; ha pedig nem látás.
zos, elhanyagolt ingatlanok felderítése tudja, tegyen bejelentést a rendőrségnek
– Köszönjük a válaszokat, és remélmellett minden ezzel kapcsolatos beje- vagy a közterület-felügyelet munkatár- jük, az információ ezúttal eljut minden
lentést is kivizsgál.
sainak. Az elérhetőségüket itt, a Hírlap- érintetthez.
Vannak időszakok, amikor országos ban is megtalálhatják. Ha a lerakott sze– nk –
tűzgyújtási tilalom lép életbe – erről több metet egyszerűen csak lefotózzuk, azzal
______________________________________________________________________________________________________

A megmérgezett kedvencek emlékére
Az idők során az állatmérgezéses esetek Akarattyán és Kenesén is olyan méreteket öltöttek, ami már nem tűr hallgatást.
Több mint tizennégy éve élek Akarattyán állandó lakosként, ismerem az embereket. Lassan nincs olyan család,
amelynél az idők során ne esett volna kedvenc áldozatul a mérgezéseknek. Német juhászkutyától a dalmatán át a berni pásztorig és a tacskóig; sziámi macskától az angórán át a karthauzi
és az egyszerű házi macskáig – megannyi áldozat. A mérgezett
csaliktól napokig szenved, kínlódik az állat, mire elpusztul.
Sajnos nem mindenki tudja ilyen esetben megfizetni az állatorvost, de még ha igen, akkor sem biztos, hogy meg lehet
menteni – ha sikerül, az állat szervezete akkor is károsodik.
A mérgezés gyanúját az állat viselkedésének megváltozása
jelzi: lelassul, nem tud fel- leugrani, gyenge, étvágytalan; hason fekszik, kinyújtott farokkal. Meg kell próbálnunk ilyenkor
tejet adni neki, és minél előbb állatorvoshoz vinni – talán
menthető.
Sokan a nyestek elleni védekezéssel indokolják a méreg kihelyezését – azonban a nyest okos állat, a kihelyezett csalikon
megérzi az ember és a méreg szagát, és nem eszi meg. Helyette
valamelyik szomszéd macskája, kutyája vagy sünök pusztulnak el szörnyű kínok között. Pedig számtalan ultrahangos és
egyéb állatriasztó áll rendelkezésre, hogy a nemkívánatos állatokat a telkektől és a járművektől távol lehessen tartani.

Legvégső esetben, amikor már semmilyen más riasztó nem
használ, a nyestet legcélszerűbb befogó csapdával megfogni
és a lakott területtől távol elengedni – állatkertek tudnak segíteni ebben.
Sokkal szomorúbb a helyzet, ha a mérgezés célpontja háziállat. A szándékos tett hihetetlen aljasság és gonoszság –
azoknak kellene végignéznie az állatok szenvedését, akik elkövették vagy megrendelték. Mekkora gonoszság kell hozzá?
Megvenni a húst, méreggel összekeverni, a kiszemelt helyre
vinni… A profi mérgezők – mert sajnos ilyen is van – ultrahangos csalogatóval csábítják az állatot a kerítéshez, hogy biztosra menjenek a csali kihelyezésével. A mérgezés két büntetőjogi tényállást merít ki: egyik az állatkínzás, a másik a szándékos károkozás. Mindkettő büntetést von maga után. Ha pedig valakinek tudomása van ilyenről és elhallgatja, bűnpártolást követ el. Gondoljunk bele, mi történne, ha a kertbe bedobott mérgezett csali gyermek kezébe kerül!
Kedvenceink biztonsága érdekében éjjelre lehetőleg ne
hagyjuk kint őket, zárjuk a lakásba, házba. Figyeljünk a gyanús, éjszakai mozgásra, kerítésnél ólálkodó idegenekre. Minden információ számít! Akinél pedig a közelmúltban állatmérgezés történt, annak a gyanúja állt fenn, vagy bármilyen
tudomása van ilyen esetről, jelentse be, tegyen feljelentést!
Enzsöl Gábor
Balatonkenesei Állatvédő Egyesület

2018. augusztus
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Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára, Balatonkenese országgyűlési képviselője és Tömör István polgármester adta
át a megújult Kossuth utcát 2018. július 5-én.

Megújult a Kossuth utca

Tömör István: Nagy
örömünkre szolgál a
mai alkalom, amikor
átadhatjuk a felújított Kossuth utcát, melyet végig
leaszfaltoztuk, és az egyik oldalon, ahol a gyalogosok már vagy száz
éve járnak, járdát javítottunk, térköveztünk. Ehhez a Belügyminisztériumtól pályázat útján 11
m i l l i ó for in t ot kaptunk, melyet Önkormányzatunk a munka elkészülése érdekében több
mint 7 millió forinttal egészített ki, hogy a helybeliek és a nyaralók használhassák. A segítségért köszönetemet fejezem ki államtitkár úrnak, és remélem, a beruházás évtizedekig dicsérni fogja mind az Önkormányzat munkáját,
mind az együttműködésünket.
Kontrát Károly: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt képviselők, tisztelt keneseiek, mindenkit nagy szeretettel köszöntök,
elsősorban mint Balatonkenese országgyűlési képviselője.

Mindig szívesen jövök
Kenesére, amely gyönyörű város itt, a Balaton partján. Kellemes otthon az itt lakóknak és hívogatja a vendégeket, hiszen olyan lehetőségeket
biztosít, amelyek visszatérésre csábítanak. A Belügyminisztérium és a
Kormány támogatja a település törekvéseit: ezt
bizonyítja a mostani munka is. A település törődik
az itt élőkkel, hogy jó
úton járjanak, és ennek
alapján mondhatom, a keneseiek jó úton járnak.
Kívánom, hogy a jövőben is így legyen, s reméljük, továbbra
is tudjuk támogatni, hogy a fejlődés folytatódjon. Most már
főszezon van, Kenese programokkal, gyönyörű Balaton-partjával és kitűnő szolgáltatásaival hívja, várja a látogatókat –
használják egészséggel a most elkészült utcát is. – Isten éltesse
a keneseieket!
– nk –

IV. NEMZETKÖZI PANNÓNIA CITERA ÉS NÉPTÁNC TÁBOR
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CITERAGÁLA – július 22., szombat
A kellemetlen időjárás
miatt a tábor gálaműsorára
a Széchenyi park helyett a
Kultúra Házában került
sor. A heti program nagyszabású koncerttel és táncházzal zárult.
Fotók: Bollókné Kovács Edit

Herczku Ági és a Banda
Balatonkenesén

2018. augusztus
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Fotó: Weisz Lajos

Nyomozás a könyvtárban
Egy rejtjeles levél megfejtésére vállalkoztak, akik részt vettek a könyvtári családi matinék legelső programján, július 7-én. Az „Elveszett Hölgy”
bőrébe bújtam, és a résztvevők feladata az volt, hogy segítsenek kibogozni
a „lovagom” által küldött írást, mikor, hol és milyen körülmények között
találkozunk. A rejtvénybe csomagolt üzenet gyerekeknek és felnőtteknek
is adott gondolkodnivalót: könyveket, s bennük adatokat keresni éppen
úgy kellett, mint rajzolós-színezős feladványt és keresztrejtvény megfejteni. Bár az ilyen típusú összejövetelt hivatalos nyelven „integrált családi
könyvtári foglalkozás”-nak hívják, korántsem volt ilyen szigorú a helyzet:
remek nevetős délelőtti órát töltöttünk együtt.
Fotók: Tóth István
Nagy Krisztina
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Ismerkedés a citerával
– csapj a húrok közé
Bollók Attilával
és Cservék Józseffel

Zenétől hangos összejövetel helyszíne volt a könyvtár a következő matinén. A citerával barátkozhattak a lelkes résztvevők
július 21-én, Bollók Attila és Cservék József, a Pannónia Citerazenekar két tagjának jóvoltából. Hallhattak a hangszer történetéről, népi kultúrában való felhasználásáról és betekintést

nyerhettek az izgalmas részletekbe: fogásokat, pengetési technikákat leshettek el. Közös éneklés színesítette a programot és
a bátrak ki is próbálhatták frissen szerzett ismereteiket, melyeket a jövő évi Pannónia Citeratáborban akár tovább is bővíthetnek.
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E

A július elején
újonnan felállt kenesei Tourinformos
csapatunk már a
hónap első hétvégéjén bezsebelt jó néhány dicséretet,
elismerést, kedves köszönő mondatot, no
meg sok-sok őszinte mosolyt, amiért
aktívan közreműködtünk a Spirit of Balaton elnevezésű biciklis megmérettetés
lebonyolításában.
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gy teljes nap a biciklisták szolgálatában…

A lelkes szervezők idén immár
kilencedik alkalommal rendezték meg
24 órás kerékpáros Balaton-kerülő
rendezvényüket, a Spirit of Balaton-t, és
az előző évekhez hasonlóan ebben az
évben is felkérték a kenesei Tourinform
irodát egy 24 órás pecsételőállomás működtetésére a rendezvény ideje alatt,
vagyis 2018. július 7-én, szombaton
reggel 8 órától másnap, vasárnap reggel
8 óráig.
Amikor megkaptuk a hivatalos felkérést, egy pillanatig sem gondolkodtunk azon, hogy közreműködjünk-e az
évről-évre egyre népszerűbb nagyszabású bringás program lebonyolításban.
Egyrészt mert a szervezők nagyon számítottak együttműködésünkre, másrészt
örömmel segítettünk a magyar tengert
egy nap alatt körbetekerő, elszánt és
roppant kitartó uraknak és hölgyeknek.
Az előző évekhez képest most annyi
változás történt, hogy idén először a
kenesei Tourinfom iroda „magától értetődően” vállalta a 24 órás, meghosszabbított nyitva tartást, ahhoz pedig ragaszkodtunk, hogy az elmúlt három-négy
esztendőben bevett – szerintünk nem túl
szerencsés – szokással ellentétben idén a
Vak Bottyán strandnál lévő irodánkban
(Infóponton) vártuk a bringásokat (nem
pedig a bicikliúttól távol eső, és sokak
szerint egyébként is nehezen megtalálható fenti főirodában).
A pecsételőállomás működtetésével
kapcsolatban a szervezők nem támasz-

tottak különösebb elvárásokat, annyit
kértek, hogy az áthaladó résztvevők
pecsétkönyvébe, illetve ellenőrzőlapjára
jegyezzük be az áthaladás időpontját,
illetve pecsételjük le azt. Továbbá kérték, hogy az állomásokon helyezzük ki
az ún. QR-kódokat,
valamint, ha megoldható, a verseny
színes logóját is,
hogy a kerekezők
annak segítségével,
valamint a részükre
pdf formátumban eljuttatott, címmel,
térképpel, fényképpel, GPS-koordinátákkal ellátott Állomásmutató útmutatását követve, minél könnyebben
megtalálják az adott állomást.
Ifjú kollégámmal, a diákként a
Tourinform irodában dolgozó Lipták
Dominikkal a szóban forgó szombaton
reggel fél 8-kor indítottuk a munkanapot, amikor is a Balatoni Bringakörút egyik legforgalmasabb kenesei
szakaszán, a Sorompó kisvendéglőtől
egészen a Nádas csárdáig, több helyen
színes aszfaltkrétával figyelemfelkeltő nyilakat rajzoltunk az útra, és Spirit
of Balaton felirattal tettük teljessé az
infót, ezzel mutatva a helyes irányt a
strandnál lévő pecsételőállomáshoz.
A 24 órás műszakot Domi kollégám kezdte reggel
8-kor, és alig telt el
egy-két óra, már
kora délelőtt többen
elismerésüket fejezték ki a kenesei
Tourinformosoknak,
amiért – az aszfalton jól látható
felrajzolásokkal, valamint a logók kirakásával, mindkét
irányból – olyan jól
és egyértelműen irányítottuk a kerekezőket a pecsételési helyhez. A Spiritesek
közül többen megjegyezték, hogy sok
állomáshelyhez viszonyítva mi tényleg
szuperül kitábláztuk az utat.
Jómagam délután 4-kor váltottam le
Dominikot, és kíváncsian vártam, hogy

mit hoz az előttem álló nyolc óra. Hány
lelkes és kitartó kerékpárosnak a füzetecskéjébe nyomhatok majd pecsétet?
Az is felettébb érdekelt, hogy vajon kik
vállalkoznak egy ilyen nem mindennapi
teljesítménytúrán…. Ami a résztvevők
számát illeti, a délután és az este
folyamán is folyamatosan érkeztek a
tókerülők, ki az egyik, ki a másik
irányból. Jöttek baráti társaságok, csajos
csapatok, házaspárok, családok, és meglepődve láttam, hogy az idősebb (hatvan
év feletti) korosztályból is akadtak jó
néhányan (nemcsak urak, hanem hölgyek is), akik nyeregbe pattantak, és
komoly állóképességet és nem kis elszántságot igénylő hétvégi programként,
szombat reggeltől vasárnap reggelig
megkerülték a Balatont.
Az egynapos tókerülés minden
bizonnyal legfiatalabb résztvevője, egy
öt és fél éves fiúcska családja körében
indult útnak, és anyukája szerint a gyerkőc simán vette az akadályokat: se nem
nyafogott, se nem fáradt el, és semmijét
nem fájlalta az út során – ellentétben a
csapatuk felnőtt tagjaival.
A nap folyamán (nálam 16 és 24 óra
között legalábbis) rengetegen külön
megköszönték, hogy több év után újra
itt, a strandnál pecsételtünk… Nagyon
sokan értékelték a 24 órás nyitva tartást
is, és a kései órákban erre tekerők igazán
hálásak voltak a friss vízért, a szervezők
által biztosított édes és sós rágcsálni-

valóért, valamint az egy-két biztató
mondatért is. Aki pedig a kiadós tekerés
mellett még a futball-világbajnokságra
is tudott koncentrálni, és az aznapi
Oroszország-Horvátország összecsapás
eredményéről érdeklődött, annak percre
kész információval – és a laptopomnak
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köszönhetően a meccsbe belepillantási
lehetőséggel – szolgáltam a mérkőzés
állását illetően…
A Spirit of Balaton fő szervezője, aki
szintén kerekező résztvevőként jött/gurult
be pecsételtetni este 10 óra tájban, azt is
különösen értékelte, hogy kitettük a tőle
kapott mutatós, színes égősort az iroda
ablaka fölé.
Összességében azt mondhatom, abszolút sikeresen vettük az akadályokat,
és ügyesen helytálltunk a jócskán
meghosszabbított nyitva tartási időben.
A biciklin érkezők ragyogó tekintetét és
örömteli mosolyát látva úgy éreztem,
mindenképpen volt értelme nyitva tartani reggelig, mert mindannyiunkat jó
érzéssel töltött el, hogy segíthettünk a
vállalkozó szellemű tókerülő kerekezőknek.
Ami a csapatunk helytállását illeti:
először is nagy dicséret illeti Dominikot,
aki reggeltől a délután közepéig ügyesen
és talpraesetten állta a sarat, úgy, hogy a
szóban forgó szombati nap volt az első,
amikor diák-munkatársunk egyedül dolgozott több mint nyolc órán keresztül a

lenti irodánkban.
A másik elismerés Tóth Barnabás
kollégámnak jár, aki vállalta, hogy a
strandnál lévő irodában „éjszakázik”,
ami azért nem lehetett könnyű menet…
Szerencsére neki is jutott még bőven
pecsételésből: Barna közel ötven pecsétet osztott ki az éjszaka folyamán,
valamint hajnalban.
Végül, de nem utolsósorban a kenesei Tourinform iroda vezetőjének,
Gajdosné Márton Csillának pedig azt
köszönjük, hogy mindeközben a fenti
irodában tartotta a frontot.
Pár nappal a rendezvény után megtudtam, hogy a magyar tengert kerékpárral megkerülők száma az előző évi
körülbelül 450 fő után idén szinte pontosan 500 fő volt. A szervezők a résztvevők nevében is nagyon szépen köszönték együttműködésünket a 2018. évi
Spirit of Balaton megszervezésében és
megvalósításában! Ahogy azt a pecsételőállomásokon dolgozókhoz intézett levelükben írták: „Szombat reggeltől vasárnap reggelig sok lelkes és
boldog biciklissel találkoztunk utunk
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közben, és ez nagyobbrészt nektek köszönhető!”
Szűcs Anikó

NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Egy júliusi hétvégén
szervezetünk
közel
harminc tagja újabb
nemes ügy érdekében,
önkéntes munkával a
Kippkopp Óvoda és
Bölcsőde udvari játékainak és faházainak karbantartását tűzte
ki célul. Egy tagunk, aki a helyi intézmény dolgozója, hívta fel
a figyelmünket, a gyerekjátékok és tárolók állapotára.
Szerettük volna kezdeményezésünk mögé állítani a helyi
vállalkozókat, hogy ők is magukénak érezzék közösségi munkánkat. Minden általunk ismert vállalkozót megkerestünk,
hogy jelképesen segítse megmozdulásunkat. Célunk elérésében személyükben azonnali partnerekre találtunk, és ki festékkel, ecsettel, hígítóval, elemózsiával illetve frissítővel
támogatta újabb „akciónkat”.

A helyi vállalkozókkal összefogva,
újra ecsetet ragadtunk
Az építmények felújításában Novák László asztalosmester,
tiszteletbeli tagunk sietett a segítségünkre, hogy utána
elkezdhessük a festési munkálatokat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítségét mindazoknak a magánszemélyeknek, vállalkozóknak, szervezeteknek, akik azonnal igent mondtak kérésünkre. Bizonyították,
hogy egy „apró gesztus” is eredményezhet olyan társadalmi
összefogást, mellyel építhetjük és szépíthetjük településünket
és vele együtt közösségünket is.
A képeket készítette:
Téli Fanni és Weisz Lajos
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Köszönjük a felajánlásokat:
* Hydrodynamic Kft.
* Hydro Optic Kft. – Ágnes
Optika
* Kenese Marina-Port Zrt.
* Kocsis Kenese Kft.
* Pörc Magyar Delikát Kft.
* Krizsó és Társa 2010 Kft.
– Krizsó Zsolt
* Thury Dent Kft. – Thury
Attila
* Novépszer ’97 Kft. –
Novák Zsolt
* Pékmester Biscuits Kft. –
Gyenge Katalin
* Vass Gumiszervíz – Vass

Péter

* Vegyeske Könyv-PapírÍrószer-Nyomtatvány Bolt
– Vass Károlyné
* Eleven Cukrászat
* Villker Kenese Kft.
* Nádas csárda – Ambrus
Gábor
* FLORA Virág – Rigó
Katalin
* Sorompó Kisvendéglő –
Hajdu Szilvia
* Robita Kft. – Balázs
Róbert
* Gazdabolt – Gyurica
László
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* BorsosHáz – Szolga

* Duna House – Szöllősné

Szilvia
* Antikvárium
Balatonkenese
* Dove-Car Bt. – Nagy
Zsolt
* Matacs Kft. – Frecskay
István
* Fregatt Presszó – Berta
Károly
* Sziszi Bála
* Túr de Flanc
* Miklós & Miklós Bt.
* Kenesevas – Gáspár
Ferenc
* Levendula Virágüzlet

Somogyi Rita

* Tátorján Nyugdíjas Klub
* Balatonkenesei
Horgászegyesület
* Balatonkenesei Fürge
Ujjak Klub
* Novák László
asztalosmester
* Füstös Edit
* Vass Károly
* Álich Tibor
* Álich Jánosné
* Ferik Andrea
* Till Dóra

Továbbá köszönet tagjainak, akik szabadidejüket áldozták célunk megvalósítása érdekében, hogy munkánkkal örömet
tudjunk szerezni az óvoda udvarán játszó gyermekeknek.
Szabó Tamás
Balatonkenesei Városvédők elnöke

Tűzönjárás

Tűzönjárást rendeztek Balatonkenesén, június 23-án, Szent Iván éjszakáján.
A szertartást Mészáros István csontkovács tartotta. Az eseményre a gulyakút
környékén, egy szép kertben került sor.
Sokan kaptak meghívást, végül 25-en jöttünk össze – köztük mindössze néhányan
keneseiek.
Az ünnepség kora este indult, a szertartásra hangolódással. A résztvevők a
mezőn áldozati növényeket gyűjtöttek,
melyeket később a tűznek ajánlottak fel.
A ceremónia dobolással, énekléssel, lelki
felkészüléssel kezdődött. A tűz meggyújtása után mindenki kérhette valamely
nemkívánatos tulajdonsága, betegsége
vagy egyéb terhe letételét, testi-, lelki- és
szellemi tisztulást és a megvalósítani kívánt vágyai beteljesülését. A máglya leégése után a szertartás vezetője 4 méter
hosszú parázsszőnyeget húzott, amelyen
a védelme mellett mezítláb először ő,
majd felesége, Gyöngyi, és a bátorságra
kapott részvevők többsége is átment –
közöttük én is. A szertartást követően
magabiztosabbnak, bátrabbnak, erősebbnek érzem magam, és nyitottabbnak a
számomra új tudatformáló információk
befogadására. Köszönjük az égiek, a
szellemvilág áldó, óvó, védő gondoskodását, amely lehetővé tette, hogy legyőzzük félelmeinket, és megtapasztalhassuk,
hogy a belénk rögződött, lehetetlennek
vélt dolog – a több mint 1000 Celsius fokos parázson, mezítelen lábbal való átkelés – igenis lehetséges! Köszönjük Istvánnak és Gyöngyinek ezt a csodálatos

A dolgozók és a gyerekek nevében
szeretnék köszönetet mondani
a Városvédő Egyesületnek
az intézményünkben, a Kippkopp Óvoda
és Bölcsőde játszóudvarán elvégzett önzetlen munkájáért!
2018. július 7-én délután az udvari kisházak és játékeszközök közül többet
felújítottak és lefestettek. A festéket felkérésre a vállalkozók, a közel 30 fős
csapat pedig a kitartó, magas színvonalú munkát biztosította. Köszönöm az adakozó vállalkozóknak a munkához felajánlott festéket!
Gratulálok a Városvédő Egyesület elnökének, Szabó Tamásnak szervezőmunkájához és az eredményes munGalambos Lászlóné Betti
kavégzéshez!
intézményvezető
A gyerekek érdekében a jövőben is
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
szeretnénk együttműködni!
8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.
élményt amelyben részesülhettünk!
A szertartás végén, a tűz
eloltása előtt a parázsban az alábbi üzenet volt látható:
„LYO”. Így írták eleink régen a „jó”-t.
Örülök, hogy az első kenesei tűzönjáráshoz biztosíthattam a helyszínt és hogy a
hely szelleme segített lelassítani az időt, hogy akik részt
vettek ezen az estén, megéljék e csodálatos tűzszertartás pillanatait.
Kerékgyártó Attila
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segítették, támogatták őket. A vízhordás, a
célba dobás, a válogatás, a buborékfújás
mind kiváló feladat volt. Azonban a legszebb
közös munkának a templom előtti kövezett
virágrajzokkal való díszítse bizonyult. A több száz színes virág
bizonyítja, hogy kicsik és nagyok egyaránt lelkesen tudnak alkotni.
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Július 12-én, csütörtökön 9 órától délig gyerekhangtól volt
hangos a katolikus templom előtti tér. A TSZSZI nyári táborának gyerekei voltak egy délelőttre a vendégeink. 18 alsó tagozatos gyermek látogatta meg a balatonkenesei katolikus templomot a TSZSZI munkatársaival. A katolikus templom és a liturgikus ruhák megismerése után közös játék következett. A jó
hangulat és a sok nevetés megfelelő alapot adott egy vidám
sorversenyhez. A gyerekek örömmel vettek részt a mókás feladatokban, a kísérő felnőttek pedig kiváló csapatkapitányként

Az eredményhirdetést és a sok játékot mi mással is lehetett
volna befejezni, mint egy kis házi süteménnyel és házi bodzaszörppel. Köszönjük, hogy mi, nővérek is egy délelőtt erejéig
részesei lehettünk a gyerekek nyári táborának! Bízunk benne,
hogy jövő nyáron is találkozunk.
M. Erzsébet nővér

Koncertek és zenés áhítatok
a balatonkenesei
Református Templomban
– Weisz Lajos fotóin

Gerencsér Zoltán hegedűművész és Németh
Sándor orgonaművész hangversenye
– 2018. július 4.

Győri és szegedi fuvolisták koncertje
– 2018. június 6.

Rohmann Ditta csellóművész és Fassang
László orgonaművész hangversenye
– 2018. július 19.

2018. augusztus
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Jó hangulatú, örömteli és immár hagyományos sporteseménynek adott helyet július 14-én szombaton délelőtt
10 órától a balatonkenesei Bringapark. Az idén első alkalommal megrendezett gyerek bringaversenyen 6-14
éves korú ifjú kerekezők mérték össze elismerésre méltó
bringás tudásukat és az ügyességüket. Az időjárás kegyes volt
a résztvevőkhöz, akiket gyönyörű, napsütéses idő fogadott.
Ráadásul az érdeklődők ingyenesen nevezhettek a versenyre.
A bringás csemeték három korosztályban álltak
rajthoz.
– Mindenki két
kört tekert a Bringapark pályáján,
majd a jobbik időeredményt vettük számításba a
végső sorrend kialakításánál – mesélte Bakos Tibor, a népszerű
bringás próbatétel
szervezője. – A
nyaralók közül sokan már nagyon
várták a versenyt,
számítottak rá, olyannyira, hogy alig
egy nappal azután, hogy kihelyeztük a plakátokat, jó néhányan
már lelkesen gyakoroltak a pályán.
A 6-8 évesek
korcsoportjában
ötödik helyezettként Gyulai Zsolt
vehette át az oklevelet, míg Schreithoffer Dávid a negyedik lett a legifjabbak sorában.
Ebben a csapatban Strenner
Nimród állhatott
fel a dobogó harmadik fokára, az
ezüstérmet Gergely Börzsöny
kapta, Varga Csanád pedig, aki
népes szurkolótáborral érkezett a versenyre, győztesként zsebelte be a gratulációkat.
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Próbatétel két keréken
A 9-10 éveseknél a mezőny
egyetlen női résztvevője, Ifjú Enikő a negyedik helyen végzett, Révai Balázs harmadik, Schmidt Márton második lett,
az aranyéremmel
pedig Gergely
Apor büszkélkedhetett.
A 11-12 éveseket egy szem fiatalember képviselte a megmérettetésben, így Révész Ádám számára egyenes – igaz,
jó néhány bringás
kanyarral tűzdelt – út vezetett a dobogó tetejére.
Az eredményhirdetés után pedig jött a ráadás, amikor is
minden résztvevő egy jégkrémet kapott jutalmul. A kellemes meglepetés
hallatán a büszke bicajosok hatalmas üdvrivalgás közepette rohamozták meg a
büfét...
Jó hír, hogy
aki esetleg lemaradt a július
14-i gyerek bringaversenyről, az
július 28-án, valamint augusztus 11-én és augusztus 25-én is próbára teheti magát, no meg a járgányát a
soron következő futamokban.
Szűcs Anikó
A szerző fotói
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Lovagok tréningje a Parragh-kert ben
Balatonkenesén
ebben a mostani szezonban
is, mely sok
üdülővendég
számára igazán
kellemes és emlékezetes nyaralást, pihenést nyújtott, a nagy mennyiségű szórakozás és városi rendezvény mellett olyan, kevésbé látható és elérhető események is
megbújtak, mint a helyi borászok és borlovagok csapatépítő találkozója, melyre egy
piknik keretében a kenesei Parragh-kertben került sor.
A Kelet-Balatoni Borrend egyébként
nemrég a felvidéki, magyar többségű Kolon településen – mely érzelmi kötődései
szerint közel áll Fűzfőhöz, Alsóörshöz és
így Keneséhez is – megrendezett Zobor-vidéki kistérségi borversenyen kimagasló
helyezéseket ért el. 12 bormintával Balatonkenese is jelen volt és megmérettette
magát, majd több bizottság bírálata alapján
okleveles elismerésekben részesült. A kenesei borlovagok közül Keresztes János
.

ceremóniamester és Győrfi Károly nagymester ezüst és arany érmet kapott. Melyhez gratulálunk. A sikeres borok mindegyike 2017-es: Győrfi Károly bíbor kadarkája, mely Kenese város bora is egyben (ez a Zsombi névre keresztelt bor), és
Keresztes János cserszegi fűszerese, és a
Zengő bor, melyek több mint 600 bormintából kerültek ki győztesen. Büszkék vagyunk, hogy borvidékünk ilyen megmérettetésen is megállja a helyét!
Az eldugott Parragh-kertről ritkán esik
szó, ahol lovagjaink bográcsozás közepette
egész estés találkozót vagy inkább mulatozást tartottak, zeneszó mellett, ahogy azt a
finom helyi borok és minőségi pálinkák lehetővé teszik. (Kóstolgattuk is.) A Parraghkert egy autentikus zárt terület, amolyan
botanikus kert Kenese Soós-hegyi részén,
ahol csoportok, táborozók, diákok kereshetnek és találhatnának kikapcsolódást a
A Parragh-kertről és nem mellesleg a
fák és tisztások között. Van itt kilátó, tájborlovagok szüreti tevékenységéről rövijellegű épületek, és faluturizmushoz illő
egyéb látnivaló is. Kihasználtsága azonban desen részletesebben is beszámolunk!
Vasváry-Tóth Tibor
ezek ellenére sajnos még közel sem teljes!
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A fővárosi utcákon járva,
buszon, villamoson szétnézve,
de akár a templomokban vagy
üzletközpontokban jóleső látni egyre több kismamát, fiatal családokat. Az anyuka karjában a kicsi, a papa
meg a gyerekkocsit tolja. Néhány évvel
ezelőtt ritka élmény volt, ma szemmel
láthatóan, tapasztalhatóan több a gyerek.
A statisztika általában kissé elvont, általánosságot mutat, de a tapasztalat meggyőző: egyre több gyerek születik hazánkban.
Külön öröm, hogy kis városunkban,
Balatonkenesén is hasonló a helyzet,
nálunk is megfigyelhető, érzékelhető az
országos tendencia, nő a születések
száma.
Hírlapunk ritkán fárasztja olvasóit
száraz adatokkal, számokkal, de talán
ezúttal érdemes a következő összeállításra tekinteni:
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Balatonkenese
állandó lakosainak száma
Ebből
0-3 éves
60 év felett
Teljes lakosság

2015
72 fő
756 fő
2532 fő

2017
83 fő
799 fő
2662 fő

A számok önmagukért beszélnek.
Továbbra is magas az idősebb korosztály részaránya, de egyértelműen emelkedik a születések száma.
Amikor mintegy 15 évvel ezelőtt feleségemmel, Évával Balatonkenesére
költöztünk, érzékelhető volt egy öregedő, fogyatkozó település állapota,
hangulata. Alig lehetett gyereket látni,
általános volt a munkahely hiánya. Itt és
a környéken egyaránt.
Talán mert benne élünk, kevéssé feltűnő, de ma több a gyerek és fiatal, a vállalkozók, üzletemberek pedig a munkaerő hiányára panaszkodnak. Szinte vadásszák a dolgozni akaró és képes embert. Tudok olyanról, aki a nyári szezonra az ország másik feléből is szívesen lát munkát vállalót – tv-vel felszerelt
szobával, apartmannal…
Változott, és hála Istennek, jó irányban változik a világunk. Jó tudni, látni,
hogy a számos családalapítást, gyermekvállalást segítő kormányzati intézkedés
eredményt hoz, és külön öröm, hogy
mindez a városunkban, a helyi körülmények között is látható, érzékelhető.
Összhangban vannak az országos és
helyi törekvések, kiegészítik egymást
a támogatások. A jelentős családi

oda, felnézek az illető
szemébe, és természetesen a jobb kezemet, a
„szép kezemet” nyújtom
ilyenkor.
A ballagó diákok is
kedvesek voltak, szépen
búcsúztak. Többségük
gimnáziumban folytatja
tanulmányait, Veszprémben, Almádiban, SiófoBölcsődések a Kippkopp Óvoda és Bölcsődében kon vagy másutt. Sok siadókedvezmények, a CSOK, a ráutal- kert nekik! Álljanak helyt mindenütt,
taknak biztosított napi háromszori étke- és kötődjenek egy életen át Kenesézés lehetősége és számos további támo- hez. Lélekben és akár egzisztenciáligatás mind-mind segíti a méltó családi san is.
életet és a gyermekvállalást.
Jólesően nézek végig a frissen aszPolgármesterünk és Önkormányza- faltozott utcákon, az esztétikailag megtunk kiemelt figyelmet fordít ugyan- újult szobrokon, a gondozott, virágos
ezen célok támogatására. Talán kevés városrészeken; érdeklődve várom közszó esik róla, mert hamar megszokottá épületeink esedékes felújítását és korválik, hogy a szülési segélytől kezdve az szerűsítését, a teljes közvilágítás megintézmények segítésén keresztül a helyi újítását. Nem kívánom idealizálni mindprogramok támogatásáig készséggel és azt, ami történt és történik a településünörömmel vállalunk részt e célok elérésé- kön. Számos jogos panasz lehet a csapaért. Van gyermekorvos és védőnő, szol- dékvíz-elvezetés hiányosságára, jó lengálatukat általános elismerés övezi. ne még több utat és járdát aszfaltozni, az
Rendszeresen szervezzük és finanszí- öntözött, gondozott virágokból meg sorozzuk a 7-8. osztályos diákok parla- ha nem lehet sok. Úgy gondolom azonmenti látogatását, fővárosi kirándulás ban, hogy mindezek mellett, illetve ellekeretében. Sajnos a megvalósításra egy- nére van okunk észrevenni és megbeelőre forráshiány miatt nem kerülhetett csülni a fejlődés, az előrelépés és szépsor, de figyelünk, követjük a pályázati ülés nyilvánvaló, vitathatatlan eredmélehetőségeket, és továbbra is tervezzük nyeit.
az iskolai műfüves focipálya megépítését.
Nemcsak a születések, hanem
az iskolások száma is emelkedik.
A Pilinszky János Általános Iskolánkban hallottam korábban kétszáz alatti tanulólétszámról, az idei
évzárón Sellei Abigél igazgató
asszony 223 diákot említett. Ez is
jó hír.
Rövid, de életszerű kitérő: az
idei évzárón is számos diák részesült tanulmányi - és sporteredmé- Évzáró a Pilinszky János Általános Iskolában, 2018. június
nyei alapján könyvjutalomban, dicséretben. Egyenként szólították őket és
Annál viszont nincs nagyobb bolkézfogással vették át a megérdemelt dí- dogság és remény, mint gyermekszülejat. Mit mondjak, aranyos és mosolyog- tésről hallani, kismamát és rendezett, jótató volt: sokak szépen, egyenes tartás- kedvű, fiatal családokat látni. Örülni a
sal mentek ki a helyükről az Igazgató több bölcsisnek, ovisnak, iskolásnak.
Asszonyhoz, mások kissé határozatlaEz maga az Élet! Ez egyúttal az ornul, szemlesütve, a bal kezüket nyújt- szág és Kenese jövője is.
va… Alighanem a szülőkön, nagyszülőkön és a pedagógusokon múlik, hogy jödr. Tábori György
vőre mindenki tudja: határozottan lépek
alpolgármester
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Vass Károly rallyversenyző és navigátora, Szabó Lajos sikerei nem ismeretlenek Balatonkenesén. Most ismét jó hírről számoltak be.
– Mihez gratulálhatunk nektek?
– Idén elindultunk a másodosztályú rallyebajnokságban, amit júniusban a Székesfehérvár
Rally-val kezdtünk, júliusban pedig a
Veszprém Rally-val folytattunk. Ez két

– Tehát az emberi
szükségleteket felülírják az autó igényei…
– Emberi szükségleteink vasárnap este
vagy hétfőn reggel lépnek előtérbe. Verseny előtt és utána.
– Ez igencsak nagy állóképességet és
kitartást követel…
– A komolyabb versenyekre érdemes
fizikailag is felkészülni: előtte futni,
edzeni. De mivel erre időnk nincs, a fizikai felkészülés maga az autó szerelése.
– Egész napra kell némi energia.
Szoktatok például enni verseny közben?
– Ami ilyenkor fogy, az csoki, kávé,
banán és víz. Általában viszünk magunkkal egy fél liter vizet az autóban,
mert arra van lehetőség. Van egy úgynevezett tankolózóna, ami az összekötő
szakaszokon van, és annyi megengedett,
hogy ott tankolás közben egy üveg vizet
adhatnak át nekünk, de semmi mást. A
sisakba, az átbeszélőhöz való elemet
sem szabad átvenni, ha az menet közben
esetleg lemerül.
– Elég szigorú szabályok.

Amikor menni kell…

különböző verseny, két különböző pályával. Az egyik aszfalton, a másik murvás terepen zajlott. Saját kategóriánkban
mindkettőn sikerült elérnünk a harmadik
helyet.
– Gratulálunk!
– Köszönjük!
– Hogyan kell elképzelnünk egy ilyen
rallyversenyt?
– Sokkal több felkészülést igényel,
mint egy alacsonyabb osztályú megmérettetés. Több energiát, anyagi befektetést és munkát igényel. A székesfehérvári futamra három-négy héttel korábban kezdtünk készülni. A veszprémire
ennyivel előbb nem tudtunk, mert közel
voltak egymáshoz a versenyek; arra
mindössze egy-másfél hetünk volt.

– Hány kilométert mentek?
– Az aszfaltos verseny háromszáz kilométer össztávú volt, a murvás pedig
majdnem négyszáz.
– Akkor feszített a tempó.

– Igen. Fehérváron technikai és egyéb problémánk hála Istennek nem
volt, leszámítva a nagy meleget, de az
minden versenyzőnek egyformán
rossz. A veszprémi versenyen egykét defektgyanús
helyzetünk volt,
de ott is helyt tudtunk állni, és nem
lett különösebb
baja az autónak
sem.
– Milyen sebességgel futottatok?
– Aszfaltversenyen mindig magasabb az átlagsebesség – sok egyéb
más mellett ebben rejlik a kockázat –;
murvás terepen alacsonyabb, de ott a pálya minősége, az útfelület
adja a dolgok pikantériáját.
Ahogy mondani szoktuk: 60nal is lehet nagyot esni, és
180-nal is sok mindent meg
lehet úszni.
– A kocsi műszaki felkészítése nyilván teljesen más, mint
egy közúti jármű esetében.
– Az átlaghoz képest anynyiban, hogy mi minden verseny előtt 90 %-ban átnézzük
az autót. Az erőátviteltől a
motorig, az elektromos hálózatig. Ez
nem feltétlenül jelent javítást, csak karbantartást és extra figyelmet
azért, hogy ne legyen probléma a versenyen. Ez általában jó egy-két hetes feladatot ad a versenyek előtt.
– Három-négyszáz kilométeres távokat említettél.
Mennyi idő alatt teszitek meg
ezt a távot? Mennyit ültök az
autóban?
– A versenyek általában
egynaposra vannak tervezve,
ami azt jelenti, hogy ha reggel nyolckor beülünk az autóba, akkor,
ha szerencsések vagyunk, este hatkor kiszállhatunk belőle. Közben van egy félórás szerviz, ahol alkalmunk van egy kicsit enni-inni, de még inkább javítani.

– Ez a lényege. A legutóbbi versenyen leértünk Szentgálra 10.30-kor, és
ott kell lennünk Tapolca mellett 11.10kor. Ha egy perccel előbb érsz be az időellenőrzőbe, és kiadod a menetlevelet,
büntetés. Ha egy perccel később érsz
oda, büntetés. Percre pontosan ott kell
lenni a közúton is, és egész nap úgy
mész, hogy játszol az idővel: egy perc,
két perc… És ebbe nem fér bele, hogy
defektet kaptam, szomjas vagyok, szálljunk ki, és nézzük meg, hogy mi zörög –
menni kell.
– Úgy tűnik, elsősorban az idővel
versenyeztek.
– Vasárnap délután nagyon nagy
dugó volt a veszprémi elkerülőn. Már
jöttünk befelé a verseny végén a szervizbe, az Arénához. 18.32-re volt az
időnk, és két sorban be volt állva az

2018. augusztus
elkerülő. Megoldottuk, mert ha nem
vagy ott időre, akkor az egész napod,
sőt, az azt megelőző egész hónapos felkészülésed, minden, amin dolgoztál, bu-
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kott. Ha odaérsz, mondjuk negyedik lettél volna, de nem értél oda, így kapsz
egy perc büntetést, és máris a nyolcadik
vagy. Senkit nem érdekel, hogy miért
lettél nyolcadik. Ha menni kell, hát
menni kell.
– Már csak ha az autóra fordított figyelmet és felkészülést nézzük, gyanítható, hogy anyagilag sem könnyű a
sport, amit űztök. Mennyibe kerül nektek
egy verseny?
– Sokba. Sokkal többe, mintha tévében néznénk. A rallye 2-es versenyek
időben, energiában és anyagiakban is
magasabb kategóriát képviselnek. Egy
profi csapat rallye 2-es hétvégéje kerek
számhoz közelít.

újat kellett vennünk, zoknitól és cipőtől
a bukósisakig. Országos versenyen nem
árt, ha van egy tartalék váltó, tartalék
differenciálmű – a tartalék motorról már
nem is beszélve. Ezek járulékos költségek. Komoly logisztikai feladatokat igényel, hogy az ember egy
versenyre egyáltalán eljusson, és hogy ha elindult, be
is tudja fejezni. Nekünk
most nagy dolog volt, hogy
a fehérvári és a veszprémi
versenyt is technikai és
egyéb problémák nélkül befejeztük, és mi
sem hibáztunk. Ez külön
öröm. De többek között
ezért nem tudjuk felvállalni
az országos versenyt teljes
egészében. Pécsre, Miskolcra vagy a Zemplénbe
nem megyünk el, mert
mindjárt négyszáz kilométer, oda-vissza.
– Mekkora adrenalinlöketet ad egy verseny? Meddig éltek a hatásából a hétköznapokban?
– Reggel nyolckor, az első rajt előtt
az adrenalinszint körülbelül 98 %-on
van. Ez így is marad a nap végéig. Nálam körülbelül hétfő estig, kedd délutánig tart, amíg lecseng az egész, és kez-

– Sokjegyűhöz, gondolom…
– Meglehetősen. Az elmúlt másfél
évben jó néhány szabályváltozás történt,
amelyek eredményeképpen nemcsak az
autó, hanem a ruházat és minden egyéb
újfajta felkészítést igényel. Mindenből

dek visszaállni a rendes kerékvágásba.
Szerdán szokott eljönni az a pont, hogy
azt mondom: de jó, vasárnap versenyeztünk! Szükséges lenne ilyenkor minden
esetben leülni négyen-öten a csapatból,
és kiértékelni az eseményeket egy sör
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mellett, de addigra már nincs rá idő. Felgyorsult a világ, és ez így nem jó.
– Mondod te, aki éppen a sebességgel érsz el sikereket.
– Az igaz! De a rohanás az élet más
területén nem feltétlenül pozitívan jelentkezik. Régen hetekig beszéltek és
cikkeztek egy-egy versenyről – most, ha
nincs fenn minden másnap a facebookon és a hivatalos honlapokon, olyan,
mintha nem is lett volna. Három napig
megvan a tizenöt perc hírnév, három nap
után már mindenki a következő versenyre koncentrál.

– Mi lesz a következő?
– A Baranya Kupa, amelyet Pécs környékén rendeznek, de ezen valószínűleg
nem veszünk részt, mert sem időben, sem
anyagiakban nem tudunk kellően felkészülni. Támogatóink száma sajnos nagyon megcsappant, enélkül pedig nehéz
felvállalni. Támogatóink ifjabb Fogarasi
Attila és Papp Tamás versenyzőtársaink,
az Álich autószerviz, akik a trélert biztosítják számunkra, a veszprémi I.D.S. Vagyonvédelem, valamint Varga Bálint, aki
mindenhová jön velünk szerelni. Hatalmas köszönettel tartozunk családjainknak is, akik intenzíven vesznek részt a segítségnyújtásban. Nagyon nagy köszönetünket szeretnénk kifejezni a szurkolóinknak is, akik mindkét versenyen ott
voltak, és az óriási hőség ellenére végigcsinálták velünk az egész napot; kijöttek
a pálya szélére, a porba, drukkolni. Akiknek nem tudtunk visszainteni, azokat is
láttuk – de éppen kevés volt a kezünk.
– Veletek mikor találkozhat legközelebb versenyen a rallykedvelő közönség?
– Úgy gondoljuk, az augusztus közepén esedékes Oroszlány Város Kupájáért indított versenyen ismét elrajtolhatunk.
– Jó felkészülést, sok sikert kívánunk
nektek, és reméljük, szeptemberi számunkban ismét jó eredményekről számolhatunk majd be!
– nk –
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„Az embereknek szükségük van segítségedre…”
Nemrég ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény, melyről mi is beszámoltunk. Pozsonyi Monikához, a TSZSZI vezetőjéhez látogattunk, hogy mesélje el nekünk a balatonkenesei szociális munka történetét.
– Mikor és hogyan kezdődött a
TSZSZI története?

– 1998. január 1-vel alakult az akkor
még Családsegítőnek elnevezett intézmény, a szociális szolgáltatás – a házi
segítségnyújtás, étkeztetés, családsegítő
és gyermekjóléti szolgáltatás – alapfeladatainak ellátására. Kezdetben a gyermekorvosi rendelő védőnői szobáját
kaptuk meg, mint irodát, de sajnos a januári hidegben sokszor fáztunk, mert az
ablakot a gázfűtés, vagyis sokkal inkább
a gázszag miatt szinte folyamatosan
nyitva kellett tartanunk. Két kollégával
dolgoztunk: Gőcze Ferencné Rózsika és
Pataki Józsefné Margit volt a csapatom
tagja, illetve a kezdeti lépéseket Varga
Ákos, mint hitoktató és közmunkás segítette. Hamarosan csatlakozott hozzánk
családgondozóként Vargha Tamásné
Ági. Miután az Iparosházba költöztünk,
bővült a dolgozók létszáma, Babolcsai

Árpádnéval, Sörédi Mártával, Páhi
Lászlóval majd Dull Attilánéval és
Varga Krisztinával. Közben növekedett
a hozzánk tartozó települések száma. Az
intézményfenntartó társulás keretében
Küngöst, majd Papkeszit, Vilonyát, Hajmáskért, Sólyt és Balatonfőkajárt is elláttuk.
– Hamar kinőttétek az Iparosházat…
– 1998 novemberében a Falugondnokság épületébe költöztünk át, ahol a
különálló épületrész már teljesen megfelelt a működésünknek. Ekkor csatlakozott a csapathoz Mészáros Imre,
majd Páhi Laci bácsi helyére Szakali
Tibor. Olyan jól sikerült megszerveznünk a családsegítő és gyermekjóléti
munkát, hogy 1999-ben megpályáztuk
és elnyertünk a megyei gyermekjóléti
módszertani intézmény címet és feladatot. 10 éven át gyermekjóléti módszertani intézményként működtünk. A
módszertani tevékenységben természetesen minden gyermekjólétis kolléga aktívan részt vett, de kiemelendő
módszertani referensünk, aki egyben
intézményvezető-helyettes is volt: Mészáros Imre kollégám, aki hathatós
munkájával és az ellenőrzéseken szerzett tapasztalataival nagyon sokat tett a
gyermekjóléti szolgáltatás felvirágoztatásáért. Évente szerveztük a Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Konszenzus Konferenciáját, amelynek egyik kulcsszereplője
Németh László volt,
mint a konszenzus konferencia levezetője. Ő
volt az első szupervizorunk, aki az első évtől 12 éven keresztül
folyamatosan ellátta intézményünkben ezt a
feladatot.
– Sikeres pályázatokat is bonyolítottatok.
– 2003-ban került
hozzánk Hoffmann Renáta, akivel több uniós
projektet is megvalósítottunk. Ezek közül kiemelkedő a Tátorján
Játékvár. Azt az időt

akár bölcsis korszaknak is hívhatjuk,
hiszen 2005-től Papkeszi-Colorban is
két bölcsődei csoport indult, illetve Kenesén az óvoda mellett lévő bölcsőde
is ekkor kezdte működését. A játékvárban 2007-től bölcsőde, játszóház, családi napközi és gyermekfelügyelet működött.
Időközben néhány település kivált az
intézményfenntartó társulásból, s 2007
januárjában a kistérség települései szerint alakult át az intézményfenntartó társulás: onnantól Balatonkenese gesztorságával Balatonvilágos, Balatonfőkajár,
Csajág és Küngös települések tartoznak
hozzánk.
– Díjak is szép számban bizonyítják
munkátok sikerét és eredményeit.

– A 2007-es évben sok minden történt velünk: 2007. február 1-jén nyitotta
meg kapuit az idősek klubja is a régi, és
ma már felújított épületben, illetve ebben az évben Miniszteri Elismerő Oklevelet kaptuk. 2004-ben Pro Caritate-díjban, 2008-ban Gyermekvédelemért díjban részesültem a Megyei Önkormányzattól, amelyek mindegyike kollégáim
elismerését is jelentette.
– És újra helyre volt szükségetek, hiszen bővültek a feladataitok is.
– 2009-ben megpályáztuk az épületbővítést és felújítást, amelyet 2013-ra
nagy nehézségek árán sikerült kivitelezni. Ma már öt éve lakunk e szép épületben. A 20. évforduló napján volt pontosan öt éve az átadás, így ez a nap számunkra duplán jelenti a születésnapot.
További fejlesztések is történtek, amelyeket egy 2016-ban beadott fejlesztési
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pályázatnak köszönhetünk. Ezek mind
láthatóak az épület körül, illetve az épületen, hiszen a napelemek és napkollektorok a gazdaságos üzemeltetést, új mikrobuszunk az idősek kényelmesebb szállítását, az új számítógépek pedig a könynyebb munkavégzést teszik lehetővé.

– Milyen feladatokat láttok el ma?
– Szolgáltatásaink köre megmaradt:
továbbra is az étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását, valamint család- és gyermekjóléti szolgáltatást végzünk Balatonkenese, Balatonakarattya, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág és Küngös településeken.
Kollégáim száma folyamatosan bővül,
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velem együtt most 16-an vagyunk.
Szeretném őket név szerint is megemlíteni.
A család és gyermekjóléti
szolgálat szakmai vezetője és az
intézményvezető-helyettes: Zubor
Zoltánné. Családsegítők Báles Vitai Mária, Dobainé Pergel
Bea és Varga Ákos. Adminisztrációnkat és a gazdasági
feladatokat Téli Bianka látja
el. Az Idősek Klubját Papp
Ilona vezeti. A házi segítségnyújtást Ambrusné Kropf Györgyi, Babolcsai Árpádné Juli,
Baranyai Mária, Horváth Ágnes, Krizsó Jánosné, Pergel
Diána, Simonné Gondán Aranka és Varga Erika végzik.
Gépkocsivezetőnk Varga Zsolt.
– Amint láthatjuk, többen még
mindig vannak a kezdő csapatból.
Nagyon köszönöm valamennyi régi és új munkatársamnak, hogy végigküzdötték velem az elmúlt húsz
évet. Velem voltak és segítettek
megvalósítani egy álmot, amelynek lényege az emberek szeretete,
tisztelete és a segítés.
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HA JÓT TESZEL…
Ha jót teszel, megvádolnak,
hogy önzés és hátsó gondolat vezeti
cselekedeteidet,
mégis tégy jót!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat
és igaz ellenségeket nyersz,
s mégis, érj célt!
A jó, amit teszel,
holnap már feledésbe megy,
mégis tedd a jót!
A becsületesség és őszinteség
sebezhetővé tesz,
mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz,
egy nap alatt lerombolják,
mégis építs!
Az embereknek szükségük van segítségedre
és ha segítesz, támadás érhet,
mégis segíts!
A legjobbat add a világnak abból,
amid csak van,
s ha verést kapsz is cserébe,
mégis a legjobbat add a világnak,
amid van!
Kalkuttai Teréz anya
– nk –
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A kenesei orgonaszekrény hálás a gondos kéznek
Szombati István restaurátor és faszobrász munkái megtalálhatók szerte az országban. Grábócon a megújult ikonosztáz,
Kerepesen az új faszobrok, Szombathelyen a megújult templomi szobrok és az új orgona, Gerjén szintén az új orgona, Tiszakécskén az orgonaszekrény alsó része és a felső, ún. tükrös
rész jelentős része, Márkón, Vörösberényben a megújult oltárok mind-mind az ő keze munkáját dicsérik.
– Hogyan képzeljük el egy restaurátor
munkáját?
– Ennek a munkának van egy kulcsszava: az alázat. Ez
azt jelenti, hogy a restaurálás során nem
elég újjáalkotni a régi
és megsérült elemeket. A restaurátor, mikor odalép egy megkopott orgonaszekrényhez, arra gondol,
hogy mikor elkészítették ezt az orgonaszekrényt, akkor a lehető legjobbat készítették el. A restaurátor maga sem tudott
volna jobbat készíteni, és most sem ez a feladata. A munkám
során arra törekszem, hogy úgy állítsam helyre az orgonaszekrényt, hogy az eredmény tükrözze az eltelt időt, miközben táruljon elénk legszebb formájában a műalkotás.
– Van-e valami különleges a balatonkenesei orgonaszekrényben?
– A kenesei orgona szekrénye egy közel 30 éves darab,
amelyet Mayer Albert készített. Több helyen megtalálható az
alkotó neve az orgonaszekrény belső részében. Ez a szekrény
flóder festéssel készült, ami nem gyakori eljárás. Elég sok aranyozott díszítő elemet helyeztek fel rá, amelyeket most metál
lappal és aranyszínű festékkel restauráltam. Az orgonaszekrény eklektikus darab, megtalálhatóak rajta a korintusi oszlopfők mellett reneszánsz és neogót díszítőelemek is.

Megújul
a katolikus templom
orgonája
Nagy jubileumra készül a balatonkenesei katolikus
templom: 2019-ben lesz építésének 200. évfordulója. Erre a
jeles alkalomra szeretnénk, ha újra megszólalna a templom
orgonája. Sokak régi vágya fog teljesülni, amikor újra hallani fogják a kenesei katolikus templom orgonájának muzsikáját! Már elkészültek a tervek és ütemezések, és megkezdődött az orgona felújítása is. Az orgonaszekrény Szombati István restaurátor munkája során már teljesen megújult,
de még sok feladat van hátra.

– Közel két hónapos munkája során
volt lehetősége megismerkedni a helyi
tájjal is. Mi ragadta
meg leginkább?
– Balatonkenese
földrajzi elhelyezkedése páratlan. Szerencsére volt rá alkalmam, hogy egy-egy
fárasztó nap után
megpihenjek a strandon. A Balatonnak ez
a csücske már sok
ember szívét megérintette, nehéz lenne
erről a szépségről újat
mondani. Remélem,
lesz még lehetőségem
máskor is a közelben dolgozni, és élvezni a Balaton szépségét.
– Nagyon köszönjük eddigi munkáját és szívből kívánjuk,
hogy legyen alkalma a Balaton mellett nemcsak dolgozni, hanem pihenni is!
M. Teréz nővér

Ha Ön szeretné
anyagilag támogatni ezt a beruházást,
akkor megteheti
a következő formában:
Balatonkenese Városért Közalapítvány
72900013-10501447
Katolikus templom orgonájára
Illetve anyagi támogatást személyesen is lehet átadni
Pércsi Valériának, az alapítvány pénztárosának (Balatonkenese, Fő utca 6.).
Minden anyagi támogatást és imádságot előre is tisztelettel köszönök!
Dr. Balázs Pál c. apát, plébános
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Bajban vagyok… hol is kezdjem?
Ugyanis egészen normális és természetes dolgokról nem értekezik az ember,
mert azok szinte észrevétlenül bennünk
vagy velünk élnek. Számomra pici
gyermekkorom óta magától értetődő
volt az asztalközösség, s amikor egyszer úgy látszott, hogy kikerülök belőle,
akkor nagy erőfeszítéssel
magam teremtettem meg azt.
– S hogy most mégis erről
kezdtem gondolkodni, sőt
papírra is vetem eszmélődéseimet, annak az az egyedüli
oka, hogy egyre gyakrabban
találkozom asztalközösség
nélküli emberekkel. Nem
elmagányosodott vagy magukra maradott emberekre
gondolok, hanem külső
látszat szerint jól szituált
családokra.
A minap az egyik közeli
ismerősöm elmondta, hogy
kolléganői körében családjaikról beszélgettek. Ámulva hallgatták,
hogy náluk még a házas nagyfiú és
nagylány is gyakran helyet foglal férjével, feleségével és kicsinyeikkel együtt
– főleg vasárnapokon – a régi családi
asztal körül. Bizony olyankor vannak
10-12-en, s míg a mama konyhájának
illata átvándorol az ebédlőbe, nemcsak
az étvágy jön meg, hanem az a hamisíthatatlan „fészek-meleg” otthoni hangulat is, mely megnyitja a szíveket és
megoldja a nyelveket; s bizony hosszú
ideig senkinek sincs kedve megszakítani az együttlét szellemi-lelki örömét.
Szóval hallgatták az elbeszélést a
kolléganők, s olyannak tűnt előttük,
mint valami ismeretlen, de vágyvavágyott csoda, mert bizony ők nem
ebben a légkörben nevelkedtek fel, és
maguk sem képesek azt megteremteni.
– De hát hogyan megy ez nálatok? –
kérdezett vissza ismerősöm. – Tudod,
mi is vásárolunk – jött a válasz –, elég
sokat. Főzünk finom ételeket. Teli van
a hűtő és a bárszekrény sok-sok finomsággal. De hát sohasem ülünk le az
asztalhoz egyszerre. Ki mikor hazajön,
eszik, amit talál; a családtagok meg is
követelik a gazdag választékot. Meg
aztán a legkisebb… én is azt akarom,
hogy ő megkapjon mindent. Nagyon
édesszájú, de már ki tudja magát szolgálni.
És mondd, hol esztek? Legalább az
asztalhoz ül az, aki eszik? – Á, dehogy!
A férjem általában a TV-t nézi. Nem
szereti, ha zavarjuk. Ő ott, a fotelban
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Asztalközösség
eszik. A mama a konyhában, a nagyobbik gyerek a számítógép előtt, a kicsi
pedig a szőnyegen. – És te? – Hát itt is,
meg ott is… – És mondd, mikor beszélgettek? – Úgy igazából soha. Ott-

hon már „félszavakból” is megértjük
egymást, hétköznap pedig levelezgetünk meg SMS-eket küldünk egymásnak. – De hát vannak nagyobb ünnepek is, mint például karácsony, húsvét
és egyebek. Néha
ezek több napos együttlétet tesznek
lehetővé. Olyankor
csak sikerül asztalközösségbe gyűjteni a tieidet…!? –
Hidd el, még akkor
sem.
Néztem beszédes kolléganőm arcát – mondta ismerősöm –, s majd elszorult a szívem; de
az övé is. Ez egészen biztos, mert alig észrevehetően
egy nagyon pici
könnycsepp jelent
meg a szeme sarkában. Érzelmeit palástolandó gyorsan
átváltott egy vidám
témára, melynek fonalát mindenki felkapta, de azért én
titokban észrevettem azt a kicsinyke
ezüstös csillogást
ragyogó kék szemének árnyékában,
s talán sohasem fo-
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gom elfelejteni.
Mióta egyre több hasonló történet
sejlik fel előttem, úgy vélem, sokkal
világosabban kirajzolódik a megoldás
lehetősége is. Csakhogy ez nem technikai kérdés: Végy egy nagy asztalt, rakd
tele finom ételekkel, parancsold oda a
tieidet, s a többi már menni fog magától. Nem, nem. Ez biztosan
nem ilyen egyszerű, mert lélek és szellem is kell hozzá, s
kevés csak egy családtag jó
szándékú erőfeszítése. Talán
néhány megtapasztalt jó példa a legfogékonyabb ifjú
korban megteheti a magáét…? Meg aztán bízni lehet a
„generációk lázadásában” is:
mi jobban szeretnénk, mint
amit idáig tapasztaltunk. Mindenesetre a jó asztalközösség
témája az egyik – de persze
nem az egyetlen – alapvető
forrás, amelyből kiformálódhat a harmonikus, érett és
boldog ember.
Úgy látszik, hogy nem a véletlen
szüleményei a különböző kultúrák étkezési rítusai. Mély jelentőséggel bírt
Izrael fiainak egyiptomi báránylakomá-
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Így a nyári szünet közepén számtalan koncert, előadás, fesztivál van kinn a szabadban. Nem véletlen, a hűs
nyári esték kellemes lehetőséget biztosítanak mind a zene, mind az előadásokat,
tanításokat kedvelők részére. Eljátszottam a gondolattal, hogy én milyen előadást tartanék egy csendes nyári estén,
a finoman fodrozódó Balaton partján.
Gondolatban elképzelem, ahogy hús-vér
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ságát. Nem osztogatott filozófiai
tételeket. Nem írt több ezer oldalas tanulmányokat. Nem indított
egyetemi kurzusokat. Hanem újra
és újra arra kérte hallgatóit, hogy járjanak nyitottabb szemmel. Hogy a mezei
liliomokban és az aprócska verebekben
lássák meg Isten irántuk való gondviselését, és a világ szépségét. Hozta a hétköznapi, jelentéktelenné soványodott, a
rutinba keményedett ember számára
már-már észrevétlen apró csodákat: szelet, fát, virágot, juhot, ajtót, madarakat,
gyöngyöt, kovászt. Újra és újra a lehető
legegyszerűbb illusztrációkkal mutatta
be az arra fogékonyaknak Isten személyét, a világ és a pillanat szépségét. Persze el kell ismerni, hogy a csodák nagyszerűek. A tűzijáték szemet gyönyörködtető látvány, de ritka kevés haszna
van, ha a didergő ember tüzet szeretne
gyújtani. Ismerjük el, ilyenkor hatásosabbnak bizonyul egy gyufaszál. Szerintem mostanában gyakran hideg van
a világban. Sok-sok vacogó ember kuporog a maga teremtette szűkös termek
sarkaiban, és várja, hogy jöjjön a tűzijáték, a váratlan fordulat, a kitörési lehetőség, mert akkor majd
minden olyan jó lesz. Én nem
ígérhetem, hogy mindez jönni
fog. De azt gondolom, sokkal
hatásosabb lenne, ha megnyílna
a szemünk a körülöttünk lévő
világ egyszerűségében rejtőző
számtalan üzenetre. Ha nem
csak néznénk, de valóban látnánk is. Olyan gyönyörű tud lenni minden, ha nyitottak vagyunk a mindennapok apró, kicsiny csodáira. Ha készek
tudunk lenni felfedezni fűben, virágban, fában, szélben, a nyugvó nap színeiben, a gyermek mosolyában, a fölöt-

Kicsiben a nagy?

emberek életére nézve kell szólnom valami bölcset, szépet. Biztosan vannak
közöttük gondokkal és problémákkal
küszködő emberek. Betegek, és természetesen pihenő, szabadságukat töltő
nyaralók is. Egyedülállók és családosok
éppen úgy, ahogyan gyerekek, fiatalok,
vagy éppen idősek is. Mindenkit biztatok, hogy kapcsolódjon be ebbe a gondolatbeli előadásba!
Miután már remegve fent találom
magam a színpadon, elkezdem mondandómat. Először is arról beszélek, hogy
milyen csodás a gyöngyvirág illata tavasszal. Aztán arról, hogy a napokban
mennyire elbűvölt egy rózsabokornak a
látványa, amint a friss esőcseppek gyöngyöztek a megnyílt szirmokon. Nem
volt gazdája. Útfélen volt. Mégis pompásan virított. Aztán azzal folytatnám,
hogy milyen jó lenne, ha néha megállnánk megfigyelni a háztetőn henyélő galambokat, és elgondolkoznánk azon,
hogy ezek ugyan miként laknak jól napról napra? Majd elmondanám, hogy a
minap leszakadt egy gomb a ruhámról,
és mivel ez a ruha a hétköznapi viseletem, úgy a gomb keresésére indultam:
kihúztam a szekrényt, benéztem az ágy
alá. Majd fél órába telt, de meglett, viszszavarrtam és örültem. Azt is elmesélném, hogy nemrégiben a Balaton-parton
sétáltam, és egyszerűen csak figyeltem a
partra vetett apró kagylók, és homok sokaságát. Mindegyik más volt: egyik formás, letisztult; másik rücskös, bordázott,
de mindegyik ugyanolyan különlegesen
egyedi. Ennél a pontnál már talán sokan
összenéznének és zavaróan forgatnák a
szemüket. Tudom, hogy a helyzet szo-

katlan, de csak azért is folytatnám. Elmondanám, hogy mennyire rácsodálkoztam az Alföldön utazva arra, hogy
abból a nagyon aprócska, kis magból,
amit tavasszal elvetettek a szántóföldön
mostanra bizony többkilós görögdinnye
nőtt, és az agyam hirtelen nem tudta
megemészteni ezt a csodát. Azt
is elmondanám, hogy menynyire szeretem nézni a gyümölcsfákat. A terebélyes lombozatot, azt, miként lesz a rügyből virág, a virágból pedig gyümölcs. A naplementékről talán
órák hosszát tudnék áradozni,
de idő hiányában csak éppen
megvillantanám, hogy nincs annál megnyugtatóbb, mint amikor az ember kimegy az Alföld közepére
és elbúcsúztatja az elmúló napot. Valamiféle összeírást tart ilyenkor az ember
a lelkében, és reménységgel nyugtázza a
Jóisten sok-sok ajándékát. Arról is biz-

tosan beszélnék, hogy mennyire hátborzongató ritmussal táncolja körbe az embert a szél. Ó, igen, a szél néha olyankor
simogatja meg az ember arcát, amikor
könnyek csordulnak ki a szeméből. Arról
is beszélnék kicsit, hogy ez mennyire
jó dolog, mert ilyenkor olyan,
mintha a Lélek vigasztalna.
Jobb esetben talán eddig
bírnák az emberek. Kivételes
esetben, ha nagyon türelmes
hallgatóságról van szó, akkor
csendesen végighallgatnák egy
álmodozó beszédét. Naiv. Túlzottan romantikus. Álmodozó.
Elvont. Fellegekben járó. Mondanák ők. Nekünk receptek kellenek, meg kész üzenet, meg valami szívet simogató, lelket emelő, megnyugtató
beszéd. Ráznám a fejem. Majd megkérném őket, hogy gondolkodjunk együtt.
Merthogy mostanában csodálkoztam rá
arra igazán, hogy egy egyszerű názáreti
próféta kétezer évvel ezelőtt hasonlóan
egyszerű példákkal látta el hallgató-

tünk szálló madár suhanásában Őt, a kis
dolgok Istenét. Elvégre: nemcsak az ördög és a nehézség lakozik a részletekben, hanem a szép, a jó és az értékes dolgok is. Egyszerűen csak meg kell keresni.
Jó keresgélést!
M. Erzsébet nővér
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Életvezetés – Szabadság és benső monológ
Szabadon dönteni, szabadon dolgozni, szabadnak lenni! A szabadság
megéléséről és akadályairól már a korábbi cikkeimben is írtam, hisz ez a téma
egyike a legérdekesebb és legéletbevágóbb pszichológiai és lelkivezetési területeknek. A szabadság akadályaira gondolva a legtöbben először a külső gátló
vagy nem kívánatos akadályokra gondolnak, pedig néha mi magunk vagyunk
a saját szabadságunk gúzsba kötői. Be-

legondoltunk-e már abba, hogy mit gondolunk önmagunkról, hogyan értékeljük
a saját tetteinket, terveinket? Egy érdekes kutatás szerint (Killingsworth és
Gilbert, 2010) az időnk nagy részében,
közel 47%-ban nem arra gondolunk,
amit teszünk, vagy ahol vagyunk, hanem
elkalandozunk, egy benső monológot
folytatunk.
Megvizsgáltuk-e már, milyen benső
monológ zajlik le a fejünkben egy nap?
Nagyon érdekes lenne, ha vennék a fáradságot és magnóra mondanánk egy
nap, amin gondolkodunk, ahogyan önmagunkat és másokat értékelünk, ahogyan az eseményeket kommentáljuk és
utána azt visszahallgatnánk. Vannak,
akiknél ez a benső monológ jellemzően
pozitív mondatokból áll. „De jó, hogy itt
vagyok!”; ’Hát ez lehet, hogy nem sikerült, de majd legközelebb!”; „Semmi
gond, majd megoldjuk!”; „Jaj, de szép
lett a szomszéd kertje!”; „Milyen jó,
hogy itt lakom a Balaton mellett!”; „Azt

hiszem, belevágok!”... Másoknál inkább
a negatív felhang az erősebb. „Már megint itt vagyok, de semmi kedvem
hozzá!”; „Nekem semmi sem jön össze!
Én olyan balek vagyok!”; „A szomszéd
kertje sokkal szebb, mint az enyém, de
miért?”; „Már megint milyen koszos a
Balaton a sok turista miatt!”; „Azt hiszem, el sem kezdem, úgysem fog sikerülni!”…
Vajon lehet-e úgy élni, hogy csak
pozitív gondolataim és ezáltal pozitív érzelmeim legyenek? Dr. Szondy Máté
pszichológus és családterapeuta Megélni a pillanatot című könyvében (2012)
arra hoz fel életpéldákat,
hogy konfliktusok és a nehézségek által kiváltott negatív érzelmek természetes
emberi reakciók, ezért azt
remélni, hogy ezeket ki
tudjuk zárni az életünkből, hogy állandóan megelégedettek és boldogok legyünk, az irreális elvárás. Ugyanakkor
nem mindegy, milyen az alapgondolkodásunk önmagunkról és mekkora a negatív-pozitív gondolataink aránya!
Dr. Szondy Máté arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen gyakran és milyen
intenzíven éljük át a negatív és pozitív
érzelmeket, az kb. 45%-ban a génjeink
által meghatározott. Persze ez nem azt
jelenti, hogy tudatos figyelemmel nem
lehet felülírni! A gének sem determinálják véglegesen az emberi viselkedést,
csak irányt szabnak, de az irány változtatható. Hogyan lehet a géneket felülírni? Kimutatták, hogy a pozitív társas
élmények, például kellemes beszélgetés
barátokkal, közös nevetés, közös szórakozás, közös játék stb. képesek felülírni
a gének működését, és a géneken keresztül az agyműködést. De nemcsak a társas
élmények, hanem saját pozitív élmény is
képes erre, például a meditálás, vagy elmerülni egy jó könyvben, gyönyörködni
egy tájban, egy szép festményben, kellemes zenét hallgatni, finom vacsorát
főzni magamnak, csak úgy, mert megérdemlem!
Manapság sok olyan önsegítő könyvet lehet találni, amelyek azt ajánlják:
gondolkodj pozitívan és boldog leszel!
Ha bemegyünk egy nagyobb könyvesboltba, polcokat töltenek meg az ilyen
olvasmányok. Azt javasolják – dióhéj-

2018. augusztus
Mottó: „Tudatában vagyok tökéletlenségeimnek, s ebben a megismerésben
rejlik minden erőm.” (Mahatma Gandhi)
ban – hogy helyettesítsd be a negatív érzéseidet azonnal pozitívval, és sokkal
jobban fogod érezni magadat, javulni
fog az önértékelésed, és ezáltal az életed
is. De valóban ilyen egyszerű ez? Sajnos
nem. A pozitív önerősítő állítások nemcsak javíthatják, hanem ronthatják is az
önértékelést. Wood, Perunovic és Wee
kutatók 2009-ben végeztek erre kísérleteket, amelyek azt állapították meg,

hogy a magas önértékelésű emberekre
valóban pozitívan hatnak az önszuggesztiók és növelik az önbecsülésüket, míg
az alacsony önértékelésű emberek hangulata romlik és önértékelésük tovább
sérül az önszuggesztiók alkalmazása során. Tehát először az önértékelésünket
érdemes javítani és utána alkalmazni a
pozitív önszuggesztiót és nem fordítva.

Dr. Szondy Máté kutatásai alapján
azt a tanácsot lehet megfogalmazni: ismerjük fel és fogadjuk el az élet kettősségét, és törekedjünk arra, hogy maximalizáljuk az átélt pozitív élményeket,
és minimalizáljuk a negatív érzelmek
mennyiségét. Így tényleg a legjobbat
tudjuk kihozni életünkből, és az életkörülményeinket nem akadályozó korlátoknak, hanem biztonságos keretet adó
lehetőségeknek tudjuk tekinteni.
M. Teréz nővér
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Több fotós él Kenesén vagy nyaral nálunk, akinek képeivel Olvasóink folyamatosan találkozhatnak Hírlapunk borítóján,
oldalain. Őket bemutató sorozatunkban most Vági Ilonát ismerhetik meg. Ilona balatonkenesei: itt született és nagyon kötődik a
városhoz, természeti környezetéhez.
– Sok dolog történt veled mostaná– Így szoban. Gratulálok májusi kiállításodhoz, kott lenni, de
valamint az eljegyzésedhez is!
étteremben is
– Köszönöm!
fotózom, ha na– Mióta fotózol?
gyon szép étel
– Régóta. A szüleimnek volt egy fil- kerül elém.
mes fényképezőgépe. Családi rendezvé- Volt már felnyeken, vagy ha elmentünk valahová, ez kérésem is ételképekre.
– Édesapám és a családom is mezőa gép végül mindig az én kezemben kö– És merre vitt az élet? Mert nem a gazdasággal foglalkozik, így egészen a
tött ki. Ha elhangzott a kérdés, hogy ki fotózás a fő foglalkozásod.
kezdetektől a legtermészetesebb közekészít fotót, mindig én pattantam. Több
gem. Közel kerültem az állatokhoz és
képet később otthon ki is tettünk. Ez azmegszerettem őket. Úgy érzem, a termétán folytatódott. Sokféle telefonom volt,
szet által tudom kifejezni magamat.
és a kiválasztásuknál mindig arra töre– Egyfajta spirituális látásmód is jelkedtem, hogy lehessen velük fotózni.
lemez téged.
Nem az a fontos, hogy el tudjanak érni,
– Hogyne! Szoktam a megérzésehanem hogy tudjak a géppel fénykéimre hallgatni és tudom, hogy nincsenek
pezni.
véletlenek. Szerintem emberekkel kap– Mik voltak az első témáid?
csolatban fontos például az első benyo– A családi és baráti képek mellett
más. Ezeknek mindig megalapozott kielőször ételeket fotóztam – ezt a mai naindulópontja van.
pig csinálom. Aztán a természet lett a
– Tudatosan próbálod ezt kifejezni a
legfőbb érdeklődési területem. Közben
fotóiddal, vagy ez a látásmód alapvepersze ette a gondolat az agyamat, hogy
tően jellemez téged?
kellene egy igazi fényképezőgép. Végül
– A Honvéd üdülőben dolgozom,
– Így látom a világot, de tudatosan is
megvettem azt, amivel most dolgozom, most az ügyvitelen. Voltam már szer- igyekszem kifejezni. Úgy érzem persze,
körülbelül másfél éve – egy Nikon vező és protokollos is.
nem mindig sikerül. Akár egy tárgyról,
D3400-ast. Nem viszem mindenhová
– De – képeidet elnézve – nyilván de személyről vagy természeti jelenségmagammal, mert nem könnyű, így tele- vannak további terveid a fotózással.
ről is lehet olyan fotót készíteni, amin
fonnal továbbra is fotózok.
– Szeretnék hivatásszerűen foglal- látszik, hogy van energiája. Ez nem minkozni vele, de ennek a megalapozása denkit érint meg. Kell, hogy a megfelelő
nem rövid folyamat. Állandóan tanulok, személyhez elérjen, neki pedig észre
fejlesztem magamat, csak sajnos nem kell vennie. Jó érzés, amikor látunk egy
vagyok eléggé üzleti beállítottságú, a festményt, fotót, ami megfog minket. Jó
marketingnek pedig nagy szerep jut az érzés annak, aki szemléli és jó érzés a
előrelépésben. Nemrég nyertem az Ön- készítőnek is. Nem feltétlenül rossz egy
kormányzat által minden évben meghir- kép, ha nem érinti meg a befogadót. Ledetett, a helyi kulturális kezdeményezé- het, hogy az, ami a képeim közül valakiseket támogató pályázaton. Szeretném nek nem tetszik, mások körében nagyon
belőle fejleszteni a gépem technikai le- is kedvelt lesz.
hetőségeit.
– Az lesz maradandó emlék a befo– Ez Kenesének is hasznára válik, gadóban, amit jó érzéssel készített, aki
mert a reprezentatív képeiddel a hely fotózta.
szépségét hirdeted.
– Kiállításod megnyitóján említet– Ez a célom. És jó
ted, hogy emberek fotózásával még nem lenne fotózni a rendezvéigazán foglalkozol, de már tettél vele kí- nyeken is.
sérleteket.
– Díjat is nyertél már,
– Az emberek fotózása, a portrék a ha jól tudom.
következő lépcsőfok számomra, mert
– Igen. Veszprémben,
felkérések igazán ebből vannak. Per- a Pannon Egyetem Hallsze volt már olyan, aki azért kért meg gatók a
Művészetért
rá, hogy készítsek képeket róla és a Egyesülete által rendezett
párjáról, mert látta a természeti fotói- Pannon UniFest összműmat.
vészeti seregszemlén fotó
– Ételfotókat nem láthattunk a kiállí- kategóriában arany minőtásodon. Ezeket megrendelésre készíted, sítést kaptam.
– Tudni kell olvasni a jelekből, és
vagy ha főztök otthon valami nagysze– A természet nagyon fontos neked. meg kell próbálni átadni. A fénykép minrűt, már kattan is a gép?
Képeid alapján benne élsz.
dig egy pillanatot mutat meg, így őrzi az

FOTÓSAINK
Vági Ilona
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emléket. Én az igazán kis dolgokra is sze- fényeket látunk egy fotón. A természet barátaim biztattak, hogy tegyek érte. A
retek figyelni: az apró kavicsokra, a ma- tud olyasmit produkálni, amiről akkor környezetem támogatott, ami nagyon
darakra. Szeretem nézni az ég változásait: sem hisszük el, hogy van, ha látjuk. – fontos. Hamarosan Veszprémben, Aszóa felhők formáját, a napsütés fajtáit.
Emberekről készült fotókon nem szok- főn is lesz kiállításom.
A fotózás teljesen szubjektív. Van, tam utómunkát végezni.
– Nagyon sok sikert, kitartást és
amikor az elkészült fotót később szer– Volt egy remekül sikerült kiállítás- energiát kívánunk neked, és reméljük,
kesztem, hiszen ez hozzásegít, hogy a megnyitód Kenesén, a Kultúra Házában, újonnan készülő képeidet Balatonkenesaját szemléletmódomat a legjobban ki ahová rengetegen jöttek el. Mi lesz a sén láthatjuk majd először!
tudjam fejezni. Ez pluszt adhat, főleg a folytatás?
– nk –
természeti képeken. De nem mindig utó– Az egyik álmom egy kiállítás volt.
munka, amikor valószerűtlen színeket és Barátom – most már vőlegényem – és a
______________________________________________________________________________________________________

Hátha valaki nem ismeri…

1896-ban a
függetlenségi
gondolat lelkes
A balatonkenesei ’48-as Kossuth Bizottság története hívei országszerte egy-egy Kossuth-szobor emeltetését határozták el. A
A kenesei református parókián őriz- kenesei Kossuth Bizottság sem maradt
ték azt a keskeny, keménytáblás füzetet, el: emeljünk szobrot Kossuth Lajosnak!
amiben a kenesei „márciusi ünnepélyt A szobor költségeinek összegyűjtésére
rendező bizottság” működéséről szóló mozgalmat hirdettek: Kossuth-bál, afeljegyzések találhatók.
dományok gyűjtése, nyáron a „bala1894. április 8-án száztizenegy kene- tonparti fürdőhelyiségnél” népünnesei polgár és a község elöljáróinak alá- pély, utcánkénti gyűjtés. 1899. január
írásával, a község bélyegzőjének lenyo- 8-án a bizottság ülésén már jelentette
matával határozatot írtak alá. Fogadal- az elnök, hogy a szoboralapra 600 fomat tettek, hogy a márciusi ünnepséget rint gyűjt össze. A szobrot Gerenday
Béla szobrásznál rendelték meg, és
személyesen Kossuth Ferencet hívták
meg a szobor leleplezésére.
Nagy nap volt 1899. október 15-e
Kenese népének életében. Az emlékmű talapzatán elhelyezett névsor
feltünteti az adakozókat, akiknek áldozatából az emlék létrejöhetett. A szobor feliratát Soós Lajos kenesei költő
készítette, aki kezdettől buzgó tagja
volt a bizottságnak.

tanuló vállalkozott arra, hogy a már
csak szóban élő hagyományt tárgyi
emlékekkel gazdagítsa. A vetélkedőre egy-egy tárggyal lehetet benevezni, elmondani róla, hogy a nevező
hol szerezte, mit tud róla. Padlásokra,
kamrákba, pincékbe indultak, szíveket, lelkeket nyitottak meg a gyerekek. Szinte naponta került valami a

Kossuth Lajos
1848
A szép Balatonnál légy hű néped őre,
Nyiss utat, vezérelj boldogabb jövőre.
Óh, ragyogj előttünk,
mint szent égő oltár,
Aki bilincsoldó messiásunk voltál!
Jónás János

évről évre megtartják, a ’48-as szabadságeszméket és Kossuth Lajos emlékét
ébren tartják.
A Kossuth Bizottság első elnöke Jónás János, társelnöke Lángi Lajos, jegyzőkönyvvezetője Horváth János volt, a
bizottság szellemi irányítói a mindenkori lelkészek voltak.
A nemzeti ünnep alkalmával társas
vacsorát vagy társas ebédet tartottak.

Az ünnepélyen a környékbeli
községekből is sokan megjelentek,
hogy láthassák, hallhassák Kossuth
Ferencet. A Kossuth Bizottság ápolta
a hazafias érzést, összetartotta a falu
népét. A jegyzőkönyv 1946-ban befejezetlenül hagyta abba feljegyzését.
1958-ban újra felelevenítették a Kossuth-vacsorát, ám 1959-1960-ban
megszakadt az ünneplés. 1967-ben
„Ismerd meg szülőföldedet!” címmel
gyűjtés kezdődött az iskolában. 72

táskába: egy megsárgult fotó, pohár,
szobor, Kossuth-kép, Kossuth-bankó.
Így került elő Molnár Gyula: A balatonkenesei ’48-as Kossuth Bizottság
története című kiadvány is, valamint
a többi kenesei kincs, a Kossuth iránti
szeretet és megbecsülés kifejezői.
Forrás: Kenesei időutazás.
Szerk.: Vér Lászlóné – Győrfi Károlyné – Györgydeákné Takács Hajnalka. Balatonkenese, 2014
Pulai Istvánné
A Balatonkenesei Értéktár Bizottság
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Ez alkalommal is
néhány családpolitikai, munkaügyi információval szeretnénk megismertetni
az olvasót.
Az adó-visszatérítésnek számos jogcíme lehetséges. Az egyik az új lakások építése esetén igényelhető. Szabályozásában a 16/2016.(II. 10.)
Kormányrendelet kimondja, hogy a lakásnak legfeljebb 150 négyzetméter úgynevezett hasznos alapterületűnek kell lennie.
Más
esetben
300
négyzetméter hasznos alapterületű, egylakásos lakóépület úgynevezett természetes
személy építője, illetve építtetője az építési bekerülési
költség megfizetéséhez, valamint az építési telek természetes személy tulajdonosa
adó-visszatérítési támogatást
igényelhet. Ezt az adó-visszatérítést egyidejűleg és kizárólagosan egy alkalommal, 2015. január 1-én, illetve azt követően
kiállított számla benyújtásával, 2019. december 31-ig lehet
igényelni.
„Hasznos alapterület: a nettó alapterületnek azon része,
amelyen a belmagasság legalább 1,90 m [253/1997.(XII. 20.)
Korm. rend. (a továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet]
Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet fogalommeghatározásának keretein belül a következő helyiségek alapterületének összege, amelyek a lakáson, mint önálló rendeltetési egységen belül találhatók:
a) előszoba, közlekedő,
b) nappali,
c) hálószoba,
d) étkező,
e) konyha, étkezőkonyha,
f) fürdőszoba,
g) WC,
h) kamra, tároló,
i) gardrób,
j) mosókonyha,
k) kazánhelyiség és
l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót
és a pinceszinti helyiséget [16/2016. (II. 10.) Korm. rend. 3. §
(1) bek. 5. pont].”
Forrás: https://epitesijog.hu/fogalmak/h/675-hasznos-alapterulet
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Adó-visszatérítés új ingatlan esetében
A szabadságról röviden

A munka után járó szabadság
A munkavállalókat éves fizetett szabadság illeti meg. A
munkavállalókat a munkaviszonyban töltött naptári évenként
rendes szabadság illeti meg, mely alap- valamint a munkakör
és más körülmények függvényében pótszabadságból áll. A
hosszabb időtartamú szabadság abban az évben illeti meg először a munkavállalót, amelyben a törvényben meghatározott
életkort betölti.

Szabály a szabadság tekintetében, hogy a munkavállalót a
további munkaviszonya után is megilleti a szabadság. Ha a
munkáltató őt nem teljes munkaidőben alkalmazta, úgy a munkavállalónak évi rendes szabadság akkor is jár.
A munkaviszony szünetelésének idejére alapesetben nem
jár szabadság. Ez alól kivétel képez a keresőképtelenséget
okozó betegség tartama, a
szülési szabadság, a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés
nélküli szabadság első éve.
Szabadság illeti meg a
munkavállalót akkor is, ha
harminc napot meg nem
haladó, fizetés nélküli szabadságon van.
Ugyancsak megilleti a
munkavállalót a szabadság
a tartalékos katonai szolgálat idejére, és minden olyan munkában nem töltött időre, amely vonatkozásában a munkavállaló távolléti díj-, illetve átlagkereset-fizetésben részesül.
Az alapszabadság
Az alapszabadság mértéke húsz munkanap.
Ez a szabadság a munkavállaló
– huszonötödik életévétől huszonegy;
– huszonnyolcadik életévétől huszonkettő;
– harmincegyedik életévétől huszonhárom;
– harmincharmadik életévétől huszonnégy;
– harmincötödik életévétől huszonöt;
– harminchetedik életévétől huszonhat;
– harminckilencedik életévétől huszonhét;
– negyvenegyedik életévétől huszonnyolc;
– negyvenharmadik életévétől huszonkilenc;
– negyvenötödik életévétől harminc munkanapra emelkedik.
A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb
a) egy gyermeke után kettő,
b) két gyermeke után négy,
c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az
évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik
életévét betölti.
A fizetett alapszabadság éves mértéke húsz munkanap,
amely a fizetett szabadságra vonatkozik. A fizetett szabadság
évi mértéke a munkavállaló életkorának előrehaladtával egyre
nagyobb, így a 25. évét betöltött munkavállaló éves rendes szabadság mértéke 21 nap. A 28. évtől huszonkettő, majd a 35.
életévig 3 évenként 1 nappal növekszik az évi fizetett sza-
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badság. A 35. életév után a fizetett szabadság két évenként egy
nappal növekszik, egészen a 45. életévig, amikor 29 nap évi
fizetett szabadság jár a munkavállalónak.
A munkáltató az igénybe vett szabadságot munkanapban köteles nyilvántartani. Így a szabadság munkaérában történő nyilvántartása nem felel meg a követelményeknek. Fontos tudni,
hogy a szabadság kétharmadával a munkáltató rendelkezik.
Eltérések a részmunkaidő, másodállás,
mellékfoglalkozás esetén
A szabadságra való jogosultság szempontjából az egyes
munkavállalók között aszerint nincs különbség, hogy az illető
naponta hány órát dolgozik. Ebből következően a részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozót is ugyanannyi szabadság illeti
meg, mint a napi nyolc órát dolgozó munkatársát.
A szabadsággal kapcsolatos speciális szabály, hogy a munkavállalót nemcsak a főállása, hanem további munkaviszonyai
(másodállás, mellékfoglalkozás) után is megilleti a szabadság.
Ennek mértékét azonban minden munkaviszonyban különállóan kell elbírálni. Mindez annyit jelent, hogy ha a munkavállalót az egyes munkaviszonyokban eltérő mértékű szabadság
illeti meg, a munkavállaló köteles a munkakörét ellátni abban
a munkaviszonyában, amelyben szabadságra már nem jogosult, akkor is, ha a másik munkaviszonyában még szabadságát
tölti.
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Elhunyt közeli hozzátartozó esetén két nap fizetett szabadság jár. Az igénybevételt a munkáltató felé a halotti anyakönyvi kivonat másolatával lehet igazolni.
A munkaviszony szünetelésének idejére szabadság nem
illeti meg a dolgozót.
Kivételek:
– a keresőképtelenséget okozó betegség időtartama;
– a szülési szabadság időtartama;
– gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első éve;
– harminc napot meg nem haladó, fizetés nélküli szabadság
tartama;
– minden olyan munkában nem töltött idő, amelyre a munkavállaló távolléti díj- illetve átlagkereset-fizetésben részesül.
Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Összeállította:
Varga Ákos
andragógus – személyügyi
szervező
szakvizsgázott okleveles
szociálpolitikus

Paraszt ember regulái az idők változásáról
Királyhegyi Müller János,
Müller Regiomontanus Csíziója nyomán
Időjárási megfigyelések a régi időkből – Augusztus
Csillagok, ha igen futkosnak, szél lesz.
A tengeri madarak, ha nem szárazkodnak a parton, tiszta idő lesz.
Szárazföldön lakó madarak, ha víz körül zajongnak, esőt hoznak.
Ha az esőnek cseppjei hamar felszáradnak szél nélkül, nagyobb esőt várj.
Ha fehér pára megy a földről, vagy a vízből jön, reggel és este, tiszta időnek
jele.
Nagyboldogasszony napján (augusztus 15. – a szerk.), ha fénylik a nap, azt
ítélik a szegény szőlőkapások, hogy azon esztendőben sok jó bort ihatnak.
A tűznek lángja, ha tétova tekereg, vagy a gyertya, ha szikrázik vagy nehezen gyullad meg, vagy az eleven szén, ha a fazékhoz ragad, vagy a hamu
és a tűz, ha összetapad, vagy a tűz, ha igen fényes, mindezek jelei lesznek
a villámlásnak, mennydörgésnek és sok esőnek is.
Denevér, ha este jó idején fészkéből kijön és tétova röpdös, bizonyos jele
szép időnek.
Északi vagy felszél tiszta időt hoz.
Napkeleti szelek mind szárítanak.
Napnyugati szelek nedvesítenek.
Déli vagy alszél esőt hoz.
Kisasszony havában égzengést hallani: jó szerencsét jelent a vetéshez, de
sok betegséget.
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 –

Balatonkenesei Hírlap

34
met végighallgatva barátom édesanyja azt mondta: a nemes hazugságot a Jóisten is megbocsátja; gyere,
öregem, szedjünk pár tövet, van belőle
bőven. Hanem azért legyen eszed,
olyan mélyre ültesd, hogy a friss hajtásai is a föld alá kerüljenek, mert ha
jó anyád meglátja, hogy egyetlen éjszaka alatt kinőttek, azonnal rájön a
turpisságra.
Még aznap
éjjel elültettem
a földlabdákban
felszedett töveket, és hogy a
nyomokat is eltüntessem, kora reggel bőven
meglocsoltam
anya virágoskertjét. Két nap
múltával szerencsére valóban előbukkantak a hajtások, s úgy láttam, anya is megnyugodott.
Ám amikor végre virágba borultak,
megjegyezte: milyen érdekes, úgy emlékszem, mintha azelőtt kisebbek lettek
volna rajta a virágfejek... Valószínűleg
jót tett nekik az átültetés, válaszoltam
szemlesütve, nehogy rájöjjön a füllentésemre.

Karácsony szenteste, közös vacsora
utáni beszélgetésünk során anya ügyes
szófordulattal ismét felidézte pünkösdi
rózsáik már elfeledett történetét, s közben folyamatosan igyekezett elkapni pillantásomat. Rögtön éreztem, valamit
biztosan sejt, és tudja, ha máskor nem is,
de most mindenképpen be fogom vallani
az igazat. Tudod, kisfiam, mondta szomorkás mosollyal Anya, számomra azért
voltak mindig olyan fontosak azok a pünkösdi
rózsák, mert a
szüleim sírjáról
valók. Mikor túlszaporodtak, hazahoztam néhány tövet, s ettől úgy éreztem,
szüleimnek legalább az emléke
örökre itt lehet velem. Néztem kedves
arcát, és akaratom ellenére hamarosan a
szégyen könnycseppjei gördültek le az
arcomon. Anya hozzám lépett, letörölte
a könnyeim: azért a jó szándékodat soha
nem felejtem el, mondta. Meglásd, egyszer még előbújnak azoknak a gumóknak a hajtásai. Újra virágba borulnak,
hogy emlékeztessenek azokra a szeret-
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teidre, akik már a mennyek országába
költöztek. Eztán mosolyogva idézte fel,
hogy azon a bizonyos estén a szobája
ablakából nézte végig, amint az új virágtöveket ültetgettem. Gyermeteg csalásomat azonnal megbocsátotta, mert érezte
felé áradó őszinte szeretetemet. – Sajnos kegyetlen betegsége következtében
ő is hamarosan útra kelt a csillagok ösvényén, a holtak titokzatos útját követve.
Évek múltak el, mikor egyszer fűnyíráskor apró hajtásokat vettem észre,
pontosan ott, ahol az emlékeim szerint
több mint egy évtizeddel azelőtt anya
pünkösdi rózsái virítottak. Letérdelve
gondosan kitányéroztam körülöttük a
földet, majd az egész területet átvizsgálva újabb virághajtásokat találtam.
Heteken át nap mint nap locsolgattam a
töveket, melyek gondosságomat meghálálva gyönyörű, erős bokrokká nőttek.
Évtizedek elteltével újra virágba borultak, ahogy azt anya előre megjósolta.
Azóta is minden esztendő tavaszán piros
virágokkal borított bokrok büszkélkednek azon a számomra szent helyen, ahová egykor még Édesanyám ültette őket, megőrizvén számomra szeretett
nagyszüleim és szüleim kedves emlékét.
Id. M.S.
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51 ÉVES TALÁLKOZÓRA

Örülök
Örülök nektek, gyerekek,
Arcotok felém nevethet.
Gondtalan gyermekkort idéz,
Az egész világ még tiéd.
Örülök most is a szépnek,
Unokáim szép szemének;
Okosabbak, mint mi voltunk,
– Legalábbis így gondoljuk.
Örülök a sok virágnak,
Mik szirmokat felénk tárnak;
Azelőtt mindig siettem,
Madárdalra nem figyeltem.
Örülök, ha nem fáj semmi,
A kék égre tekinteni.
Minden napom, mi felém jön,
Istenem, neked köszönöm!
Örülök még Margitkának,
Ki érettünk annyit fárad;
És hogy mi most itt lehettünk,
Köszönjük – nagyon szeretünk!
Balatonkenese, 2004. június 19.
Mariska Erzsó

Balatonkenesei Hírlap

2018. június

35

Somogyi Gyula útleírás-sorozata

paradicsomi sziget

4. rÉsz

EZEN A SZIGETEN FORRÓ, NAPSÜTÖTTE SZIKLÁKAT NYALDOSNAK A TENGER HULLÁMAI. EZEN A
SZIGETEN A LEGIZLETESEBB A SONKA ÉS A KECSKESAJT. EZEN A SZIGETEN SZÁZ ÉVE MÉG A VENDETTA
VOLT A TÖRVÉNY. ENNEK A SZIGETNEK A JALKÉPE A
MÓR FEJ. EZEN A SZIGETEN SZÜLETETT BONAPARTE
NAPOLEON. IGEN! EZ A SZIGET KORZIKA.
AJACCIO 2006. szeptember 9. – szeptember 16.

Én elmentem a vásárba fél pénzzel – Roccapina öböl
zátonyai között – Korzika legcsodálatosabb városa:
Bonifacio – Vitorlázás holdfényben, ki tudja milyen
szélben – Megközelíthetetlen Scandola Nemzeti Park Bakanccsal Le Chalance sziklaerdejében – Az idill kis
híján rémálommá változik – Napoleon szülővárosa
Az ajaccio-i charter cégtől 5 fős társaság részére, 34 lábas vitorlás hajóra
kértem árajánlatot. Az ár már első ránézésre elfogadható volt, de azért szolid alkudozást kezdeményeztem, aminek eredményeként a 34-es áráért 37-est kaptunk. Az 5 fős legénység azon nyomban
8-ra duzzadt. Mire Ajaccio-ba értünk,
kiderült, hogy a 37-es műszaki probléma
miatt nem áll rendelkezésre, felajánlottak (34-es árán) egy 40 lábast. Már majdnem bepakoltunk, mikor szembesültünk
a ténnyel, hogy a 40-es hajón csak 7 fekhely van. Nagy hiba, nem ezt ígérték! A
40 lábas hajó hamarosan egy minden
képzeletet felülmúló- Gipsea 51-esre változott, még mindig 34-es áron.
Gyenge szélben csordogálunk az
Ajaccio öbölben, bőven van időnk egy
kiadós reggelire a cockpit-ban. Mire elérjük a Mór fokot, jön a várva-várt frissülés, 10 csomós Libeccio fúj, dagadnak
a vitorlák, dél-keletnek fordulunk. Vakító napsütés, sima tenger, néhány gomolyfelhő az égen. Egy medúza tengeren haladunk át, a hajó mindkét oldalán,
sárga nejlonzacskószerű lények suhannak el mellettünk. Estére behajózunk a
Roccapina öbölbe. Balkéz felöl zátony,
előttünk jobbra szintén zátony, a két sziklasor között egy alattomos víz alatti kő.
Óvatosan forgolódok a 2m merülésű vitorlással, aztán 4m-es vízmélységnél,
tisztes távolságra a szikláktól, leeresztjük a horgonyt.
Az öbölt körbeölelő hegy tetején Genovai őrtorony áll, amely UNESCO Világörökség része, akárcsak a többi 85 torony a szigeten. Korzika XVI. sz-i urai,

a genovaiak építették, hogy tűzjelek segítségével jelezzék a kalózok közeledtét.
A Nap már magasan jár, mikor kibotorkálunk az öböl sziklái közül, mintegy
2 mérföldre a parttól újabb zátonyok között kell áthámoznunk magunkat. A Libeccio átvált dél-keleti Siroccora, szemből kapjuk a szelet, kreuzolnunk kell, de
így is 7 csomós sebességgel vágtatunk
Bonifacio felé.
A város jellegzetes épületeivel, szűk
sikátoraival az UNESCO Világörökség
védelmét élvezi. Már az is egy hihetetlenül ritka geológiai anomália, hogy egy
vulkanikus szigeten mészkősziklák meredeznek. A város erre épült. A szél, és
a hullámok romboló hatására szinte már
eltűnt a szikla a házak alól, melyek lélegzetelállító képet festenek, ahogy a

tenger fölé nyúlnak. Kikötést követően
fölcaplatunk az óvárosba, céltalanul csavargunk az ódon falak között. Nyüzsgő
forgatag a girbe-gurba utcákon, egymást
érik a zsalugáteres, balkonos házak, a
szárítóköteleken frissen mosott ruhák
csüngenek. A várfalhoz érve pazar kilátás tárul elénk: még Szardínia kontúrjai
is felsejlenek a messzi távolban. Zsebre
vágott kézzel császkálunk, míg belebotlunk a híres Aragónia királyának lépcsőjébe.
A legenda szerint V. Alfonso, Aragónia királya, 1420-ban 80 hajóval megtámadta Bonifacio-t. A városban éppen
nem tartózkodott helyőrség, a városlakók íjakkal, forró vízzel, kövekkel szálltak szembe a spanyol ágyukkal. Az aragóniaiak sem erővel, sem csellel, sem
kiéheztetéssel nem tudtak felülkerekedni a hősies védőkön. Az ostromlók
végső kísérletként, egyetlen éjszaka
alatt, a tengertől a városig vezető, 187
fokból álló lépcsőt vájtak a sziklába,
hogy azon feljutva foglalják le Bonifacio-t. Az éber korzikaiak azonban meghallották a furcsa zajt és visszaverték a
támadást. Az aragóniai király kénytelen
volt dolgavégezetlenül elkullogni.
Délután hagyjuk el Bonifacio kikötőjét, motoros jachtok, turistahajók, vitorlások cikáznak körülöttünk. Kiérve a
nyílt vízre megszűnik a forgalom, egyedül szeljük a habokat. Egyre élénkülő
délkeleti szelet kapunk. A 25 csomós
szél 8 csomós sebességgel repíti vitorlásunkat, közben a hullámok hátulról noszogatnak. A legénység körében két nézet szegül egymással szembe: egyesek
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szerint Misztrál fúj, mások szerint Libeccio. Korábban az a kérdés váltott ki
heves vitát, hogy a Heinecken vagy a
Pilsner Urquel a jobbik sör. A kérdést
alaposan körbejártuk, megvilágítva a
problémát több irányból, felhozva érveket és ellenérveket. Meg volt a határozott véleményem a kérdésben, de nem
gondoltam, hogy a kapitánynak kell ezt
a vitát eldönteni. Ellenben a szelekkel
kapcsolatban mindenki az én szavamra
vár. A Misztrál hűvös, száraz, nyugati,
dél-nyugati szél, tiszta égbolttal jár,
gyakran eléri a Beaufort skála szerinti 78-as erősséget, de mértek már 11-est is.
A Libeccio hajszálpontosan ugyanonnan
fúj, meleg szél, amelyet felhők és néha
eső kísér. A mostani szelünk meleg,
azonban egyetlen felhő sincs az égen.
Akkor most melyik szél dagasztja vitorlánkat? Nem esküdnék meg, hogy biztosan tudom a választ. Kíváncsi tekintetek,
rövid válasz: Libeccio.
A Nap vörös korongja lebukik a horizont mögött. Még mindig a számunkra
lehető legkedvezőbb széllel (hívják
akárhogy is) suhanunk észak-nyugat
(330º) irányba. Fenn Félhold és milliónyi csillag világít az égen. Egy időben
két fő van őrségben, háromóránként
váltjuk egymást. Őrségváltáskor lemegyek a térképasztalhoz navigálni, hihetetlen, hogy 2 perc múlva, mire visszaérek a kormányállásba, a 25 csomós szél
nullára csökken. Csapkodnak a vitorlák,
a hullámok még egy ideig fittyet hánynak a szélcsendre, lökdösik hajónk farát.

Türelmesen várunk, a szél nem jön, motorra kapcsolunk. Hajnalodik, mire a
Giratola öböl elé érünk.
Balkéz felöl a Scandola Nemzeti
Park egyébként is vörös szikláit a felkelő Nap sugarai még élénkebb színűre
festik. A félszigetet szárazföld felöl nem
lehet megközelíteni, még gyalogösvény
sem vezet ide. Kormoránok gubbasztanak az egyik sziklán. Itt honos a rendkívül ritka halászsas, csupán 20 pár él itt.
Európában még az Ibériai félszigeten
fészkel, ott számuk háromról kettőre
csökkent, mivel az utolsó nőnemű egyed
is kihalt, a korzikai állományból kellett
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egy tojót exportálni (a magára maradt
hímek nagy örömére). Az átlátszó tengerben korallok, szivacsok, 450 algafaj,
125 halfaj él.
A Giratola öböl legmélyén, a Genovai erőd lábánál bójára állunk. Érdekes
rendszert alkotnak a vízen ringatózó, fehér bóják. Itt nem csupán a hajó orrát
kell kikötni a bójához, hanem a hajó farát mindkét oldalt, tehát három bója tartozik egy hajóhoz. Ezáltal a szél irányának változásakor a hajók nem forognak,
vagyis nem fordulhat elő az az eset,
hogy egy kisebb hajó gyorsabban, egy
nagyobb lassabban forog és összekoccannak, ezáltal több hajót tudnak az
öbölbe sűríteni.
Kis pihenő után vitorlát bontunk, a
Portó öböl felé vesszük utunkat. Egy óra
elteltével engedjük le a horgonyt, fölöttünk a hegyekben Piana házai sejlenek
fel. Kiadós vacsora után ideje nyugovóra térni, a holnapi gyalogtúra előtt.
Egy órán át baktatunk fölfelé a kanyargós aszfaltúton, átgyalogolunk Piana-n, hogy végre gyalogösvényen folytathassuk utunkat. Friss illatú fenyvesben lépkedünk fölfelé, a reggeli eső páráját most szárítja föl a Nap. Talpunk
alatt a kövek lépésről lépésre egyre nagyobb sziklákká fejlődnek. A hegy tetejére érve Korzika legvarázslatosabb panorámája tárul elénk: Le Chalance vad
formájú, vörös színben pompázó, gránit
sziklái; alatta a Portó öböl kék vize. A
túrát egy felejthetetlen vacsorával zárjuk
le Piana egyik faluvégi vendéglőjében.
Előétel pirítós valamilyen sárga (mustáros, tojásos) pástétommal és fokhagymával, utána sajtos halleves, ezt követi
egy kiválóan fűszerezett halszelet rizszsel, száraz rozé borral öblögetve, majd
gesztenyekrém, legvégül nagyon erős
sajt áfonyalekvárral.
A történet folytatása innentől arról
szól, hogy egy valótlan információ alapján nem lehet helyes döntést hozni, majd
az események felgyorsulnak, a reménytelen szituációt még rosszabb követi, és
amikor azt hisszük, hogy ennél rosszabb
már nem lehet, akkor az időjárás rátesz
mégegy lapáttal.
A helyi turistainformációs irodában
érdeklődök a várható időjárás felöl, a
hölgy mosolyogva feleli, hogy holnap
ugyanolyan idő lesz, mint amilyen ma,
vagyis szélcsend, időnként szemerkélő
esővel. Ennek tudatában hagyjuk el horgonyzóhelyünket és a Plage d’Arone homokos strandja felé vesszük utunkat. A
Nap lemegy, a szél fokozatosan erősödik. Megkerüljük a Capu Rossu fokot,
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teljes sötétség, egy távolban pislákoló
világítótoronyra kell hagyatkoznunk a
tájékozódásban. A plázshoz közeledve
feltűnik néhány parti kocsma fénye,
egyébként semmit sem látni. Reflektorunkkal próbáljuk megvilágítani a parti
sziklákat, nehogy túl közel horgonyozzunk a zátonyokhoz. Teszünk néhány
kört, figyelem a mélységmérőt, közben
Zsolt a hajó orrában reflektoroz, leengedjük a horgonyt, hátramenetbe kapcsolok, a horgony tart. A szél tovább
erősödik, kis idő múlva villámlik,
mennydörög, csapkod az eső. A horgonyőrséget ellátni (amit az erős hullámzás és a közeli zátonyok miatt szükségesnek tartok) ilyen körülmények között nem a legvidámabb dolog. Ugyanakkor aludni sem könnyű, hiszen a hullámok állandóan dobálják hajónkat, a
horgonylánc élesen nyikorog, fütyülnek
a kötelek. Nincs mit tenni, ezt hozta az
élet, ezt dobta a gép. Reggel 8-ig tart a
bál, az eső eláll, a szél és kb 2m-es hullámok maradnak. Mindenki a fedélzeten, fáradtság ül az arcokon. Csaba aggodalmas monológját meg kell szakítanom: „akkor aggódj, ha engem látsz aggódni!” Felszedjük a horgonyt, irány a
nyílt víz! Ennél már csak jobb jöhet.
Hát nem! 3m-es hullámok rohannak
felénk szemből, Ajaccio felől. Reffelt
vitorlákkal bukdácsolunk. Időnként egy
túlméretes hullám fölemeli hajónkat és
csattanva ejti le. A kormányzás nagyon
figyelős és fárasztó (főleg egy átalvatlan
éjszaka után), nagy segítség, mikor

Csaba átveszi tőlem a kormánykereket.
Hánykolódva, szárnyaszegetten kanyarodunk be az Ajaccio öbölbe. A hullámok kisimulnak, a szél is lejjebb megy,
úgy tűnik túlvagyunk a nehezén. Ekkor
még egyikőnk sem sejti, hogy az eddigi
történések csupán könnyű előjátékai valami elképesztő eseménynek…
Hajónkkal a legkülső mólóhoz farolunk oly módon, hogy az orrát egy bójához kötjük, hátul pedig két kötéllel a mólóhoz csatlakozunk. Ez itt a módi. Még
arra sincs időnk, hogy koccintsunk a
megérkezésünkre, távolabb egy katamaránt irtózatos erővel vágnak a hullámok
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a mólóhoz. A következő pillanatban újra
csattan a katamarán, hátuljából aprófát
vágva. A mi bójánk már víz alatt, feszül
a kötél, a hajó fara még 1m-re a parttól.
A mellettünk lévő vitorlás is hatalmas
robajjal ütődik a mólóhoz. Ilyen esetben
a hajóról ki, illetve beszállás is életveszélyes, képzeljük le, hogy valaki megbotlik, és keze vagy lába a hajó és móló
közé kerül, egyből levágja. A következő
pillanatban egy ember beesik a vízbe a
szomszédos hajóról, még szerencse,
hogy nem a hajó és a móló közé, inkább
kissé oldalt. Zsolt macska ügyességgel
ugrik a partra, lehasal a kőre, a grabancánál fogva megragadja az ürgét és kirántja a vízből. Emberünk arca lilára
vált, komoly életveszélyben volt néhány
másodpercig. A másik szomszéd: cserzett bőrű, vékony korzikai halász, látja,
hogy itt a fele sem tréfa, nekilát a mólón
lévő gazdátlan hajók orrkötelét megfeszíteni, puffereket rendezgetni. Az öreg
segítségére sietek, nehéz követni, egyik
pillanatban az egyik hajón, másik pillanatban már a másikon szaladgál. Az
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öreg folyamatosan káromkodik, szinte a
világ összes létező nyelvén, és közben
tövig szívott cigaretta lóg a szájsarkából.
Aztán, hogy ne unatkozzunk, a mi hajónk is a partnak vágódik. Nincs más
hátra: összecsomagolni és azon nyomban elhagyni a hajót. Vad pakolászás
kezdődik. Én a hátsó rekeszeket ürítem,

ahol a kikötőkötél – a hajó mozgásától
függően – hol meglazul, hol pattanásig
feszül. Egy szerencsétlen pillanatban az
ostorszerűen csapódó kötél a kezemet a
korláthoz üti, vérzik, bedagad, talán nem
tört el. Átadom a hajót a tulajdonosnak.
Lelécelünk.
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Ajaccio egyébiránt barátságos, vendégszerető hely. Az óvárosban sétálunk
sajt és sonkaárusok pultjai között. Felkeressük Bonaparte Napóleon szülőházát.
A nagy hadvezér 1769-ben született, 9
éves korától francia földön tanult katonai iskolában, hadászatban és politikai
manőverekben mutatott hallatlan tehetsége révén 35 évesen császárrá koronázták, messzi országokba vezetett hadjáratokat: az orosz tajgától az egyiptomi piramisokig. Furcsa ellentmondás, hogy
Korzika leghíresebb szülötte tett a legtöbbet a sziget franciává válásáért.
Utunk a halászkikötőbe vezet, a vízen színes csónakok ringatóznak, távolabb pálmafák árnyékában, kávéházak
teraszán csevegő sokaság. Körbe ülünk
egy apró asztalt. Kialvatlan, árkos szemekkel bámuljuk a tengert. A pincér
bort tesz az asztalra. A barázdák fokozatosan kisimulnak. Túl vagyunk rajta.
Megcsináltuk! Nem is olyan rossz dolog
újra szárazföldön lenni.
Somogyi Gyula

Augusztusi programok
Augusztus 1. szerda
10:00 – Tájházi Szerdák – Rajzfoglalkozás Osgyán Lászlóval. Téma: Hogyan rajzoljunk
kancsót, tálat? – Gyöngyfűzés Juhász Hajnival. Téma: gyümölcsök
10:00 – Strandtól strandig bringatúra a Tourinform Balatonkenese szervezésében. Indulás a balatonkenesei Vak Bottyán strand főbejáratától.
Augusztus 4. szombat
9:00 – Interaktív viselet- és fegyverbemutató – próbáld ki a végvári harcokat! Könyvtári
Matiné Filó Gergővel, Könyvtár
9:00 – Kenesei séta a balatonkenesei Tourinform csapatával. Indulás a Tourinform Iroda
(Kálvin János tér 4.) elől.
18:00 – Könyvtárak éjszakája – Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművész Weöres
Sándor-estje a Neofolk Duóval, Könyvtárudvar
20:00 – az Eclectica Worldmusic Group koncertje és ír táncháza, Széchenyi park
Augusztus 8. szerda
10:00 – Tájházi Szerdák – Körmöcskézés Pulai Irénkével – Gyöngyfűzés Juhász Hajnival. Téma: égitestek
10:00 – Strandtól strandig bringatúra a Tourinform Balatonkenese szervezésében. Indulás a balatonkenesei Vak Bottyán strand főbejáratától.
Augusztus 11. szombat
9:00 – Mit keresett a zebra a könyvtárban? Segíts megfejteni! – Könyvtári foglalkozás
4-től 104 éves korig – Könyvtári matiné Nagy Krisztinával, Könyvtár
9:00 – Kenesei séta a balatonkenesei Tourinform csapatával. Indulás a Tourinform Iroda
(Kálvin János tér 4.) elől.
20:00 – A Mydros együttes koncertje és görög táncháza, Széchenyi park
Augusztus 14. kedd
18:00 – Négy évszak vidéken. Könyvbemutató és vásár. Vendég: Sali Réka és TahinRöszler Judit, Könyvtárudvar
Augusztus 15. szerda
10:00 – Tájházi Szerdák – Növényszövés Pulai Irénkével – Meseszövés Kerti Terikével.
10:00 – Strandtól strandig bringatúra a Tourinform Balatonkenese szervezésében. Indulás a balatonkenesei Vak Bottyán strand főbejáratától.
Augusztus 18. szombat
9:00 – Kenesei séta a balatonkenesei Tourinform csapatával. Indulás a Tourinform Iroda
(Kálvin János tér 4.) elől.
Augusztus 20. hétfő
18:00 – Szent István király ünnepe – városi ünnepség a Díszkútnál. Vendég: Heinczinger
Mika dalnok, kortárs énekmondó
20:00 – A Ciráda zenekar koncertje, Széchenyi park
21:30 – látványtervezett, zenés tűzijáték, Széchenyi park
22:00 az Ismerős Arcok koncertje, Széchenyi park

Augusztus 22. szerda
10:00 – Tájházi Szerdák – „Fűben-fában orvosság”: ismerkedés a gyógynövényekkel, Némethné Jucika segítségével – Gyöngyfűzés Juhász Hajnival. Téma: virágok.
10:00 – Strandtól strandig bringatúra a Tourinform Balatonkenese szervezésében. Indulás a balatonkenesei
Vak Bottyán strand főbejáratától.
Augusztus 25. szombat
9:00 – Kenesei séta a balatonkenesei Tourinform csapatával. Indulás a Tourinform Iroda (Kálvin János tér 4.)
elől.
10:00 – XIV. Lecsófesztivál, Széchenyi park
Szeptemberi előzetes
29-én Szent Mihály-napi sokadalom
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Majláth Mikes László

Kenesei Kabarészínpad

A következő jelenet nem kitalált,
nem légből kapott, tisztán dokumentarista jellegű. Van az egyik tévécsatornán – saját maguk nevezik így –
egy műveletlenségi vetélkedő. Mindig két fiú és két lány vesz részt a
kvízműsorban. A fene se tudja, honnan búvárkodják elő a pácienseket, pontosabban a beutaltakat, de minden
estére találnak kettő-kettőt. Talán az utcán választják ki őket találomra. Idézzünk fel tehát néhány fantasztikusan nehéz kérdést és választ.
Mekkora Magyarország területe?
1. LÁNY: Szerintem 14 ezer.
2. LÁNY: Ezt honnan tudod?
1. LÁNY: Úgy emlékszem az iskolából.
2. LÁNY: Jó, akkor legyen 14 ezer, de mi? Négyzetméter?
1. LÁNY: Szerintem köbméter!
Ez volt az az egyik és nem kirívó válasz. Lássuk a következőt! Egy fotót mutatnak a fiúknak. Rajta fehér ruhában, nagy
kereszttel a nyakán, Ferenc pápa. Három válaszból kell választaniuk a fiúknak. A – a római pápa, B – testőrkapitány, C
– Pápa polgármestere. Hosszas tanakodás.
1. FIÚ: A római pápát kizárhatjuk. Az nem fehér, hanem kék
ruhában jár.
2. FIÚ: Testőrkapitány nem lehet, mert
nincs kardja.
1. FIÚ: Akkor kizárásos alapon a képen látható alak nem más, mint
Pápa polgármestere.
Menjünk tovább! A két lánynak
mutatnak egy fotót. A képen Jézus
Krisztus látható, mögötte egy nagy kereszt. Kérdés: ki látható a fotón? A –
Jézus, B – egy keresztes vitéz, C – Teréz anya. Tanácskozás.
1. LÁNY: Teréz anya Szűz Mária.
anyja.
2. LÁNY: De ez egy férfi. Jézus nem
lehet, mert nincs a fején az a tüskés
izé.
1. LÁNY: Mivel a háttérben egy kereszt van, maradjunk annál, hogy
keresztes vitéz.
Következnek a fiúk. Kérdés: Mi az
a candida? A – egy város, B – egy állat, C – egy gomba.
S most jön a nagy fordulat. A fiúk
eltalálták! Felhördülés a közönség soraiban.
Újra a lányok. Kérdés: Mondja el a Himnusz első versszakát!
1. LÁNY: …Nyújts feléje védő kart. Én mindig összetévesztem a Himnuszt és a Szózatot.
2. LÁNY: …Balsors, akit régen tép…
1. LÁNY: …Jó, jó, de mit tép…Nyújts feléje védő kart…
2. LÁNY: Ezt már mondtad…Ki fölé nyújtsa?
1. LÁNY: Jó, akkor maradjunk annyiban, szégyen, nem szégyen, de nem tudjuk a Himnuszt!
A fiúk következnek. Kérdés: Melyik országra dobták le az
első két atombombát?
1. FIÚ rávágja: Hirosimára és Nagaszakira.
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Hihetetlen moraj a nézők soraiban.
2. FIÚ: Várjál csak, nem Csernobil?
1. FIÚ: Nem, Hirosima és Nagaszaki.
2. FIÚ: Jó, jó, de országot kérdeznek, nem várost.
1. FIÚ: Megvan! Csernobil egy ország, és ott van Hirosima és
Nagaszaki!
Mielőtt beleszédülnénk ebbe a hihetetlen tudásözönbe,
menjünk tovább. Ismét a fiúk jönnek. Mutatnak nekik egy fotót, rajta a Mona Lisa. Megadnak nekik három válaszlehe-tőséget. A – Mona Lisa, B – Erzsébet királyné, C – Szinyei
Merse Pál.
1. FIÚ: Mona Lisa nem lehet. Ez a kép ott lóg majdnem minden lakás falán.
2. FIÚ: Láttam a filmet, Erzsébet királynőre nem hasonlít.
1. FIÚ: Van egy olyan gimnázium,
hogy Szinyei Merse Pál.
A két fiú egyszerre: – A képen látható személy Szinyei Merse Pál.
Az nem zavarta őket, hogy egy nő
van a képen.
Újra a lányok jönnek. Mi az a nemzeti 11?
1. LÁNY: Mi lehet az a 11?
2. LÁNY: Talán az Európai Unió?
1. LÁNY: Annak a zászlóján több csillag van.
2. LÁNY: Akkor 11 író.
1. LÁNY: Miért pont író?
2. LÁNY: Ez jutott eszembe. Tudod
mi, olyan van, hogy nemzeti 12
pont.
1. LÁNY: De ez csak 11.
2. LÁNY: Akkor maradjunk az íróknál. A nemzeti 11 az 11 magyar író.
És a fiúk? Kérdés? Hány lakója
van a Földnek? A – 6 milliárd 675
millió 421 ezer 231, B – 7 millió, C – 150 millió a Földön és
150 millió a világon.
1. FIÚ: A 6 milliárd 231 az hülyeség.
2. FIÚ: Akkor 7 millió?
1. FIÚ: Magyarország lakossága 10 millió. Aztán jön Amerika, az biztosan 100 millió.
2. FIÚ: És Kína?
1. FIÚ: Ott létszámstop van.
2. FIÚ: Akkor maradjunk annál, hogy 150 millió a Földön és
150 millió a világűrben valahol.
Lányok: Hány évig tartott összesen az első és a második
világháború?
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Ez a többihez képest tényleg nehéz kérdés.
1. LÁNY: Fogalmam sincs. Volt egyáltalán második világháború?
2. LÁNY: A nagymamám élt egy háború alatt, csak nem tudom, melyiken. Talán az elsőn.
1. LÁNY: Az első világháború 1848-ban volt és húsz évig tartott.
2. LÁNY: Az kevés. Legalább ötven évig tartott.
1. LÁNY: Plusz a második világháború, az száz év.
2. LÁNY: Akkor a kettő együtt százötven év!
Maradjunk még a lányoknál! A következő nehéz kérdést
kapták: Hány magánhangzó van a malomkerék szóban?
1. LÁNY: Melyik is a magánhangzó?
2. LÁNY: Szerintem az a, az e, meg az u.
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1. LÁNY: Na várjunk csak, van olyan is, hogy mássalhangzó.
2. LÁNY: A mássalhangzó az amelyiken olyan izé van.
1. LÁNY: Úgy mondják ékezet. Tehát a mássalhangzó az ó,
az ú és az ű.
2. LÁNY: Akkor a malomkerék szóban csak egy magánhangzó van, az a.
És végezetül az utolsó kérdés: Mi az, hogy valaki tikkel?
(Köztudomású, hogy betegesen rángatódzik valakinek a
szeme, mintha állandóan kacsintana.)
Újra a fiúk válasza:
1. FIÚ: Fogalmam sincs, mit jelent ez a tikkel.
2. FIÚ: Várjál csak, vidéken úgy hívják a tyúkot, hogy tik.
1. FIÚ: Akkor megvan a megfejtés: hajnali ötkor a tik kel.

olvasÓprÓba
Alice Munro:
Ifjúkori barátnőm
Ahogy Alice Munro-tól megszokhattuk, nőkről szóló történeteket
vehetünk a kezünkbe most is. Tíz
novella, tíz főszereplő és tíz élethelyzet. Nehezek, embert próbálóak vagy teljesen hétköznapiak –
még az is lehet, volt már részünk
bennük. Ez a nagyszerű a kanadai

írónő munkáiban: alakjaiban magunkra
ismerhetünk. Nem biztos, hogy
minden történetnek megnyugtató van végkifejlete, ahogy ezt
az életben is tapasztalhatjuk.
Nem biztos, hogy minden happy enddel zárul. De tanulhatunk,

s talán kétszer nem lépünk ugyanabba a folyóba. Alice Munro mindig kész életmintát tesz
le elénk, ha szereplői egy
adott helyzetben nem is a legjobb megoldást választják. A
legjobbat megtalálni mindenkinek magának kell.

Alice Munro:
Ifjúkori barátnőm.
Tíz történet.
Fordította:
Rakovszky Zsuzsa
Park Könyvkiadó,
2018
– nk –
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A lepkevirág vagy csillagvirág
(Cozmos bipinnatus) Mexikóból
származik. Laza bokrot képez, levele kétszer szárnyalt, keskeny. Virágzata fészkes, egyszerű vagy telt.
Színe fehér, rózsaszín, lila vagy piros, magassága 100 cm. Sovány talajban is szépen fejlődik.
Évelő sövénynek alkalmas, a nyírást jól tűri. Júliustól a fagyokig virágzik.
A kokárdavirág (Gaillardia)
Észak-Amerikából terjedt el. Levele
lándzsa alakú vagy szárnyasan hasított, ép szélű. Fészkes virágzatának
közepe barnásvörös. A nyelves virágok tövükön vörös, a csúcsok felé
sárga színűek. Magassága 30-50 cm.
Jó vágott virág.
Hajnalka (Ipomoea): hazája DélAmerika. Kúszónövény, levele szív alakú. Virága tölcsérhez
hasonló, színe fehér, piros, lila vagy
kék, esetleg csíkos. Magassága 3 m.
Kerítések, lugasok, rácsozatok befuttatására alkalmas.
A kerti viola (Matthiola) a
Földközi-tenger vidékén őshonos.
Levele lándzsa vagy fordított tojásdad alakú, virágai fehér, sárga, rózsaszín, piros vagy lila színben fordulnak elő. Magassága 20-70 cm.
A csodatölcsér (Mirabilis) hazája
Peru. Érdekes, hogy igazából ő az estike. Hajtásai villás elágazásúak, a
növény sűrű bokrot képez. Virágai
tölcsérhez hasonlóak, a hajtáscsúcsokon jelennek meg, illatosak. Mérhetetlen színgazdagságban fordul elő, és bírja a félárnyékos helyet is. Kár lenne, ha
kihagynánk kertünkből ezt a csodás növényt.
A díszbab (Phaseolus) szintén
Dél-Amerikából származott el,
magassága 3-4 méter. Csavarodva
kúszó egynyári növény, a közönséges kerti babnál kevésbé fagyérzékeny, de a nagy szárazságot
nem bírja. Kerítésre futtatva jó takarónövény.
Szintén Dél-Amerikából érkezett
hozzánk a porcsinrózsa (Portulaca).
Hihetetlen strapabíró növényke, virágágyak szegélyén, kőlapozott utak
mentén
magját elszórva önmagától is kikel.
Magról telt virágú változata is jól
szaporítható.
A rezeda (Reseda) hazája Egyiptom. Magassága 15-40 cm. Virágjai
fürtökben tömörülnek, színük zöldessárga, vörös és sárga porzókkal.
Fő értéke pompás illata.
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Dél-európai eredetű az ördögszem
(Scabiosa). Virágai félgömb alakúak és
sűrű fürtben állnak. Színük fehér, sárga, rózsaszín vagy sötétpiros. Van alacsony és
magas változata is.
Ugyancsak Peru az otthona a sarkantyúkának
(Tropaeolum)
is. Nevét sarkantyú alakú virágáról kapta,
melynek színe sárga, narancs
vagy piros. Nyári saláták szívet
melengető látványossága lehet,
ha ott virít a tál tetején – ráadásul
enyhén csípős íze egzotikus.
Gyümölcsösünkben ne felejtkezzünk meg a már letermett
fáink bőséges öntözéséről sem, mert ez nagyban elősegíti a termőrügyek kialakulását. E munkával a jövő év bő termését alapozzuk meg. Itt az ideje a cseresznye- és meggyfáink metszésének, amikor is megifjíthatjuk a túlságosan magasra növekedett, felkopaszodott fákat. Metszés
után a sebeket gondosan kezeljük.
Ebben az időszakban legfontosabb növényvédelmi teendőnk az
amerikai fehér szövőlepke hernyófészkeinek megsemmisítése.
Spenótot, sóskát bátran vethetünk. Ágyásukat tartsuk nedvesen. Kísérletezzünk különböző céklákkal: gyönyörű bébizöldséggel ajándékoznak meg bennünket őszre. Eljött az ideje
az endíviasalátának: állandó helyére vethetjük.
A kis cserjék szaporítását, átültetését is most végezhetjük.
A növény gyökerét és szárát egyharmadával kurtítsuk vissza,
elültetés után alaposan öntözzük be, majd a talajt tőzeggel
vagy más anyaggal takarva hagyjuk növényeinket fejlődni.
Augusztus közepétől új gyepet is létesíthetünk. A korán tavasszal virágzó hagymások, gumósok (krókusz, hóvirág, füzike stb.) telepítésének
ideje is most következik. Ezek csoportosan,
gyepbe ültetve igen dekoratív tavaszi virágdíszt adnak.
Könnyen szaporítható a leander. A dugPéntekenként,
ványnak szánt hajtást
a Balaton TV műsorán,
sötét üvegben, egysze18:00 órakor.
rűen vízbe állítva
Hírek, tudósítások,
könnyen meggyökebeszámolók
reztethetjük.
és programajánló.
Jó az idő alvószemzést végezni: ha a megeredt levélnyelek le- Minden, ami Kenesén történik.
Az adás ismétlése
pattannak a szemről, a
vasárnap,
kötözőanyagot távolítsuk el. Ha nem sikerül
14:10-kor.
a szemzésünk, szeptember közepéig pótolÚj adással
hatjuk.
kéthetente jelentkezünk.
Bollók Ferenc

Balatonkenese
Magazin
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Hímzéstípusok: egyszerű keresztszem, szálánvarrott öltés,
Margit-öltés, azsúr, subrika, tyúkszem öltés, huroköltés, szálszorító öltés, lánc- és száröltés.
Motívumok: kisebb-nagyobb kerek virágok, kalászok, kacsok, indák, szegfű, gyöngyvirág, bimbós és leveles ágak.

Diós csiga
Noha a világ legédesebb
állatának a kakaós csigát tartjuk, a diós csiga képes nála
még különlegesebb élményt
nyújtani. A most ismertetett
recept még édesanyámtól
származik; ő sütötte ezt a változatot, és így készítem én is.

Hozzávalók:
15 dkg darált dió (óvakodjunk
a belekerülő, mikroszkopikus méretű héjtól)
10-15 dkg kristálycukor
25 dkg liszt
15 dkg margarin vagy vaj
1 evőkanál porcukor
2 tojás
2 dkg élesztő
kevés tej
csipet só
vaníliás porcukor a szóráshoz
Elkészítés: a lisztet, margarint (vagy vajat), a porcukrot, csipetnyi sót eldolgozzuk
a két tojás sárgájával. Az élesztőt felfuttatjuk a tejben, s
hozzáadjuk. A cél, hogy rétestészta állagú tésztát kapjunk.
Kicsit pihentetjük, miközben
elkészítjük a tölteléket: a két
tojás fehérjét a kristálycukorral felverjük, és laza mozdulatokkal belekeverjük a diót. Ekkor a tésztát ujjnyi vastagon
téglalap alakúra nyújtjuk és
kevés olvasztott vajjal megkenve rásimítjuk a tölteléket.
Feltekerjük és forró késsel ujjnyi vastag szeletekre vágjuk.
A csigákat sütőpapírral bélelt
tepsibe rakjuk. A sütéshez közepesen forró sütőre lesz
szükségünk, amelyben csigáink szép pirosra sülnek. Amikor elkészült, még forrón vaníliás porcukorral meghintve
kínáljuk.
Reggelire kitűnő – ha marad belőle addig.
Dió helyett természetesen
kakaóval, vagy az igazán
extra ízekre vágyók fahéjjal is
készíthetik.
Kellemes sütést és jó étvágyat kívánok!
Nagy Mari

2018. augusztus

Szálszámolásos hímzésnél: rózsa, csillag, bokrok, szegfű,
gránátalma, szőlő, madár, emberalakok.
A hímzés mai alkalmazása: háztartási textíliák, ruhadíszek.
Németh Sándorné Jucika

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

Terményszépségverseny!
A Kenesei Kertbarát Kör terményszépségversenyt hirdet, melyre

2018. augusztus 25-én, szombaton,

a XIV. Országos Lecsófesztiválon kerül sor.
Nevezni az alábbi
kategóriákban lehet:
– Paprika
– Paradicsom
– Tök
– Cukkini

A nevezéseket a helyszínen,

10:00 órától 17:00 óráig várjuk.
(Előzetes egyeztetésre az alábbi email címen van lehetőség.)

Az eredményhirdetésre 18:00 óra után kerül sor.

Várjuk Önöket mi is a Lecsófesztiválon!
Kenesei Kertbarát Kör
– További információt kérhetnek: keneseikertbaratok@gmail.com –
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Nyugdíjas vagy? Köztünk a helyed!
„Hasznosnak lenni,
egymásért tenni,
életünknek értelmet adni,
magunkat jól érezni.”
A TÁTORJÁN NYUGDÍJAS KLUB ISMERTETŐJE
Havi rendszerességgel tartunk összejövetelt – kivéve július
és augusztus hónapokat, amikor mindenkinek bokros teendői
vannak Persze – követve a városi és civil szervezetek rendezvényeinek dátumait – a gyűléseken kívül többször is találkozunk.
MIÉRT JÓ KLUBTAGNAK LENNI?
TEVÉKENYSÉGÜNKRŐL, MŰKÖDÉSÜNKRŐL
Rendszeresen találkozhatunk korosztályunk tagjaival. Közös
kirándulásokon vehetünk részt: nemrégiben a Jeli Arborétumban jártunk, de kirándultunk már Sárváron, Szombathelyen, Pécsen, Kőszegen, Bükfürdőn, Celldömölkön és Sitkén is. Megmásztuk a Ság-hegyet – legidősebb hegymászónk a 83 éves Halmosné Marika néni volt.
Kirándulásaink, rendezvényeink költségeihez, pályázat alapján nagyvonalú segítséget kapunk az Önkormányzattól.
Megünnepeljük kerek évfordulós születésnaposainkat, névnaposainkat; nőnapi, anyák napi, karácsonyi ünnepséget tartunk.
A vendéglátáshoz óriási segítséget kapunk Kocsis Jenőtől és
családjától, de a pékség vezetője, Gyenge Katalin is rendszeresen hozzájárul alkalmaink megtartásához – csakúgy, mint Keresztes János és családja.
Tavaly megrendeztük az 1. Kenesei Férfinapot, ahol a vállalkozó kedvű férfitársaknak tréfás feladatokat kellett megoldaniuk. Nem csak versenyre lehetett azonban nevezni: volt férfi
lábszépségverseny is. Az eseményre a Horgászegyesület biztosított nagy mennyiségű keszeget, Polgár Tibor pedig – aki a halfogásban is jeleskedett – vállalkozott a halsütésre. A verseny díjazásához több helyről kaptunk felajánlásokat, így a Honvéd
üdülőtől, a Marina Porttól, a Baharttól, a Tourinform Irodától,
a Vegyeske vezetőjétől, Vassné Icától, a Koczor házaspártól és
a Kelet-Balatoni Borrend képviseletében Keresztes Jánoséktól.
Ezúton is köszönjük a Polgárőrségnek, hogy „megmentették a
haza becsületét”, és – akkor még Ritter József vezetésével – két
csapattal vettek részt a versengésben is.
A szórakoztató közösségi alkalmakon túl egészségügyi előadásokat, rendőrségi, polgárőrségi tájékoztatókat szervezünk, s
helytörténeti, valamint egyéb vetélkedőink is vannak.
A városi közösségi rendezvényeket süteménysütéssel, felkérés alapján egyéb módon segítjük.
Meghívásra ellátogatunk a balatonakarattyai nyugdíjasok által szervezett eseményekre, amelyet ők is viszonoznak.
KEDVES KLUBTÁRSAIM!
Legközelebb augusztus 20-án, az ünnepségen találkozunk, a Díszkútnál.
Augusztus 25-én, vendégként leszünk jelen a Lecsófesztiválon, amelyre már elkezdtük a Horgászegyesület által felajánlott
halak pucolását. (Folyt. köv.)
Süteményt majd frissen süssetek!
Őszi kirándulásunkon, szeptember8-án Csókakőre (szülőfalumba) látogatunk el, ahol megtekintjük a várjátékokat.

F O NT O S ! ! !
Részvételi szándékotokat augusztus 25-re illetve
szeptember 8-ra vonatkozóan jelezzétek nekem a
06/30/858-07-04-es telefonszámon, a délutáni, esti órákban!
Új klubtagok jelentkezését szeretettel várjuk!
A kirándulásra külsősként is lehet jelentkezni, a fent
megadott számon!
Sörédi Györgyné
klubvezető
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A nyári turisztikai idény egyik jellemzője, hogy a településeken egymást érik a helybéli lakosokat és a vendégeket is csalogató
rendezvények, falunapok, fesztiválok, találkozók. Így van ez a Balaton-parton és a közelében is.
Kellemes, kedves, izgalmas, érdekes szórakoztató programokról van szó, amelyek kibillentenek bennünket a mindennapok
egyhangúságából. Ez nagyon is rendben van! De…
könyv. Ez lehet szóbeli
A „jól érzem magam”kellemetlenkedés, fizikai
nak azért vannak határai,
cselekedet (üvegtörés, tárkorlátai. A Rendőrség felgyak eldobása, ellökése,
adatai közé tartozik a rendezvények bizhiányát az alkoholos befolyásoltság, felborítása), a másokba történő belekötosítása. Ebben kiváló és legfőbb partneesetenként drogfogyasztás is fokozza.
tés, amely a közelben tartózkodókban
rek a polgárőrök, és terfélelmet, megbotránkozást
mészetesen a rendezvévált ki.
nyek szervezői, biztonsáAbban az esetben, ha ez
gi megbízottjai.
a fizikai erőszak személy elAzonban nemcsak a
len irányul, testi sértésről bekülső kontroll biztosítszélünk. Lehet könnyű testi
hatja, hogy a résztvevők
sértés (egy ütés, lökés, szoríbiztonságban és kellemetás, hajhúzás, ruházat megsen érezzék magukat, harángatása, horzsolás, karconem önkontrollra is szüklás okozása), vagy súlyos
ség van. Nem hiszem,
testi sértés, amikor 8 napon
hogy az a féktelen viseltúli sérülés keletkezik. Ez álkedés, amikor valaki nem
talában csonttörést jelent.
törődik azzal, hogy másoAz agresszív magatarkat zavar, magatartásával
A szórakozás egyik feltétele szerin- tású ember könnyen követi el a Büntető
megbotránkoztat, valódi jó hangulatból
tem éppen az, hogy „másokkal együtt Törvénykönyvben meghatározott befakadna. A másokkal való nem törődés
érezzük jól magunkat”. A közös, jó han- csületsértés (lehet szóban, tettben), rámögött általános viselkedési problémák,
gulatú, egymást tisztelő bulizástól lesz galmazás, rosszhír-keltés vétségét is.
az együttélés szabályainak felrúgása
jókedvű az ember, szerez kellemes él- Igaz, ezek kisebb súlyú bűncselekméáll, amely az élet egyéb területein is
ményeket, kedves ismerősöket, baráto- nyek, de a közösség hangulatát negatígyakran megmutatkozik. Az önkontroll
kat. A pozitív emberi kapcsolatok mindig van befolyásoló cselekmények közé taris építően hatottak, toznak, ezért is szerepelnek az elítélendő
hatnak a lelkünkre, esetek között. Bár ezzel kapcsolatban
hangulatunkra.
meg kell jegyeznem, buli nélkül is könyÉs akkor mind- nyen kerülhetünk ilyen bűncselekméerről hivatalosan! nyek elkövetőjévé, ha másokról pletyA mások szórakozá- kálkodunk, másokra rosszindulatú megsát, jó kedvét meg- jegyzéseket teszünk, másokról hamis,
zavaró, a másokban megalapozatlan dolgokat állítunk.
megbotránkozást kelLegyen a nyár vidám, pihentető, feltő viselkedést garáz- töltő, de ne mások kárára!
daságnak minősíti a
Stanka Mária r. őrnagy
Büntető TörvényBalatonalmádi Rendőrkapitányság

Szórakozzunk, de…

TÁJHÁZUNK NYITVA TARTÁSA
2018 nyarán,
június 16 – augusztus 31. között
Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 10:00-16:00
Szerda: 10:00-16:00
Csütörtök: 10:00-16:00
Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-18:00
Vasárnap: ZÁRVA
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Szállítás napja
Augusztus 7. (kedd)
Augusztus 14. (kedd)
Augusztus 21. (kedd)
Augusztus 27. (hétfő)
Augusztus 28. (kedd)

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

A vasútvonaltól a Balaton-partig
Szállítás napja
Augusztus 5. (vasárnap)
Augusztus 12. (vasárnap)
Augusztus 14. (kedd)
Augusztus 19. (vasárnap)
Augusztus 26. (vasárnap)
Augusztus 27. (hétfő)
Augusztus 28. (kedd)

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

Kommunális hulladék kezelése

2018. augusztus

Kommunális zsák: 508.- Ft/db
Biológiailag lebomló zsák: 100.- Ft/db
A zsákokat a következő helyeken
tudják megvásárolni
Balatonkenese Városgondnokság
8174 Balatonkenese, Fő u. 43.
Nyitva:
Hétfő – csütörtök: 8.00 – 15.00
Péntek:
8.00 – 13.00
„Vegyeske” papír, írószer,
nyomtatvány, újság, könyv
8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 2.
Nyitva tartás szeptember 1. – június 30.:
Hétfő – péntek:
7.30 – 17.00
Szombat:
7.30 – 12.00
Nyitva tartás július 1. – augusztus 31.:
Hétfő – péntek:
7.30 – 17.00
Szombat:
7.30 – 13.00
Vasárnap:
7.30 – 12.00

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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APRÓhirdetések












ADÁS / VÉTEL
Lakkozott fenyő kerti asztal 120x60-as két
paddal eladó. Ár: 10.000 Ft. Tel.: 20/3905621
Vendéglátáshoz borospoharak, kelyhek, boroskancsók eladók. Tel.: 20/390-5621
Irodabútor: 4 db polcos szekrény, 3 m-es íróasztal pulttal eladó. Ár: 40.000 Ft Tel.:
20/390-5621
ELADÓ Whirlpool fagyasztó szekrény, 5 fiókos AFG8170 újszerű állapotban: 42.000 Ft;
Zanussi Lehel 160 L hűtőszekrény: 15.000 Ft;
Kerékpár, férfi, alumíniumvázas 28-as, elöl
tárcsafék, 24 sebességes: 55.000 Ft; Kapálógép, kerti: 15.000 Ft; Gáztűzhely, 3 égős:
12.000 Ft; Kőváriné: 06-70/271-7852
Ingyen elvihető hullámpala 25 nm. Tel:
30/252-9207
ELADÓ 2 db fenyő ágy+betét, 1 db fenyő
emeletes ágy+betét, 1 álló fa fogas, 1 ebédlő
asztal 4 db székkel, Tel.: 06-88-481-692
Csónakos horgászok! Féláron eladó egy
SENTIAL AT 66 elektromos csónakmotor,
amit csónakhely hiányában nem tudtam vízre
vinni. Ezen kívül 2 db, eddig szintén nem
használt mentőmellény, 2 db faragott evező,
1 db farevező, vasutas akkus lámpa, 2 db horgony, csónakos fenekező botok és orsók stb.
Érdeklődők elérhetnek a 06-20/926-33-23
mobiltelefonon.
ELADÓ 1 db fotelágy, 1 db gyerek heverő
párnákkal, Tel.: 06-20-250-49-23
2 ajtós cseresznye színű szekrény, fele
akasztós, fele polc 225x81x48 cm, 3500 Ft. 2
ajtós fehér szekrény, nem használt, 1 polc, a









többi
akasztós,
192x90x59 cm, 5000 Ft.
Érd.: Kádár Lászlóné, tel.:
06-30/201-78-69
TV tartó gurulós állvány
lemeztartóval, DVD polccal, stb. világos bükk
színben, 6000 Ft. Érd.:
Kádár Lászlóné, tel.: 0630/201-78-69
Pehelypaplan,
nem
használt, 120x200 cm
4000 Ft. Érd.: Kádár
Lászlóné,
tel.: 06-30/201-78-69
Felújított antik szekrények, ónémet szalon-asztal, kovácsoltvas tükör, új,
10-es húsdaráló, 30 nmben új burkolólap 1000
Ft/nm áron, tehát féláron,
1 db 6KW-os kisméretű
kályha eladók. Érdeklődni lehet: Balatonkenese, Kossuth út 38/A
Eladó! Kerti hintakárpit,
kétszemélyes sátor, hálózsákok, rezsó, szivacs
(1,86x0,9x0,1 m), fűnyírók. Tel.: 20/419-3023

SZOLGÁLTATÁS
 Zimmermann
Szilvia
férfi, női, gyermek fodrászat, kozmetika. Melegollós hajvágás. Pedikűr, manikűr, gél lakk. Hotel Marina Port.

Igény szerint házhoz megyek. Tel.: 06
20/363-57-80, 20/241-54-95
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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
www.balatonkenese.hu/balatonkenesei-hirlap/
E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com
Hirdetésfelvétel: Kultúra Háza, 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.
Balatonkenesei Hírlap telefon: 30/837-18-53
Szerkesztő: Vasváry-Tóth Tibor és Nagy Krisztina
Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzatának Jegyzője
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep, Szállás u. 4.
A BORÍTÓN A KENESEI PUSZTA, VASVÁRY-TÓTH TIBOR KÉPE
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: AUGUSZTUS 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 (például az interjúban megszólalók) 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:
Június 16 – augusztus 31.:
Kedd – csütörtök: 10.00-16.00
Péntek – szombat: 10.00-18.00
TOURINFORM IRODA
8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.
88/594-645
balatonkenese@tourinform.hu
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 9.00-16.00

