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„…hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk
S mint a régi jó barátok egyet mondunk
s egyet gondolunk. (…)
… történjen bármi, amíg élünk s meghalunk
Mi egy vérből valók vagyunk!”
(Nyerges Attila – Ismerős Arcok)

Kedves Keneseiek!
Balatonkenese Város Önkormányzata nevében kívánok mindannyiunknak boldog új
esztendőt!
Kívánom, hogy a karácsonyt követő, nyugalmasabb, téli időszakban legyen részünk megbékélésben, legyen alkalmunk erőt gyűjteni
az előttünk álló esztendő nehezebb, dolgos
hétköznapjaira. Rohanó világunkban, mi, itt
Kenesén még tudjuk értékelni a nyugalmat,
biztonságot, és amit oly becsben őrizünk, azt
nem is hagyjuk elveszni. Ha szívünkben megbékélésre vágyunk, alkalmat találunk, és felkészítjük magunkat egymás elfogadására és
elesett társaink támogatására.
Tömör István
polgármester

Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.
Betegeknek egészséget,
Fuldoklónak reménységet,
Vitorlának jó szelet,
Napfényből is eleget.
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Beszámoló a 2018. november 29-i
és december 7-i testületi ülésről

2019. január

Egyesületet kérte fel, hogy nézzen
utána a rendszer használhatóságának.
TAO-támogatásból építendő, műfüves labdarúgópálya kialakításához
kért 10%-os önrészt, 1.980.000.- forinBizottsági tagot választott a Képviselő-testület 2018. nov- tot a Városi Sportegyesület. A pálya az iskola mellett lenne, az
ember 29-i ülésén, mivel Balázsné Tóth Etelka, a Pénzügyi Bi- Önkormányzat üzemeltetné. A képviselők 5 igen szavazattal
zottság kültagja lemondott megbízatásáról. A képviselők 6 és egy tartózkodással megszavazták az összeget.
igen szavazattal Pozsonyi Monika balatonkenesei lakost váKérelemmel forlasztották. Pozsonyi Monika ezután esküt tett.
dult a Testülethez a
Európai Uniós jogharmonizációs kötelezettség folytán Ma- Balaton Keleti Kagyarország is bevezette az egységes, elektronikus közbeszer- puja Turisztikai Egyezési rendszer (EKR) használatát, melynek célja a közpénzfel- sület is, hogy réhasználás ellenőrzése. Az elektronikus közbeszerzés szabá- szükre a Tourinform
lyait kormányrendelet rögzíti, mely többek között az ajánlat- Iroda működtetésékérő félre is kötelezettségeket ró. Így Balatonkenese jelenleg hez 2019-ben anyagi
hatályos Közbeszerzési Szabályzatát most az EKR jogosult- támogatást nyújtson.
sági rendszerét tartalmazó függelékkel egészítették ki. Az erről A Tourinform irodát
szóló határozatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal egy 2016. április 1-től a
nem szavazattal és egy tartózkodással elfogadta.
Turisztikai EgyesüKözbeszerzési eljárás indult a Kultúra Háza felújítására. A let működteti. A fiberuházásra bruttó 100 millió forint áll rendelkezésre. A tervek nanszírozás eddig
elkészültek, s bennük az épület bővítése is szerepel, ám a kivi- megoldott volt, mitelezési költségek előreláthatóan meghaladják a 100 milliós vel egy korábban megkeretet, így jelenleg csak a felújítás történik meg. A felhívást valósított pályázat
öt cég, így az ADA-BAU Kft., az AVÉP Ajkai Építőipari Kft., fenntartási időszaa Horváth Építőmester Zrt., a Kuti és Fia Építőipari Szolgál- kára az ÖnkormányPapp Katalin fotója
tató Kft. és az SD-BAU Mérnöki Iroda Kft. részére küldték zat évi 8 millió fomeg. Ugyancsak a Kultúra Háza felújításához kapcsolódóan rintot biztosított az egyesület feladatainak ellátására. A képviműszaki ellenőrt is választottak. Ehhez három irodától kértek selők úgy döntöttek, hogy a Tourinform Iroda továbbra is a
árajánlatot, és a legkedvezőbbet, 660.000.- Ft + ÁFA összeg- Turisztikai Egyesület kezelésében marad, és számukra az Önben a BESZT Beruházó, Szolgáltató és Tervező Kft. adta, me- kormányzat további támogatást nyújt, a 2019. évi költségvetés
lyet a Testület elfogadott. A cég a műszaki ellenőr az óvoda, terhére, az egyesületi tagdíjjal együtt 8.500.000.- forint értékaz iskola és a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fel- ben. Ennek ütemezése és elszámolása negyedévenként törtéújítási munkálatainál is.
nik. Az erről szóló határozatot a képviselők 4 igen szavazattal
Befogadta a Testület Horváth Jánosné Balatonkenese, és egy tartózkodás mellett elfogadták.
798/1 hrsz. alatti ingatlan építési övezeti besorolásának móDolgozói létszámának és munkája minőségének megőrdosításával kapcsolatban benyújtott kérelmét, mely a település- zése érdekében 2019. november 29. napjáig pénzügyi fedezerendezési eszközök legközelebbi módosítása során szerepelni tet biztosít a Testület a Városgondnokság részére, öt szerződéfog a programban.
ses munkavállaló munkaszerződésének meghosszabbításához.
Nem támogatta a Close To U informatikai rendszer kiépíA december 7-i közmeghallgatás után testületi ülést is tartését a Képviselő-testület, mert egyelőre nem bizonyított a te- tottak a képviselők.
lepülésünkön való alkalmazhatósága. A Testület a Turisztikai
Ennek első napirendi pontja az Önkormányzat 2018. évi
III. negyedévének gazdálkodásáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
szóló beszámoló volt.
1.039.790.125 Ft bevétel és
Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala
502.387.219 Ft kiadás teljesült.
épületének felújítása és korszerűsítése miatt ideiglenesen a régi
(Részletesen táblázatainkban.) – A
KÖGÁZ épületébe (8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 2.) Képviselő-testület a III. negyedévi
gazdálkodásról szóló beszámolót
költözött.
elfogadta. Ezzel módosult a 2018.
évi költségvetésről szóló rendelet.
Hivatalunkat 2018. szeptember 17-től
Ennek főbb okai:
az alábbi elérhetőségeken kereshetik:
■ Az Önkormányzat pályázaton laTelefon: 06-88/481-087
kossági ivóvíz- és csatornaszolgálE-mail cím: hivatal@balatonkenese.hu
tatásra 21.145.300 Ft támogatást
8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 2.
nyert.
Az ügyfélfogadás változatlanul hétfői, szerdai és pénteki napokon történik.
■ Az év első felében megérkezett a
Megértésüket köszönjük!
tavalyi strandpályázat végelszámolásának kifizetése, 2.225.144 Ft
Tisztelettel:
összegben.
Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala
■ Visszaigényelt ÁFA: 2.669.000 Ft.
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■ Közfoglalkoztatottak járulékutalásának megelőlegezése emelkedett:
2.371.919 Ft.
■ Tavalyi költségvetési maradvány
korrekciója, 12.770.935 Ft.
A kiadási oldalon jelentősebb változás, hogy a Kultúra Házától finanszírozást vontak meg, mivel a nyári rendezvényeket a Turisztikai Egyesület bonyolította le. A Hivatal költségvetése a
tavaszi választásokra kapott összeggel
emelkedett. A Városgondnokság költségvetése a maradványmódosítással és
a strandfejlesztés elszámolásából származó bevétellel növekedett. Az Önkormányzat költségvetésének összevont
főösszege 1.189.741.458 forintról
1.294.734.460 forintra módosult.
Tárgyalta és elfogadta a Testület a
2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési
tervet, melyet a Szántó és Társa Szolgáltató lát el, a Kelet-Balatoni Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül.
„Egyszerűsített” eljárás keretében
településrendezési eszközöket módosított a Képviselő-testület, mely a
4760/1, 4836/2, 4714/5, 3708, 5, 6/1,
6/2, 1637, 4842/4, 4842/7, 4845, 4846,
4847/7, 4847/10, 4847/29, 4847/30,
4847/31, 4847/33, 4847/34, 4847/36,
4847/37, 746/1, 746/2 és 798/1 hrsz.
alatti ingatlanokat érinti.
A képviselők a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felé fennálló működési hozzájárulást 2016-2018. évre vonatkozóan, 9.493.219 Ft összegben, az
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére biztosították.
Elfogadta 2019. évi munkatervét a
Képviselő-testület. A közmeghallgatás időpontja 2019. november 28-án,
14:00 órakor lesz, a Kultúra Házában.
További adatokat és anyagokat a
www.balatonkenese.hu weboldalon találnak.
– nk –

Balatonkenese Város
Önkormányzata
Személyi
30.054.852 Ft
juttatások
A munkaadót
5.020.024 Ft
terhelő
járulékok
Dologi
74.930.048 Ft
kiadások
Működési célú
pénzeszközátadás
35.261.762 Ft
államháztartáson
kívülre
Ellátottak
5.734.029 Ft
pénzbeli
juttatásai
Működési célú
támogatás
144.211.758 Ft
államháztartáson
belül
Elvonások és
422.333 Ft
befizetések
Fő u. 43.
Beruházások
épület vételi
díja
Az energetikai
Felújítás
pályázat
kifizetései
Bevételek
Közhatalmi
253.550.169 Ft
bevételek
Intézményi
működési
22.404.950 Ft
bevételek
Működési célú
támogatások
246.906.817 Ft
államháztartáson
belül
Működési célú
átvett
200.000 Ft
pénzeszközök
Felhalmozási
célú
111.250.000 Ft
támogatások

BALATON TELEVÍZIÓ
– Egész évben Balaton
Akár a Balaton partján élsz…
Akár a szabadságod töltöd itt…
Akár csak kíváncsi vagy a tó életére…
…a Balaton Televízióban
mindent megtalálsz!
Életünk része a tó,
és szívvel-lélekkel
azon dolgozunk,
hogy átadhassuk a legfrissebb balatoni híreket,
programokat és érdekességeket.
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A 2018. évi III. negyedév
gazdálkodása intézményenként
Városgondnokság
Személyi
49.002.119 Ft
juttatások
A munkaadót
9.737.670 Ft
terhelő
járulékok
Dologi
9.652.144 Ft
kiadások
Felhalmozási
–
kiadások
Bevételek
Intézményi
működési
2.529.060 Ft
bevételek
Irányító szervtől
kapott
47.766.592 Ft
támogatások

Közművelődési Intézmény és
Könyvtár
Személyi
10.981.154 Ft
juttatások
A munkaadót
2.025.907 Ft
terhelő
járulékok
Dologi
9.562,742 Ft
kiadások
Felhalmozási
151.405 Ft
kiadások
Bevételek
Intézményi
446.568 Ft
működési
bevételek
Irányító szervtől
kapott
22.796.033 Ft
támogatások
Polgármesteri Hivatal
Személyi
49.847.405 Ft
juttatások
A munkaadót
9.957.643 Ft
terhelő
járulékok
Dologi
11.335.142 Ft
kiadások
Felhalmozási
–
kiadások
Bevételek
Intézményi
Az áprilisi
működési
választás
támogatása
bevételek
Irányító szervtől
kapott
71.737.318 Ft
támogatások
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Közmeghallgatás
Balatonkenesén
2018. december 7-én

esetében övezeti kedvezményeket állapít
meg.
Az építményadó hatálya alá tartozik a reklámhordozók
utáni
adó. Az adóztatás kiterjed minden Balatonkenese Város közigazgatási területén a
közterületen, a közterületről látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló, vala-

2019. január
felkérést kaptak az adónem bevallására
és a hozzá kapcsolódó nyomtatvány kitöltésére. A reklámhordozók adójának
évi mértéke 12.000,- Ft/m2.
Adóköteles az az Önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Évi mértéke
80,- Ft/m2/év. A vállalkozónak nem minősülő tulajdonosok esetében itt is övezeti
kedvezmények vannak. A telekadó alól
mentes a mezőgazdasági művelés alá vont
terület, melyről a mezőgazdasági szakigazgatási szerv igazolást küld az Önkor-

Közmeghallgatást tartottak 2018.
december 7-én városunkban. Ennek első
napirendi pontjaként Tömör István polgármester az Önkormányzat kiadásairól
és bevételeiről beszélt. A felBalatonkenese Város adóbevételei
újítások kapcsán kitért a pályázatból megvalósuló beruházáTeljesítés
Adó típusa
Előirányzat
Befolyt összeg
sokra, így az iskola, az óvoda
%-ban
és a Polgármesteri Hivatal
Építményadó
103.000.000 Ft
107.453.533 Ft
104%
épületének energetikai korTelekadó
22.000.000 Ft
26.923.324 Ft
122%
szerűsítésére. 2018. decemIparűzési
adó
55.000.000
Ft
70.571.222
Ft
128%
beri állás szerint az iskola és az
Gépjárműadó
7.000.000
Ft
9.979.652
Ft
143%
óvoda 99%-ban elkészült, a HiIdegenforgalmi adó építvatal épületén hőszigetelő
mény után (korábbi tarto–
175.525 Ft
–
munkákat végeztek, illetve külzások
fizetése)
sőleg vakolták az épületet. A
Idegenforgalmi adó tartető hamarosan a helyére kerül,
35.000.000 Ft
38.273.001 Ft
109%
tózkodás után
s megkezdik a belső munkálaAdópótlék
–
2.785.150 Ft
–
tokat. A kifizetésekre a műAdóbírság
–
293.276
Ft
–
szaki átvételt követően kerül
Összesen
222.000.000
Ft
256.454.683
Ft
116%
sor, ez indokolja, hogy a felújításokra előirányzott összegnek
eddig csak a 4%-át használták
fel.
Balatonkenese Város Önkormányzatának bevételei
A napirendi ponthoz kérTeljesítés
dés, hozzászólás nem hangzott
Bevétel típusa
Előirányzat
Teljesítés
%-ban
kifejezve
el.
Működési
bevételek
104.124.000
Ft
26.623.942
Ft
26%
A folytatásban Jurics Tamás
Adóbevételek
222.000.000 Ft
256.454.683 Ft
116%
jegyző adóbeszámolója hangNormatív
támogatások
313.678.160
Ft
273.491.503
Ft
87%
zott el. Személyes, telefonos és
Egyéb támogatások
41.147.523 Ft
29.666.871 Ft
72%
e-mail-en történő ügyintézések
Felhalmozási bevételek
218.999.871 Ft
120.677.953 Ft
55%
mellett az adócsoportnak 2018.
Összesen
899.949.555 Ft
706.914.952 Ft
79%
november 20-ig 2092 főszámú
és 4711 alszámú ügyirata keletkezett.
A Képviselő-testület építBalatonkenese Város Önkormányzatának kiadásai
ményadót (ezen belül reklámTeljesítés
hordozó utáni adót), telekadót,
Kiadás típusa
Előirányzat
Teljesítés
%-ban kifeiparűzési adót, gépjárműadót
jezve
és idegenforgalmi adót állapíSzemélyi kiadások
180.333.861 Ft
135.333.408 Ft
75%
tott meg. Sok településsel elJárulékok
34.012.969 Ft
26.011.393 Ft
76%
lentétben Balatonkenesén nem
Dologi kiadások
170.098.983 Ft
104.054.235 Ft
61%
került bevezetésre települési
Beruházások
14.005.500 Ft
13.147.500 Ft
94%
adó. Az építményeket tekintve
Felújítások
531.245.802 Ft
18.793.844 Ft
4%
adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás
Egyéb működési kiadá268.580.007 Ft
205.228.066 Ft
76%
és nem lakás céljára szolgáló
sok
épület, épületrész. Az adóköteÖsszesen
1.198.277.122 Ft
502.568.446 Ft
42%
lezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől és hasznosításától mint közforgalmi személyszállítási szol- mányzatnak. Ezt a terület tulajdonosának
függetlenül. Évi mértéke 700,- Ft/m2. A gáltatást végző személy tulajdonában kell megkérnie a szakigazgatási szervtől.
helyi adókról szóló rendelet a vállalko- álló ingatlanon történő reklám, reklámÉpítményadó és telekadó tekintetézónak nem minősülő tulajdonosok hordozó elhelyezésére. Az érintettek ben adófelderítésekre is sor került,
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melyek kapcsán közel 50 új adótárgy
vonatkozásában visszamenőlegesen vetettek ki adót. Ezt azok esetében tették,
akik ingatlant vásároltak, de nem jelentették be. Visszamenőlegesen legkorábban 5 évre vetettek ki adót.
Iparűzési adót állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén vet ki
az Önkormányzat. Az adó évi mértéke
az adóalap 1,9%-a. Adómentességet
kapnak azok a vállalkozások, amelyeknek a vállalkozásszintű adóalapja nem
haladja meg a 2 millió forintot. 2018ban sok vállalkozás szűnt meg, illetve
szüntette meg telephelyét Balatonkenesén. Az iparűzési adóbevételek minden
tárgyév május 31-ig realizálódnak, mert
az elmúlt tárgyévről eddig kell a vállalkozásoknak bevallást benyújtaniuk.
Az idegenforgalmi
adó mértéke városunkban 2018. január 1-től
egységesen 500,- Ft/fő/
vendégéjszaka.
A gépjárműadó mértéke a személygépjármű
és a tehergépjármű esetében eltérő. Az adó mértékének számítását a gépjárműadóról szóló 1991.
évi LXXXIII. törvény
tartalmazza. 2013. január
1-től a gépjárműadó-bevétel 40%-a marad helyben, a fennmaradó 60%ot pedig az Államkincstárnak utalják.
Idegen helyről kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások kapcsán, hatósági megkeresések
alapján, adók módjára behajtandó bírságokat és díjakat kell behajtania a Polgármesteri Hivatalnak. Egy ilyen eljárás
több évre elhúzódhat. A hátralék behajtásának eredményességét befolyásolja
az adósok felkutatása, adataik lekérdezése, s az, hogy az adós rendelkezik-e
rendszeres jövedelemmel. 2018. január
1-től a behajtandó köztartozások bizonyos fajtái, mint például a közúti szabálysértések a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kerültek. Az átadás előkészítése és lebonyolítása jelentős plusz adminisztrációs terhet jelentett.
A város helyi adókról szóló 25/2010
(XII. 15.) rendelete felülvizsgálatra került, a Képviselő-testület nem módosította, hiszen választási ígéret volt, hogy
a lakosságot nem kívánják adóemeléssel
terhelni.
Dr. Tábori György alpolgármester
mindehhez hozzátette: a város költség-
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vetése kiegyensúlyozott, a tervezett
szinten alakul. Balatonkenesének adóssága nincs, hitelfelvételre nem kényszerült. Ez a megvalósítható költségvetésnek, és a szigorú gazdálkodásnak köszönhető.
Az Önkormányzat egészénél létszámtakarékos üzemeltetést igyekeznek
megvalósítani, folytatta Tömör István.
Ez jelenleg nem nehéz, mert alig találni
munkaerőt a Városgondokságra vagy
akár a hivatalba is. Ez persze további
problémákat vet fel, mivel a munkát kisebb létszámú csapatnak kell elvégeznie.
Mérséklődtek a normatív támogatások, így felújításokra, fejlesztésekre elsősorban pályázati forrásból kerülhetett
sor. Az elmúlt ciklustól eltérően jelenleg
együtt dolgozni képes képviselő-testü-

lete van a városnak, melynek az eredményei beruházások, felújítások formájában már látszanak. Az intézmények, önkormányzati épületek megújítása politikai támogatással valósulhatott meg.
Az esetleges hiányosságok pótlása,
kijavítása folyamatosan napirenden van
és folyik.
Az óvodában teljes fűtéskorszerűsítésre került sor. Tíz éve geotermikus fűtésrendszert alakítottak ki, amelyet az
akkori pályázatból nem sikerült összehangolni a földgázzal működő fűtésrendszerrel. Ezek összehangolása most
történik.
Az iskolában is energetikai korszerűsítésre került sor.
A Polgármesteri Hivatal épületét
harminc éve újították fel utoljára, azóta
nagyon elavult. Most kívül-belül megújul. Nyílászárók cseréje, hőszigetelés
és fűtéskorszerűsítés zajlik, és 10 kW
áramot termelni képes napelemek kerülnek az épület tetejére. A szerződés
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szerint a munkálatokkal 2018. december
31-ig kellene elkészülni, de a kivitelezők már jelezték, hogy csúszni fognak,
de február-márciusra vissza fog tudni
költözni a Hivatal.
A pályázat nem finanszírozza a Polgármesteri Hivatal telefonrendszerének
cseréjét, pedig erre szükség van, mert
nagyon elavult; sokan panaszkodnak,
hogy nem érik el a hivatalt.
Megújul a Kultúra Háza is, melynek
a közbeszerzése már elindult. Erre 100
millió forintos támogatás áll rendelkezésre. A tervek a teljes rekonstrukción
kívül még egy színházterem építését is
magukban foglalták, ám a tervezői költségbecslés így messze meghaladta a lehetőségeket, így jelenleg csak a megfelelő felújításra koncentrálnak. Tető-,
nyílászáró és burkolatcserére, fűtéskorszerűsítésre, szigetelésre kerül majd sor. Az új
szárny megvalósulásának esetére a jelenlegi
épület áttervezése és
harmonizálása már megtörtént. Amennyiben a
költségekbe belefér, térburkolat kerül az épület
elé, valamint felújítják a
Tourinform iroda melletti lépcsőt is.
Az elkövetkezendő
időszak terveiről szólva
Tömör István kiemelte:
általános törekvés, hogy
figyelemmel kísérjék,
mikor, milyen céllal írnak ki pályázatot,
mert a források segítségével további beruházásokat végezhetnek el. Küszöbön
áll a gyermek- és a fogorvosi rendelő felújítása. Ez szintén energetikai pályázat,
amely magában foglalja a hőszigetelést,
a nyílászárók és a tetőt cseréjét, valamint
kisebb belső átalakítást, mert az épületben mozgáskorlátozott WC-t kell kiépíteni. Nagyjából három hónap múlva lesz
kiírható rá a közbeszerzés, és talán a
jövő évben megvalósulhat a munka. E
pályázat keretén belül nyílik lehetőség a
szociális lakások hőtechnikai megújítására is. A szociális bérlakásokon építésük óta csak a legszükségesebb javításokat végezték el, és bár már rájuk férne a
teljes felújítás, ez a pályázat nem ad fedezetet rá. Az Önkormányzat saját forrásból próbálja majd finanszírozni a
munkát.
2018-ban elkészült a Kossuth utca
aszfaltozása és járdafelújítása. 15 millió
forintba került, ebből a Belügyminisz-
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Jelentős szociális támogatások 2018-ban
A juttatás típusa
Születési támogatás
(60.000 Ft/gyermek)
Hozzájárulás gyermekek családban történő gondozásához (iskolakezdési támogatás, étkezési térítési díjtámogatás, Bursa Hungarica ösztöndíj)
Krízistámogatás,
átmeneti segély
Lakhatási támogatás
Gyógyszertámogatás
Temetési támogatás
(60.000 Ft/fő)
Szociális tűzifa
(76 m3-rel több, mint 2017-ben)
tériumtól 11.250.000 Ft-ot kapott önkormányzatunk, melyhez 3.750.000 Ft önrészt kellett hozzátennie.
Több dolgot szeretne elvégezni a város, de ennek sokszor az anyagi és a pályázati lehetőségek szabnak határt. Folytatni szeretnék a közművek
korszerűsítését, a csapadékelvezetés megoldását, az
utak aszfaltozását és a járdaprogramot. Ami már megvalósult vagy folyamatban
van, Balatonkenese előrelépését jelenti.
A város szociális ellátásai és juttatásai jó színvonalúnak tekinthetők.
A közeljövő nagyszabású terve egy korszerű, műfüves focipálya építése az iskola kertjében, esti világítással. 2018. november 29én a pályázat benyújtásra került, elbírálásra vár.
Balatonkenesén rend és biztonság
van, mely a működőképességet biztosítja. Nyáron mozgalmas Kenese, a nyaralók, a vendégek megtöltik, zajlik az élet.
Problémát egyre inkább a központi forgalom lebonyolítása és a parkolás jelent.
A parti büfésor helyzetének rendezése is napirenden van, de ehhez is forrást kell teremteni, amiből meg lehet valósítani. Terv, hogy a mai elvárásoknak
megfelelő kiszolgálóegységeket építsen
oda a város, de természetesen ez is pénz
függvénye.
Szijjártó Csaba és Ambrus György
hozzászólásában külön-külön annak adott hangot, hogy az idelátogató vendégek az esetek egy jelentős részében sajnos nem azt látják, amit Kenese közve-

Az ebben részesített személyek
száma

Teljes kifizetett
összeg

14 fő

840.000 Ft

–

920.000 Ft

43 fő

625.000 Ft

15 fő
12 fő

900.000 Ft
876.000 Ft

20 fő

1.200.000 Ft

–

229 erdei m3 fa

títeni szeretne magáról, hanem itt-ott a
rendezetlenséget. Szerencsére szezonon
túl is többen választják Kenesét pihenésük színhelyéül, úti célul, de ez sajnos
nem minden esetben hibátlan, mert a városkép kívánnivalókat hagy maga után.

Tudjuk, hogy mindez igaz, de azt is
hozzá kell tennünk, hogy a hozzánk érkezők általában azért jönnek Kenesére,
mert városunknak vannak szépségei és
tetszik nekik – válaszolta Tömör István.
Ilyennek őrizzük Kenesét, de minden
erőnkkel azon vagyunk, hogy a hibákat
kijavítsuk, és hogy fejlesszük a várost.
A cél az kellene, hogy legyen, hogy az
idelátogatók ne csak egy-egy dolgot találhassanak szépnek, hanem az összbenyomásuk legyen jó Keneséről, és elégedetten távozzanak; a turizmusnak ez volna az egyik
legfontosabb eleme – fejtették ki az előbb
idézett hozzászólók viszontválaszukban.
Csőszi Róbert az energetikai korszerűsítésekkel kapcsolatban jelezte: ő is
szeretne konstruktívan hozzáállni és a
lehetőségekhez mérten segíteni a beruházások előkészítésében, de a dokumentáció betekintés céljából történő megszerzése is komoly nehézségekbe
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ütközik. Mivel ő – ugyanúgy, mint a település lakói közül sokan – nem vehet részt
a hasonló pályázatok előkészítésében, sajnos csak kritizálni tudja azokat. Úgy érzi,
azon lakosok számára, akiket a részletek is
érdekelnek, nem megfelelő a tájékoztatás.
Az ilyen és ehhez hasonló pályázatok
fontos előkészítése, hogy a település különböző, a témához értő szakemberek véleményére alapoz, ebből készülnek a számítások, a döntések ez után születnek.
Nagyon köszönik a segítő szándékot, de
minden esetben ezt a gyakorlatot kell követniük – válaszolta a polgármester.
Ezt követően katasztrófa- és környezetvédelemmel kapcsolatos tájékoztatással folytatódott a közmeghallgatás.
Balatonakarattya leválásával kapcsolatban Tömör István elmondta, hogy
az évek óta folyó perben az álláspontok
továbbra sem közeledtek egymáshoz, ráadásul eljárásbeli gondok adódtak, mivel az ügyet tárgyaló bírónő nemrég elhunyt. Az új bíró remélhetőleg ott fogja
folytatni az ügyet, ahol kollégája abbahagyta.
A pernek jelenleg nincs új tárgyalási
napja kitűzve. Jelenleg szakértő
vizsgálja a két önkormányzat anyagi helyzetét, hogy
megállapítsa, hogy a Honvéd
Üdülőre és a vitatott területrészekre melyik településnek
van nagyobb szüksége. Balatonkenese pénzügyi szakember bevonásával készül fel az
ügymenet ezen fázisára. A vagyonmegosztás a határvonaltól függ, tehát először ezt kell
tisztázni.
A kutak bejelentésével kapcsolatban
Jurics Tamás jegyző lakossági kérdésre
válaszul elmondta, hogy nemcsak az
ásott, hanem a fúrt kutakra is vonatkozik
a fennmaradási engedélykérelem, függetlenül azok megépítésének idejétől.
Minden egyes kútra külön engedélyt kell
kérni. A bejelentési kötelezettség 2018.
december 31-ig szól, de a határidő két
évvel történő meghosszabbítása a döntéshozók előtt van.
(2018. december 13-i hír, hogy az Országgyűlés a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara kezdeményezésére elfogadta a
kutak bírságmentes engedélyeztetési
időszakának meghosszabbítását, 2018
év végéről 2020 végéig. – A szerk.)
A helyszíni jegyzőkönyvet készítette:
Légvári Adrienn
Szerkesztette: Nagy Krisztina
Vasváry-Tóth Tibor
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Meggyulladt az első adventi gyertya
Köszöntő 2018 Advent 1. vasárnapjára
Kedves Barátaim, ismerőseim és lakótársaim, kedves Keneseiek!
Néhány perc múlva kigyullad az
első gyertya az adventi koszorún.
Négy hét várakozás-készülődés következik, majd ennek csúcspontja karácsony ünnepe. Kire várunk, mire
készülünk az elkövetkezendő hetekben?
Köznapi, mindennapi értelemben
a készülődés jelenti az otthoni nagytakarítást, az ajándékvásárlást, a sütés-főzés előkészületeit, a családi együttlétekre várakozás gondját és örömét.
Lelki értelemben pedig az adventi időszak alkalmat nyújt
egy kis elcsendesedésre: elgondolkodni a közelgő ünnep tartalmán és lehetőségén. Hálát adni, megerősödni a hitben, lelkileg
is feltöltődni, belső békét teremteni magunkban és ennek következtében magunk körül. Családban, munkahelyen, közösségben egyaránt.
Válaszra vár azonban a kérdés: kire várunk, miért várjuk
az eljövetelét?
Nem titok és gyakran juttatom kifejezésre a meggyőződésem, hogy az egyik legszebb-legértékesebb hivatás, pálya a pedagógusi. Egy szeretetteljes, találékony óvónő, egy tudásból, emberségből, viselkedésből sokat
adó tanár nagyon sokat nyújthat a
felnövő generációnak, szellemiségük, munkájuk meghatározó.
Ezért is igaz, hogy mindnyájunk
számára van évtizedeken át megmaradó tanítás, példa, egy-egy
igazán jó tanárunkra életünk végéig hálás szeretettel gondolunk vissza. Nekem is van ilyen emlékem.
Érettségi előtt a történelemtanárunk megkérdezte: a négy
év tanulmányai alapján – az ókortól napjainkig – ki mit gondol,
ki volt a világtörténelem legnagyobb személyisége, leghatásosabb alakítója? Válaszként elhangzottak a nevek: Lenin – a
hatvanas évek közepe –, Napóleon, Nagy Sándor és még néhány további név. Főként persze nagy királyok, hadvezérek,
hódítók nevei. Talán egy mai hasonló kérdésre a válaszok kiegészülnének a pénzemberek nevével. Hatalom és pénz.
Évtizedekkel korábban és alighanem ma is így van, kevesen ismerik és még kevesebben gyakorolják Sík Sándor, a XX.
századi híres papköltő tanítását:
Nem azok a nagy emberek, akik nagyra nőnek.
Nem azok a hősök, kik népeket legyőznek.
Nagy ember az, ki küzd és nem él magáért,
De szívét-lelkét odaadja az embertárs javáért.
Azon az emlékezetes történelemórán egy név nem hangzott
el: Jézus Krisztusé. Az Istenemberé, aki eljött közénk. Vállalta
a legszegényebbek sorsát, vigasztalást, reményt és megváltást
hozott minden ember számára. Olyan életet élt elénk, amelynek célját-értékét nem a hatalom és nem a pénz jelentette.
Egyetlen parancsot adott és hitelesen gyakorolt: szeressétek

egymást! A szeretet parancsa pedig örök!
Hívő és nem hívő ember számára egyaránt
nyilvánvaló, hogy amíg ember él a földön,
a szeretet is élni fog. Aligha kétséges, hogy a világtörténelem
egyetlen örök érvénnyel meghatározó szereplője az Isten fia,
Jézus Krisztus. Az ő születésére
készülünk, őt várjuk az adventi
időszakban.
Mi a feladatunk, mit tehetünk
itt mi magunk, kenesei emberek?
Milyen lesz a mi adventünk 2018.
decemberében?
A békében, nyugalomban való
csendes készülődés feltételei hazánkban – és a mi városunkban is
– adottak. Európában és a világban
naponta hallani árvízről, földrengésről, iszonyú tűzvészről, terrorcselekményekről. A Kárpátmedencében és itt, Kenesén is rend, biztonság és egyértelműen
javuló életkilátások vannak. Sokat tesz ezért az országos kormányzat, a helyi önkormányzatunk, de a rendőrség, a polgárőrség és minden magyar állampolgár, valamennyi lakótársunk hozzájárul ehhez.
Munkájával, szolgálatával. Becsüljük meg és óvjuk mindezt együtt a jövőben is!
A külső feltételek tehát
kedvezőek. A másik fele azonban ránk vár, személyesen, mindenkire: a lelki elcsendesedés, a belső békesség megteremtése. Több türelem, megértés, jóakarat a
családi és lakótársi kapcsolatokban, a szeretet és emberség mindennapi gyakorlása.
Egy őszinte, érdeklődő kérdés, a másik figyelmes meghallgatása, vagy egy-egy utcabelinek, környéken lakónak juttatott sütemény vigaszt, biztatást,
erőt adhat és teljesebbé teheti a következő heteket.

A helyi önkormányzat testülete és hivatala, a polgármester
úr és jómagam, valamint feleségem, Éva nevében is kívánok
minden kenesei lakótársamnak békességet, derűt és reményteljes várakozást. Lelki és köznapi értelemben is tartalmas, jókedvű készülődést!
Szép és méltó adventi időszakot mindenkinek!
dr. Tábori György
alpolgármester
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Év végi összejövetel

Szokásos év végi összejövetelét
tartotta a Balatonkenesei-Balatonakarattyai Állatvédő Egyesület. A rendezvényen elnökük, Kerényi Ildikó
beszámolt idei tevékenységükről. Nevet változtatott a szervezet, mostantól
Patrónus 2006 Balatonkenese-Balatonakarattya Állatvédő
Egyesület a nevük.
2018-ban Susy Utzinger német állatvédő alapítványa támogatásának köszönhetően az egyesület több állat kezelésének és ivartalanításának költségeihez tudott hozzájárulni településünkön. Meglepő módon eleinte elég kevesen éltek a

lehetőséggel, pedig lapunkban is folyamatosan tettük közzé a felhívást.
Végül sikerült szép eredményt elérni,
mert az akcióban 16 kandúr és 38 nőstény macska, valamint 7 kan és 15
nőstény kutya lett ivartalanítva, 11 kutya oltásainak és chipelésének, illetve 13 kutya, valamint
macska egyéb oltásainak költségeit is fedezte az egyesület,
összesen 1.050.000.- forint értékben. Ezt a felajánlás nélkül
nem tudták volna megtenni.
Az összejövetel folytatásában köszöntötték és bemutatták
az egyesületbe lépett új tagokat is.

az állatvédőknél .

Mikulás rally 2018 '

A szokásos év végi versenyre szokásosan készültünk. Mivel nagyrészben murvás pályán zajlik, ezért más futóművet,
más beállításokat használtunk. A szombati tréning megmutatta, hogy elég mély, saras részek is lesznek a futamon. Majd
80 km gyorsasági szakasz várt ránk és a közel száz fős mezőnyre. Szerettünk volna egy jót autózni, a szép számú közön-

séget is kiszolgálni, és nem lett volna rossz egy dobogós hely
sem... Az utolsó szakasz előtt ez még így is volt. Nem tettünk
fel új gumikat (mert nem is volt), így a harmadik helyünket
elbuktuk, mivel sajnos sokat rontottunk az időeredményen.
Összességében jól éreztük magunkat, reméljük, jövőre újult
erővel támadunk!
Köszönjük a lelkes szurkolást barátainknak, a segítséget
szervizeseinknek! Minden olvasónak boldog új évet kívánunk!
Vass Károly – Szabó Lajos
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Megkezdődtek a munkálatok
A Balatonkenesei Városvédők célul tűzték ki a Mélyárok területén lévő
játszótér újjáépítését. Új játékok kihelyezését, kültéri sporteszközök telepítését, a padok felújítását, valamint a kerítés teljes cseréjét terveztük.
Balatonkenese város tulajdonosi hozzájárulásának megkérése után összefogásra kértük városunk lakóit is. A szépszámú támogatónak köszönhetően a
munkálatokat már el is kezdhettük.
2018. november 12-én Szántó László szakmai vezetésével a kerítés vasanyagának előkészítését végeztük.
2018. november 18-án pedig már a helyszíni lakatosmunkákkal, illetve a
fémszerkezetek festésével folytattuk. Közel harminc önkéntes vett részt a
munkálatokban.
Beszerzésre került a kerítés faanyaga is. Sajnos az év végi, téli időjárás
nagyban befolyásolja a kültéri munkálatokat, de mihelyt az idő engedi, a
munkák tovább folytatódnak.
Köszönet mindazoknak, akik az eddigi feladatokban részt vettek, valamint
támogatóinknak, akik jóvoltából célkitűzésünk nem csak terv marad.
Szabó Tamás
a Balatonkenesei Városvédők elnöke
Fotó: Weisz Lajos és Novák László

60. évforduló
November 23-án pénteken ünnepelte házasságkötésének 60. évfordulóját Buzsik Béla és
Buzsik Béláné Orbán Magdolna. 1962 óta élnek Kenesén. Mostanában már nem sokat járnak
ki, de a régiek közül biztos sokan emlékeznek
még rájuk. Két lányuk született, Magdolna és
Bernadett.
A családi megemlékezés keretén belül férj
és feleség az egykor templomban tett házassági
esküjüket is megismételték.
Sok szeretettel köszönti őket az egész család, kicsik és nagyok. Jó egészséget kívánunk
nekik, erőben, egészségben!
Vajdáné Cseh Mónika
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Kincskereső (és találó) kiállítás nyílt november 26-án a Kultúra Házában. A tárlaton településünk lakói mutathatták meg alkotásaikat:
festményeket, rajzot, hímzéseket, folttakarót, kisplasztikát, fotót,
origami tárgyakat.
Kicsit csalódott vagyok, mert azt hittem, ezzel a kiállítással jobban meg tudjuk mozgatni Kenese népét. Reméltem, hogy nagyon
sokan fogják elhozni alkotásaikat, szellemi termékeik lenyomatát,
alkotókészségük, kedvük gyönyörű tárgyait. Megtöltöttük a termet,
nagy örömöt jelentettek az előkészületek, de közben elgondolkodtunk azon, mivel lehetne még érdeklődést kelteni, több embert elérni. Ha ezen az esős estén nem is találtak ide a látogatók, reméljük,
hogy az elkövetkező napokban, hetekben sokan felkeresik a kiállítást, és kedvet kapnak, hogy elkezdjenek otthon hímezni, alkotni,
majd ezt megmutatni közösségünk többi tagjának is. Várjuk, hogy
vendégkönyvünkben teljenek az oldalak, mindenki lássa meg a
szépséget, ami ebben a teremben van.
Gábor Adrienn intézményvezető köszöntője
Az időjárás befolyásol minden közösségi rendezvényt: otthonról, munka után, amikor már túl vagyunk a tennivalóinkon, nem
egyszerű. Az ember nehezen indul el. De amikor már odaért, örül,
hogy ott van. Gyönyörködhet egy kiállítás darabjaiban, élvezhet egy
jó rendezvényt, töltekezhet belőle. Örülök azoknak, akik eljöttek és
kiállítottak, mert ők településünk aktív, tevékeny képviselői. Egy
szeletét mutatjuk itt be Kenesének, a kenesei civil művészeti életnek. A kiállítók hobbijába, hétköznapjaiba, szabadidejébe pillanthatunk be. Tudom, hogy az emberek rá szoktak csodálkozni egy-egy
tárgyra: ki készítette? Nem is gondoltam, hogy ilyennel foglalkozik,
ilyen remek dolgokat készít! Nem ismerjük egymást, nem tudjuk, ki
mire képes. Mindenkinek titkolt, vagy nem is olyan titkolt vágya a
tudását, tehetségét továbbadni. Hogy másoknak is kedvük legyen
ahhoz, amit ő szeret. Ezek az itt kiállított alkotások nem öncélúak:
az emberek szeretik megmutatni a tehetségüket. Ehhez kívánok
minden most kiállítónak további sok sikert, és kívánom, hogy legyen sok érdeklődő, látogató.
Tömör István
Fotó: Vasváry-Tóth Tibor
polgármester
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Református egyházgondnoki eskütétel

2019. január
A novemberben történt választást
követően a református egyház új
gondnoka, Bollók Gyula gondnoki
eskütétele volt december 9-én a református templomban. Ezzel együtt
került sor Szanyi Ildikó presbiteri
esküjére is.

Programok januárban

Balatonkenesén
Doni megemlékezés
2019. január 13. vasárnap, 11:30
Református Templom
Filmklub – Interstellar
2019. január 16. szerda, 17:00
Könyvtár
A Magyar Kultúra Napja
2019. január 22. kedd, 18:00
Kultúra Háza
Kenesei Szabadegyetem –
Farkas Bertalan előadása
2019. január 29. kedd, 17:00
Kultúra Háza

Februári előzetes
Kultúrházak éjjel-nappal

„Szeretlek kedvesem…”
– Szerelmesvers-felolvasóest
és közös szerelmesregény-írás
2019. február 16. szombat
Kultúra Háza
Kultúrfarsang gyerekeknek
2019. február 23. szombat
Kultúra Háza

2019. január
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Gondviselés van, és működik

– Nemrég beszélgettem Nyikos
Jánossal, akinek gyerekverses kötete jelent meg. Tőle azt kérdeztem:
miből lesz a költő? Tőled azt kérdeBeszélgetés Erzsébet nővérrel,
zem: miből, kiből lesz a nővér?
az
Assziszi
Szent
Ferenc Segítő Nővérek Közösségének tagjával
– Akit a Jóisten meghív, és aki
a hívásra odafigyel, elindul általa.
Mert mindig meghív embereket. Hogy
– A szülőnek az a legfontosabb, hogy
– Az emberek nagy része önismereti
ki veszi észre, ki nem, az már más.
a gyereke boldog legyen. És ha tudta, problémával küzd, mert vagy túlértéke– Honnan és mikor érkeztél Kene- hogy te így vagy boldog, nem érezhetett lik magukat, vagy alul. Kevesen tudják,
sére?
másként.
hogy valójában kik ők, kevesen hajlan– Miskolcról, 1996. január elsején.
dóak ezzel foglalkozni. De ha nem tuTöbb mint húsz éve. Nem vallásos csadom, ki vagy mi vagyok, nem ismerem
ládban nőttem fel. Nagymamám ragasza vágyaimat, az álmaimat, össze-vissza
kodott hozzá, hogy a nővéremmel elsődöntéseket fogok hozni.
áldozók legyünk. Miskolc, szocializ– Néha egymásnak ellentmondóakat is.
mus, a szüleink gépgyárban dolgoztak,
– Igen. Az igazán mély vágyaink
ez nem volt egyszerű. De mivel a nagyazért vannak, hogy előre vigyenek.
mama nagyon akarta, mentünk. És aztán
Észre kell venni őket. Olyan ez, mint a
én ott ragadtam. Ennyi történt.
hivatás. Biztos vagyok benne, hogy a JóAzon ritka szerzetesek közé tartoisten újra és újra megszólít embereket
zom, akik nagyon hamar szembesültek
papnak, szerzetesnek, de hogy ezt észreazzal, hogy más az útjuk, mint a legtöbb
veszi és elfogadja-e az ember, ez szeméemberé. Negyedikes voltam, amikor élelyes döntés és egyfajta belső készenlét.
temben először templomban jártam, IsA körülmények nem mindig ideálisak,
tenről hallottam. Tizennégy évesen,
mint ahogy az én esetemben sem voltak
nyolcadik osztályosként már úgy láttam:
azok: hétről hétre azért küzdöttünk a nőmilyen jó azoknak, akiknek az a feladavéremmel, hogy édesapám azt mondja,
tuk, a munkájuk, az életük, hogy Istenelmehetünk hittanra. Ilyen családban arnel vannak. Akkor még nem láttam
ról ábrándozni, hogy engem a Jóisten
mást, mint papokat. Aztán szakmunkásmeghívott, elhinni, hogy ilyen létezik,
iskolába kerültem, és ebben az időszakszinte lehetetlennek látszott. Édesapám
ban találkoztam először szerzetes nővé– Most már én is így gondolom, de azt mondta, a hit nem lehet az ember
rekkel, megtudtam, hogy létezik női ré- az a két és fél év azért elég kemény volt. célja; édesanyám pedig először úgy reasze is ennek a hivatásnak. Még mindig Apai áldás nélkül belekezdeni nem volt gált a döntésemre, hogy ha eljövök, azt
úgy éreztem, milyen jó annak, aki ezt él- jó. De túllettünk rajta. A Jóisten segített, ő nem éli túl. Azonban volt egy pont,
heti.
mert először elképzelni nem tudtam, ho- amikor úgy éreztem, nem látom értelA szakmunkásvizsgám után két év- gyan fog rendeződni a helyzet. Ott és ak- mét, hogy számomra üres életet éljek.
vel már tudtam, jönnöm kell. Huszonegy kor úgy tűnt, nem fog. Mikor a szüleim Vagy lépek, vagy bekerülök abba a köréves voltam, amikor beköltöztem.
meghaltak, mindketten elrendezték a forgásba, amit a szüleimnél látok, és ne– Egyenes útnak tűnik.
dolgokat maguk körül, és meg tudtuk kem az nem hordozta magában a boldog,
– Pedig néha nem volt az. Voltak beszélni a problémáinkat. Tehát van odaadott élet reményét. Bizonytalanközben állomások, és figyelmeztettek: gondviselés, és működik.
ságba léptem, mert nem tudtam, végül
valami nagyon furcsa velem kapcsolatCivil szakmám élelmiszer-eladó. A hogyan fog alakulni, de elindultam azban... Láttam, éreztem, hogy nekem va- szakérettségit még Miskolcon kezdtem, zal, hogy itt az életem. Utólag nagyon
lószínűleg nem az az utam, ami a körü- munka mellett, de már itt fejeztem be vakmerőnek tűnik, pedig sosem voltam
löttem élő legtöbb embernek.
Veszprémben, és csak utána következett vagány, bátor vállalkozó. Mégis ez volt
– Hogyan fogadta a családod a dön- a főiskola.
életem első olyan döntése, ami nem volt
tésedet?
Amikor ide elindultam, fogalmam kérdés. Huszonévesen és most is úgy
– A szüleim egyáltalán nem örültek. nem volt, mit fogok csinálni. Egyet tud- gondolom, hogy Istennek van egy álma
Anyukám könnyebben mellém állt. tam: amit tanultam, azt biztosan nem.
mindenkiről, rólam is. Az Ő álmát szeNagymamám kísért végig az úton, a szó
– Ide, Kenesére vezetett rögtön az retném megtalálni és megélni. Hogy ez
legszorosabb értelmében, mert ő jött ki utad?
egy adott helyzetben hogyan sikerül, az
velem a vasútállomásra is, amikor köl– Igen. Ismertem más nővéreket, örökös kérdés marad. Nem mondom,
töztem. Édesapám nehezebben fogadta mert Miskolcon is éltek szerzetes nővé- hogy mindig tudom, látom vagy jól csiel, neki két és fél évbe telt, mire eljutot- rek, jó kapcsolatban voltunk és vagyunk nálom, de ez a célom. Erre tettem fel az
tunk arra a szintre, hogy írhattam haza a mai napig. De belülről éreztem, hogy életem.
levelet. A halála előtt megbékélt. Látott nem ott a helyem. A párválasztás szerin– Ezt nagyon kevesen mondhatják el
szerzetesi ruhában, beszélgettünk, és tem pont ugyanígy működik: van egy magukról.
utóbb a munkatársaitól megtudtam, na- belső bizonyosság, hogy mi a jó.
– A döntések az élet során egymás
gyon büszke volt rá, hogy így alakult az
– Ma nagyon sokszor inkább a külső után jönnek a feladatainkban, a helyzeéletem.
az, ami ilyen kérdésekben is dönt…
tekben. Lehet jól vagy rosszul válasz-
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tani, hiszen elsősorban mindenki ember,
a papok és a szerzetesek is. Ami ide elhozott, az legbelül még ma is ugyanúgy
él.
– Milyen életet találtál itt, amikor
megérkeztél? Hogy tetszett?
– Mikor valaki belép egy szerzetesközösségbe, ideális elképzelései vannak.
Természetesen nekem is voltak. Ezek
közül volt, ami bejött, és volt,
ami nem. Itt akkoriban egészen
idős nővérek voltak. Én pedig
egyedül fiatal. Szigorú családban nőttem fel, az engedelmességgel nem volt problémám. Sok
kérdés adódott, mert volt ugyan
egy végzettségem, de azt nem
akartam és nem is tudtam volna
csinálni, máshoz meg nem értettem. Nagyon sokat köszönhetek
a szüleimnek, mert határozottan
neveltek. Korán megtanítottak,
hogyan kell főzni, sütni, magamat ellátni, ami már az én gyerekkoromban sem volt általános. De ez a tudásom
megvolt, így nem jelentett gondot egy
konyhát elvezetni.
A családba belenő az ember, megszokja, jól ismeri. Bekerültem ide, ahol
idősek voltak, akik nem a családom, de
együtt kezdtünk élni. Élesben csiszolódtunk olyanokkal, akiket nem én választottam. Én a Jóistent választottam. Amiért nekem könnyebb volt, az az, hogy
nagyon fiatalon hoztam döntést, és minél fiatalabb valaki, annál rugalmasabb.
Ez megint csak Isten ajándéka volt.
– Van egy időszak, amíg felkészülsz,
és csak utána leszel szerzetes.
– Amíg otthon élsz, elmégy meglátogatni egy szerzetesközösséget, velük
vagy néhány napig. Akkor megtapasztalhatod, hogy valóban ezt szeretnéd,
vagy ez nem az, amit elképzeltél. Nekem ez is elég gyorsan ment, mert öszszesen háromszor voltam itt látogatóban, mielőtt beköltöztem. Aztán ott a jelöltidő, amikor még nincs szerzetesi
ruha, nincs fátyol, de az életkeret
ugyanaz, mint a szerzeteseknél. Ez
nagyjából egy év. Utána két év novíciátus következik, ahol már szerzetesi ruhában, szerzetesi néven éljük az életünket.
Majd jönnek a fogadalmak: először csak
egy-egy évre, az örök fogadalom előtt.
2000. október 8-án tettem örök fogadalmat. Ekkor már egész életemre mondtam ki az igent a Jóistennek. Az egy éves
fogadalmaknál még eldöntheti az ember,
hogy megújítja-e a fogadalmát, vagy
sem. Ezért nem rögtön tesszük az örök
fogadalmat. Ha valakinek igazi szer-
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zetesi hivatása van és komolyan gondolja, akkor már a belépés pillanatától
úgy viszonyul hozzá, mint az örök fogadalomhoz. Teljesen lényegtelen, hány
állomás volt közte.
– Nyilván vannak, akik menet közben
meggondolják magukat…
– Igen, erre van lehetőség, és többen
élnek is vele.

– És milyen a jelen?
– Szerzetesnővérként tanulni kezdtem. Először be kellett fejeznem a kereskedelmi szakérettségit. Eztán elvégeztem a Veszprémi Hittudományi Főiskola
BA képzését. Hamar elkezdtem tanítani.
1997-ben volt az első hittancsoportom,
első-második osztályosokat tanítottam.
Aztán tanultam sokfélét, lelki gondozást, egyebeket. Legutóbb a hittanár-nevelőtanár mesterszakot végeztem el. A
tanulást persze még nem hagytam abba,
folytatom, most például idegen nyelvvel. Nagy álmom a gyógypedagógia, és
tudom, ha a Jóisten belső indítást adott,
meg fogja erősíteni külső lehetőségekkel. Úgy látom, ma nagyon nagy szükség van ilyen irányú ismeretekre. Sok az
olyan gyerek, akikkel különleges módon
kell bánni. Foglalkoztam már sérültekkel: Down-szindrómás gyereket vittem
első áldozásra, és ebből írtam a szakdolgozatomat is.
Tanítottam kicsiket és nagyokat, de a
kicsiknél maradtam. Jelenleg négy óvodába és három iskolába járok. Nagyon
szép megélni, hogy az első hittanos csoportomból már többeknek a gyerekeit tanítom óvodai hittanon. Érdekes látni,
ahogy a gyerekek felnőnek, változnak,
megmaradnak, vagy huszonévesen egyszer csak újra megjelennek a templomban. Ez azt jelenti, valamit csak sikerült
beletennem a tarisznyájukba, ami eddig
nem látszott. Ezek a nagy dolgok. Sose
gondoltam, hogy tanítani fogok, de ez
lett belőle.
– A tanításban mit szeretsz a legjobban?

2019. január
– Ha azt kérdezed, mi az, amit a gyerekekkel való foglalkozásban a legjobban szeretek, arra azt válaszolom, hogy
az együtt töltött időt. A közös játékot, a
nevetést, a beszélgetéseket. A gyerekek
őszintén megnyílnak. Ez az idő ajándék.
Szeretek Istenről beszélni, tanítani. Ha
elkezdem a saját óráimat unni, a lelkesedésem alábbhagy. Ezért nem tudok két
csoportban ugyanúgy tanítani.
– A tanítás kreatív tevékenység.
– Igen, de nagyon munka- és
időigényes. Szeretek a gyerekekkel alkotni, új dolgot létrehozni. Lehet egy műsor, egy adventi koszorú, bármi. Ez rám is
jellemző: szeretek újat létrehozni. Virágdíszt, gyertyát,
mindegy. De a gyerekekkel közösen csinálni még jobb. Szeretek játszani, amiben nemcsak a
gyerekek, hanem a felnőttek is
partnerek, bár őket néha ösztönözni kell.
Az egyházközségi farsangokon, amikor
egymás megismerése a cél, mindig van
felnőtt, aki vállalja, hogy egy-egy mókás
feladatot elvégez, csak eddig el kell
jutni.
Hivatásom másik oldala, amikor lelkigyakorlatokat, lelki napokat vezetek.
Ezek általában Veszprémben zajlanak,
meg ahová elhívnak minket. Ott másfajta módon kell Istenről, hivatásról beszélni. Más, de mégis ugyanaz. Ha a Jóisten képességeket adott, azokat használnunk kell.
– Mindig mást, mindig máshogyan –
ettől érdekes a feladat.
– Az óvodai hitoktatás során azt az
egyet szeretném elültetni a gyerekekben: Isten szeret téged, úgy ahogy vagy.
Ha rosszat teszel, akkor is, ha jót, akkor
is. Ebben eszközzé válni, hogy a szeretetet megérezzék, megéljék, az nagyszerű.
– Cikksorozatodat és Teréz nővér
írásait nagyon szeretik a Hírlap olvasói;
keresik, várják.
– Arra szintén hamar rájöttem, hogy
jólesik leírni, megfogalmazni dolgokat.
Egy füzet és egy toll nélkül nem indulok
el. Először a plébánia tájékoztatójába írtam, aztán bővült a kör. Kihívás, hogy
miről írjak, de mindig elindul a dolog. A
tanítás ugyanilyen.
Nem hiszek abban, hogy amit csinálok, az az én érdemem. Vannak képességeim, amelyeket kaptam, s több-kevesebb sikerrel próbálom kamatoztatni.
Mindenkinek más és más adatik. Ezért
fontos az önismeret: az ember tudja, ki
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ő, mit szeretne, milyenek a képességei, a
lehetőségei, azokat hogyan használja.
Így egy idő után elhiszed: jó, hogy vagy.
Ha a mai világban eddig eljut valaki, az
nagy kincs.
– Hogyan lettél Erzsébet nővér?
– Pont úgy, mint minden más szerzetes! Amikor beöltözünk, annak jeleként,
hogy új élet kezdődik, kapunk egy új védőszentet is. Három nevet kell megjelölni, akik közül a közösség majd eldönti, melyik illik a legjobban hozzád.
Nekem két választásom volt, amelyek
közül egyiket sem tudtam megindokolni. Kis Szent Teréz volt az egyik –
aki érdekes módon végül Teréz nővér
védőszentje lett –, a másik pedig Szent
Erzsébet. Ezt talán csak azért választottam, mert az édesanyám is Erzsébet volt.
Hosszú időbe telt, amíg elfogadtam. Aztán arra gondoltam: Árpádházi Szent Erzsébet volt Magyarország első ferences
női szerzetese, aki Szent Ferenc palástját
kapta. A szolgáló szeretet jelképe és példaképe. Erzsébet betegeket ápolt és
semmi hatalmas dolgot nem tett. Nem
ettől lesz valaki szent. Úgy élte a hétköznapi életét, hogy teljes volt. Ez belső
megnyugvást adott, hogy a választásom
jó volt.
– Miben különbözik az életetek a
„külső világbeli” emberétől?
– Alapvetően abban, hogy letettük az
életünket, de nem egy ember, hanem Isten mellett. És mi nem látjuk a párunkat.
A hit mélyen mögötte van. Sokan mondják, milyen nehéz lehet nekünk szigorú
szabályok szerint, lemondásokkal élni,
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mert a hármas fogadalom, a szegénység,
tisztaság, engedelmesség nem könnyű. Igen, az imádság kötelező. De nem azért
imádkozunk, mert kötelező, hanem mert
együtt vagyunk a Jóistennel. Ezek olyan
kérdések, amelyeket
mindig két oldalról
nézhetünk. Nekem ezek szabadságot adnak. Szabaddá tesznek az anyagi dolgoktól. Természetesen
mi is ebben a világban élünk, eszünk,
iszunk és utazunk, lakunk valahol, de
nem gyűjtögetünk. Így minden gondolatom arra irányulhat, hogy Isten szeretetét meg tudjam mutatni másoknak – a létezésemmel, a munkámmal, az életemmel.
– A szabályok fontosak, bár ma sokan szeretik inkább a legtöbbet figyelmen kívül hagyni.
– Egyszer lelki gyakorlaton hallottam egy ferences atyától: a szabály azért
van, hogy megtartsuk. De ha megfordítjuk, úgy is igaz. Sőt, igazán csak úgy
igaz: a szabály tart meg minket, ha komolyan gondoljuk. Ez a szerzetesi szabályokra és a családi életre is érvényes.
Amikor a családban megvannak a feladatok, a szerepek, a beosztás, az keretet
ad, amely megtart és felszabadít. Határok nélkül minden parttalanná válik és
szabados lesz. Ha azt hiszem, hogy mindent megtehetek, nem tudok neki örülni,
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mert nem érzékelem, hogy történik valami. A gyerekek ma is szeretik a szabályokat és meg is tartják azokat, mert biztonságot adnak. De ha a felnőtt ezt nem
így gondolja, nem kapnak igazodási
pontot. Az öntörvényű gyerek attól
szenved a legjobban, hogy nincs mihez
alkalmazkodnia, nincs segítsége.
Arra biztatok mindenkit, merjen értéket keresni magában, másokban, a hétköznapi életében. Legyünk őszinték:
nagy dolgokat kevesen tudnak csinálni,
mert kevesen vannak olyan helyzetben,
szituációban. Ez nem baj, mert sok kicsi
sokra megy. Ezért vagyok nagyon bizakodó a gyerekekkel. A tendencia, amit
ma látunk, alapvetően nem pozitív. De a
gyerekekben legbelül ott a mag, ami az
értékre orientált. Ezt valahogy elő kell
hívni. Nehéz feladat, de nem lehetetlen.
Figyeljünk egymásra, ez a kulcsa
mindennek. És jó érzés este úgy letenni
a fejünket, hogy arra gondolunk: ma is
megtettem az álmod, Istenem.
Nagy Krisztina
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70 éves
a Balatonkenesei
Pilinszky János
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti
Iskola
„Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista
lehet. A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel:
hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők s hogy (az eddiginél többre) taníthatók."
(Németh László)

Iskolánk rövid története
Több mint ezer éve, 996-ban létesült Magyarországon a Szent Márton hegyen – a
mai Pannonhalmán – az első iskola.
Kenésén mikortól lehet iskolai oktatásról
beszélni? Sajnos dokumentumok hiányában nem lehet biztosat állítani.
Annyit lehet tudni, hogy az 1700-as évek
közepétől mindkét felekezetnél rögzítették a
lelkészek és tanítók nevét és működésük
időtartamát.
Balatonkenesén éppen úgy, mint a többi
magyarországi faluban, az általános iskola
elődjei a jól működő felekezeti iskolák voltak, a római katolikus és a református egyház is tartott fenn oktatási intézményt.
Az oktatásügyben a változást Eötvös József
1868-ban megalkotott népoktatási törvénye
jelentette. Tankötelezettséget írt elő minden
6-12 éves korú gyermeknek.
Ebben az időben falunkban volt már katolikus és református iskolaépület és tanító
is. Ambrus Gábor 1850-től a katolikus, Fazekas Mihály 1882-től a református gyerekeket oktatta.
Az „Elemi népiskolai értesítő könyvecske"
tartalmazta első osztálytól hatodikig, és a
gazdasági (általános) ismétlőiskola 1.-2.-3.
évi eredményeit.
Egy tanítóval – egy teremben tanultak a különböző korú és évfolyamú gyermekek. Mivel a református vallásúak nagyobb létszámban éltek községünkben, náluk már
az 1900-as évek elején két tanítót alkalmazott az egyház.
1928-ban már két-két tanító oktatott, hozzávetőleg 240 gyereket.
A gyermekek megtanultak írni-olvasni, a
számolás alapműveleteit, egy kis földrajzot,
természeti és gazdasági ismereteket, rajzot,
éneklést, kézimunkát, testgyakorlást. Nagy
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hangsúlyt fektettek a vallástanra. A templomban áhítattal kezdődött a napi tanítás.
A nagy létszámú csoportban a fegyelmezés
eszköze gyakran a pálca volt. Amíg a tanító
be nem ment a terembe a „vigyázó" ügyelt a
rendre. A gyermekek kórusban mondták az
egyszeregyet vagy skandálták a verseket.
Hazafelé kettes sorban, minden felnőttnek
tisztelettel „Jó napot kívánunk"-kal köszöntek. Ha valamelyik rendetlenkedett, másnap a „felvigyázó" jelentette a tanító úrnak.
Tanítók: Bankó Géza, Cseke Dezső, Nagy
Károly, Szabó Sándor, Támadi Lajos.
A 6 elemi után három évig egy héten kétszer
ún. „ismétlőbe" jártak a diákok. A fiúk a
gazdálkodással kapcsolatos ismereteket, a
lányok a háztartás, kézimunkázás rejtelmeit ismerték meg.
Az oktatás eszközei a legszükségesebbek
voltak: tábla, számológép, térkép és a tanító
által készített képek.
A református iskolaépület 1937-re életveszélyessé vált. A minisztérium javaslatára
új, 2 tantermes épület felépítését és a tanítói lakás korszerűsítését határozták el az
egyház vezetői. A régit lebontották, a tervet
Malomsoky Jenő építőmester készítette el,
1938. augusztus 31-én avatták fel.
A katolikus egyháznál is gyarapodott a tanulók létszáma és 1939. szeptember 1-én
ők is új iskolát avattak (a polgármesteri hivatal melletti épületet), egy második tanító,
Papp Valéria alkalmazásával.
Ezekben az években a tanítók népművelési
feladatokat is elláttak az iskolai munka
mellett. Ifjúsági egyleteket, színjátszókört
vezettek, leventeoktatást végeztek, az énekkarokat segítették karvezetőként.
A II. világháború utolsó évében súlyos anyagi kár érte településünket. Az iskolaépületek megrongálódtak, berendezéseik öszszetörtek. Az újjáépítésben nagy segítséget
adtak a szülők és a fűzfői gyár munkásai.
Az 1946. július 6-án kiadott miniszteri rendeletben közreadták az általános iskola első tantervét és a hozzákapcsolódó utasításokat. Falunkban is elkezdődik az általános
iskola szervezése. A reformátusok ajánlata
a következő: mivel nincs elég tanerő, az alsó
tagozat (l-4. oszt.) maradjon az egyházon
belül, a felső tagozatot egyesítsék.
Az így megszervezett általános iskola neve:
„Balatonkenesei Hitvallásos Altalános Iskola".
Igazgató: Kecskeméti Tibor. Nagy Károly
távozása után Szentkirályi Arankát és
Szűcs Olgát a katolikus, Hegyi Jánosnét
a református egyház alkalmazta. Támadi
Lajos távozása után Bán Ferencet választották kántortanítónak.
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1948. június 16-án az Országgyűlés XXXIII.
törvénycikke elrendeli az ország összes egyházi iskoláinak (néhány kivételével) állami
tulajdonba vételét, így ősztől nálunk is Balatonkenese Állami Általános Iskola felirat
olvasható az iskolai pecséten. A nyolc osztályos iskola megszüntette a polgári iskolákat, a tanulók létszáma megnőtt, de az iskolaépületek a régiek maradtak, 2-2 tanteremmel.
Elkezdődött a vándorlás. A falu nagyobb
helyiségeiben tanultak a diákok: az AMEKben (a volt nevelőotthon épülete), a Natkai
Vendéglőben, a Dull Vendéglőben, a Jánosi-villában, az Iparoskörben, a gyógyszertár
épületében. 1950-ben 335 tanuló délelőtti,
délutáni tanulással sajátítja el a kötelező
tananyagot és ballagnak az első nyolcadikat végzett kenesei diákok. Az ő osztályfőnökük volt Kecskeméti Tibor, aki 1948-ban
megszervezte az úttörőcsapatot.
Az ifjúság szabadidős programjai igen változatos képet mutattak akkoriban. „Légy
Munkára Harcra Kész!" (LMHK) volt a jelszó. Bábszakkör, népitánc, énekkar megszervezése, színjátszás, sportversenyek, azokon való részvétel erősítette az együttléteket.
Felejthetetlenek voltak a nyári úttörőtáborok 1958-tól.
Az iskolában folyó munkát a „Rendtartások" sűrű változásával szabályozták. Az
utolsó 1983-ban jelent meg és 1989-ben
szűnt meg. A tantestület lehetőséget kapott, hogy éljenek önállóságukkal és a helyi
adottságok figyelembevételével működjenek. Hegyi Jánosné 1950-től 1952-ig volt
az iskola igazgatója, majd Bán Ferenc 1952től nyugdíjba vonulásáig, 1983-ig vezette
iskolánkat. Példás szorgalmával, kitartásával érte el, hogy a volt református iskola és
tanítólakás helyén 1958-ra felépült a 6 tantermes iskola, így a katolikus iskolával együtt már 8 tanterem működött, de a magas gyermeklétszám miatt még mindig volt
délelőtti és délutáni tanítás is.
Az 1962/63-as tanév ismét változást hozott
az iskola életében. A községünkben működő
nevelőotthon leány lakói, felsőbb tanügyi
szervek utasítására a helyi iskola tanulói lettek, így a létszám ismét növekedett. A szaktanári ellátás erősödött, 1965-ben 564 tanulója és 25 pedagógusa volt az iskolának.
Legjobban a tornaterem hiányzott, rossz
időben a kultúrház, az iskola zsibongója, a
hosszú folyosó és a tanterem volt hangos a
versenyzőket buzdító gyermekektől.
A József Attila Irodalmi szakkör Kecskés József és felesége vezetésével színvonalas előadásokkal örvendeztette a falu lakosságát
és a tanulóifjúságot.
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Hetven éves az iskolánk, ám tudjuk, hogy az 1700-as években már szervezett oktatás folyt a településen. Mindkettőre büszkék lehetünk. Az oktatás színvonaláról pedig annyit, hogy iskolánk tanulói közül többen a
megye legjobb gimnáziumaiban folytatják a tanulmányaikat, és megállják a helyüket. Tanáraink képesek arra, hogy versenyképes oktatásban
részesítsék a gyerekeket. A 70 éves ünnepséggel az évtizedek óta kiemelkedő munkát folytató tanári kart is ünnepeljük, nem csak az iskolát. Az
ünnepség pedig az egész település ünnepsége, mert ez az az intézmény,
amelynek életében szinte mindenki érintett. Mindenki kapcsolatban áll
vagy állt vele: itt tanult, ide jártak a gyerekei, az unokái. Ritka kivétel az
olyan kenesei, aki az általános műveltséget nem ebben az iskolában szerezte meg. A gyerekek az iskolában biztonságban, jó helyen vannak és
megfelelő képzésben részesülnek. Szeretném, ha ezt a pohár pezsgőt
most nemcsak a hetven évre, hanem a most itt tanító pedagógusokra és
elődeikre emelnénk, azért, hogy folytassák ezt a munkát, településünk és
mindnyájunk érdekében.
Tömör István polgármester köszöntője
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Az iskola Pilinszky-díjas tanulói
1997: Magasházi Hajnalka, Magasházi Zsuzsanna, Nyemcsok Zita
1998: Kóczán Rita
1999: Renczes Katalin, Tombor Violetta, Varga Enikő
2000: Kúl Bernadett
2001: André Marianna
2002: Lencse László, Sipőcz Zoltán
2003: Kelemen Éva, Varga Csilla
2004: Orbán Anna, Hódos Brigitta, Tóth Krisztián
2005: Kéri Veronika, Papp Barbara
2006: Füredi Veronika, Hódos Katinka, Pataki Márk
2007: Kuti Sebestyén, Sándor Szilárd
2009: Dobó Klaudia
2010: Molnár Petra
2011: Horváth Robertina, Lontai Bendegúz, Révfalusi Éva
2013: Kéri Sámuel
2014: Bakos Lili, Gáspár Anna, Koronczai Fanni, Tóth István Imre
2015: Goór Júlia
2016: Balogh Csenge Fruzsina, Csőszi Janka Kata, Kiss Elizabet, Károlyi Lili
2017: Fekete Álmos, Gáspár Ákos, Jurcsó Janka Mária, Koronczai Hont,
Obsitos Nándor Csanád, Puskás Anna Blanka, Révfalusi Eszter,
Sarkadi Anna, Turi Ferenc
2018: Varga Gréta Barbara

Pilinszky-díjas felnőttek
1997: Törőcsik Mari színművész, Molnár Edit fotóművész, Kecskés József
iskolaigazgató
2001: Kele Ildikó iskolaigazgató, Kilin Árpádné iskolaigazgató
2006: Kürthy Lajos polgármester, Szabó Géza polgármester
2007: Vági Károlyné igazgatóhelyettes, Dr. Dukon Béláné tanár
2012: Sörédi Györgyné polgármester
2017: Szabó Károlyné intézményvezető
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A Művelődési Minisztérium 1961-ben kiadott rendelete szerint a kis létszámú, részben osztott iskolák körzetesítését rendelte
el. Az akarattyai általános iskola is ilyen
volt. Először az 5. és 6. osztályt szüntették
meg, majd a 7. és 8.-at, akik Kenesére iratkoztak be.
1968-ban ismét felvetődött az iskola bővítésének szükségessége. A helyi tanács 3,5
millió forinttal, a megyei tanács 2 millió forinttal segítette a terv megvalósítását. Az
építkezésben tanulók, szülők társadalmi
munkával igyekeztek, hogy az építkezés minél előbb befejeződjön.
1971. november 27-én adták át az új, nyolc
tantermes iskola épületét. A régi tantermekbe bevezették a központi fűtést és a villanyhálózatot korszerűsítették.
A szaktanárok lehetőséget kaptak, hogy
tantárgyuknak megfelelően rendezzék be
termeiket.
Kialakult a kabinetrendszerű oktatás. Az iskolavezetés igyekezett a legkorszerűbb szemléltető eszközöket beszerezni.
Az új pedagógiai módszerek elsajátítására
buzdította a nevelőket, akik éltek is a lehetőséggel. Az új, komplex matematikaoktatással Pásztor Sándor járt élen. Még a környező iskolák nevelőinek is ő tartott tanfolyamot.
Az iskolából kikerült gyermekek megállták
helyüket a középfokú intézményekben.
Több tanár szakfelügyeletet is ellátott: Herczeg Erzsébet biológia-földrajz, Mecseki
Lajos matematika-fizika, Kecskés József
irodalom-történelem.
A községben működő gazdasági szervezetek, az Egyetértés Tsz, a Sirály Szövetkezet
anyagiakkal segítette az iskolai munkát. A
Tsz vezetősége fúvós hangszereket vásárolt
a zenét tanulóknak. A Sirály Ktsz a hajó-modellezésben, vízi sportban való jártasságra
szolgáló könnyű vitorlákat bocsátott a gyermekek rendelkezésére. Jákfalvi József szakköröseivel szép sikereket ért el a hajómodellező országos versenyeken.
A hagyományőrzést, a lakóhely megismerését, megszerettetését segítette a honismereti szakkör Vér Lászlóné vezetésével.
A Nevelőotthon 1992-ben megszűnt, a tanulók létszáma ekkortól vált 300 körülivé.
1964-ben indult hódító útjára az Úttörő
Olimpia. Házi, körzeti, járási, megyei versenyeket szerveztek és a megyei győztesek
magasabb szintű versenyen mérték össze
ügyességüket a különböző sportágakban.
1992. május 23-án megvalósult a régi álom, átadták a Rády Sportcsarnokot (amelyet Rády József vívó olimpiai bajnokról neveztek el, akinek nyaralója volt a faluban),
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valamint a technikai műhelyek kialakításával jött létre a jelenleg is működő komplexum.
A zene oktatása szülői igényként jelentkezett. Zongora, furulya, fúvóshangszerek és
szolfézsoktatás folyik 1991 óta.
Jelenleg az iskola a balatonkenesei, balatonakarattyai és részben a küngösi általános iskolás korú gyermekek számára biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást. Az ehhez szükséges alapvető tárgyi feltételek biztosítottak: 16 tanterem, tornacsarnok, iskolai könyvtár, alapvető tan- és szemléltetőeszközök, művelődési csarnok, a zeneoktatáshoz hangszerek.
Iskolánk 1996-ban az országban elsőként,
Kecskés József igazgató kezdeményezésére
vette fel Pilinszky János költő nevét. Pilinszky ugyanis 1931 és 1944 között a településen töltötte nyarait, egykori villájuk máig is a Fürdő utcában áll. Minden évben
megemlékezünk a névadó születésének és
halálának évfordulójáról.
A névadóra készült Péterfy Gizella balatonkenesei festőművész alkotása a Pilinszkypannó, ami a Jánosi Gusztáv csarnokban
volt kiállítva. 2013-ban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át az iskola
fenntartását. Ekkor a festmény elhelyezéséről a városi önkormányzat intézkedett és
helyette egyik volt tanítványunk, Miklós
Melinda által ajándékozott Pilinszky János
portrét helyeztük a festmény helyére.
A költő tiszteletére alapította a tantestület
a Pilinszky-díjat, mellyel azokat jutalmazzuk, akik hozzájárulnak névadónk szellemiségének megőrzéséhez.
Jelenleg, 2017 szeptemberétől Sellei Abigél
vezeti és igazgatja az iskola életét.
2018 nyarán Balatonkenese Város Önkormányzata által elnyert pályázat alapján
megújult az iskola.

Iskolánk jelene
A Balatonkenesei Pilinszky János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola megfelel az egyéni tanulási igényeknek és a
környezet elvárásainak. Nagy hangsúlyt
fektetünk a mozgásra, játékra és sportra: a
Diákolimpián és szakági sportversenyeken
rendszeresen indulnak tanulóink. A művészeti iskola tanszakai az érzelmi intelligencia fejlesztését szolgálják.
Tanszakok: rajz-festészet, zeneművészet
Iskolánk 2014 szeptemberétől az ökoiskola
cím tulajdonosa. A környezeti és az egészségnevelésnek már évtizedes hagyománya
van. Nagyon fontosnak tartjuk egészségnapjainkat.
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A tanulási nehézséggel küzdő gyerekeket egyénre szabott programokkal zárkóztatják fel pedagógusaink.
Intézményünkben két idegen nyelv, angol és német közül lehet választani. Első osztálytól, játékos formában ismerkednek a gyerekek
a nyelvekkel. 4. osztálytól emelt óraszámú nyelvoktatás folyik.
Az alkalmazott informatika a játszva tanulás tantárgya. Az órákon
használt oktatóprogramok szorosan kapcsolódnak a többi tárgyhoz.
Felhasznált irodalom:
2010-ben kiadott történeti áttekintés
Bánfi Zoltánné dolgozata
összegyűjtött iratok és tablók
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Gondolatok — A Teremtés Könyve című versről
és a munkáról, alkotásról, s a teremtett emberről
A Veszprém Megyei Napló Előretolt helyőrség című hétvégi kulturális
mellékletében olvastam Hodos László
(1943) erdélyi magyar költő versét,
melynek címe azonnal felkeltette érdeklődésemet. A karácsonyi ünnepek,
Jézus születésének, a család ünnepének
az előestéjén vagyunk. A vers címe
jelezte, nagy horderejű témát választott
a költő, és nagyon kíváncsi voltam rá.
Többször is elolvastam, értelmeztem és
több, bennem megvolt és kialakult
kérdésre vártam választ a vers által.
Korábbi ismereteim alapján már tudtam
a mitológiai tartalmú irat (bibliai
könyv) létezéséről, a Teremtésről szóló
Könyvről. Úgy gondoltam, hogy a
teremtés, mint isteni tett dicséretéről
fogok új, eddig általam nem ismert
dolgokat szerezni és kapni, melyeket
esetleg a későbbi életemben, munkámban hasznosítani tudok, ami késztetni,
inspirálni fog új dolgok véghezvitelére.
Ezt a célt csak részben értem el, azóta
is több kérdés és gondolat maradt nyitva bennem.
A vers valószínűleg követi a mitológiai könyv szövegét, de nem emeli ki
a teremtés, az alkotás nagyszerűségét,
és annak eredményével, folytatásával
nem foglalkozik, pedig szerintem így az
egész egyfajta befejezetlen mondattá
válik számomra. Vélhetőleg a könyv se
foglalkozik ezzel, ezért a költő sem
ezen a nyomvonalon haladt.
A vers megjegyzi ugyan, „a Semmiből Valami lett” majd folytatja, „a
Semmi Igévé lett”, ami „a Kezdetben
vala”, és így lett „az Ige a Kezdet és a
Vég” beteljesülése, mely végül aztán
ismét távozott a Semmibe. Azzal
együtt is, hogy az „Istent boldoggá tette
a Teremtés, és Életet lehelt az Élettelenbe”. Madách Imre Az ember tragédiája című művében írja „Be van fejezve nagy mű, az Alkotó pihen”. Alleluja?! Mert sem-mi felemelő érzés, dicséret nincs a nagy alkotás, isteni teremtő
erő megnyilvánulása, a teremtés után.
Kicsit mintha itt elveszne, devalválódna, máris hanyatlani kezdene a befejeződött teremtés jelentősége; és szimbolikusan napjainkra értve akár azt is
érzékeltetheti, hogy ne erőlködjünk,
mert az ember tenni akarása (teremtés,

alkotás) a jó szándék és a segítőkészség
(Isten életet lehelt az élettelenbe) úgyis
távozik a nagy semmibe!? Ezekből
talán arra kellene következtetnünk,
hogy az ember ne dolgozzon, ne alkosson, ne alapítson családot, mert az
úgyis semmivé lesz!? Ahogy az első
magyar nyelven íródott Halotti beszéd
is jelezte „mik vagyunk: isa (íme) por
és hamu vagyunk”.
A vers ugyan kimondja az igazságot (bizonyára a Biblia alapján), hogy
„Istent boldoggá tette a Teremtés”. –
És mi lett a teremtés gyümölcsével? –
a teremtett világgal? – ki fogja azt
fenntartani és hogyan? – hiszen a
teremtő Isten (szimbolikusan most
már a való, teremtett élő ember) távozott, és újra távozik a Semmibe és
„Igévé lett”! Végül „az Ige a Kezdet
és a Vég” lett. – A teremtés ilyen
egyszerű dolog? – Ilyen egyszerűen,
ilyen körforgásszerűen történt és
történik? – A Semmiből lett valami,
a valamiből Semmi, amelynek a körforgását a teremtő isteni akarat mozgatta és mozgatja. Valóban ennyi
lenne!?
A vers azonban már az első soraiban jelzi, hogy „a Semminek iszonyú
ereje volt és az erő a semmibe volt
bezárva”, felszabadítása, a kiszabadításának a kulcsa Isten kezében volt, annak az akaratából (munkájából, alkotásából) pedig „a Semmiből Valami lett”!
A teremtés során ez a teremtő Isten
kezében vezérfonalként működött,
törvényeket alkotott, ezért nem alakulhatott ki Káosz, megszületett a Rend,
melyet a helyesen alkotott törvények
szorították (szorítják) korlátok közé, és
segítik elő, hogy most már a „Semmiből”, emberi akarással is megszülethessen Valami.
Szimbolikusan, jelképesen napjainkban a semmit akár a teremtett ember
iszonyú erejének, alkotómunkájának is
nevezhetjük, melynek létét, fenntartását
a többet akarása hajtja és motiválja.
Mozgatórugója és kulcsa ennek a helyesen megválasztott és alkalmazott hit,
akarat, és cél a mindennapi életünkben. Az alkotás szépségét, gyönyörűségét mindenkor ez adta, így születhetnek
ma is valamik.

Hodos László
A Teremtés Könyve
Kezdetben vala az Ige
és az Ige Semmivé lett.
A Semminek iszonyú ereje volt
és az erő a semmibe volt bezárva.
A teremtés kulcsa Isten kezében volt.
Megszületett a Teremtés pillanata.
A pillanat Idővé tágult
és létrejött a tér, amelyben haladt.
A Semmiből Valami lett.
Kezdetben nagy volt a Káosz.
Isten látta ezt és Törvényt alkotott.
Megszületett a Rend.
A Valami kétfelé szakadt
és lett belőle az Anyag és az Űr,
melyből vétetett.
Istent boldoggá tette a Teremtés
és Életet lehelt az Élettelenbe.
Majd távozott a Semmibe.
És a Semmi Igévé lett.
Mert az Ige a Kezdet és a Vég.
A Semmi és a Valami körforgásában az Isten saját képmására megteremtette az embert. Értelmet is adott részére. Valószínűsíthető, hogy sok tulajdonsággal is felruházta, amelyekkel élni
tudni kell, s ezt az ember maga döntheti
el, felkészültsége, adottsága alapján és
szintjén, hiszen szabadnak teremtették,
és a kapott szabadságát értelmezheti, és
hasznosíthatja. Vagy ha nem hasznosítja, esetleg „el lesz mint a befőtt” – egy
magyar közmondás szerint. De a felelősség szót nem ismeri. S nem ismeri
azt a tényt, hogy aki nem fárad el, az
pihenni sem tud, nem ismeri az ellentétek kiegyenlítő szerepét.
A teremtés során a törvényalkotások
létrehozták a Rendet, hogy ne alakulhasson ki, ne váljon ketté „az Anyag és
az Űr”, melyet a vers is rögzít, illetve
értelmez a Teremtés Könyve alapján.
Ennek szellemében valósulhat meg a jó
és a rossz, a jobb és a bal együttélése, a
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mindenkori ellentétek egysége és harca,
melyek magukban hordozzák és biztosítják a teremtés, az alkotómunka feltételeit, megújulását, megújítását. Így
lehetőség nyílott és nyílik a költő által
kifejezett „ember: Küzdj, és bízva bízzál!” elmélet megvalósulására. Lehetőség nyílt ennek szellemében az alkotó
emberi munka tiszteletére, s céljainak

Por lepi a porruhánk,
Már el is sározódott.
Por került a szemünkbe,
Az emberi gépezetbe,
Az emberi porgépezetbe.
Már minden eresztéke nyikorog.
De még mindig hajszoljuk.
Űz bennünket a késztetés.
William Blake festménye

Kalota Gizella:
Fohász
Uram, vezess minket vissza a tisztaságba.
A meztelenségünk tisztaságába.
Ahogy az Úristen megteremtette az embert,
A saját képmására.
Oda vágyunk vissza.
Uram, adj erőt, hogy a lábad
Nyomát követhessük!
Erősítsd meg emberi szeretetünkben
A szereteted.
Erősítsd meg a hitünk, mely belőled fakad.
Erősíts bennünket, hogy erőtlenségünkben,
Ne engedjünk a csábításnak.
Az idő rohanása hajszol,
Az anyagiasság vonz.
Hívogat a tarkaság.
Elkápráztat a csillogás.
Mindent le akartunk szakítani,
Megtartani, birtokolni.
Bármi áron.
Tisztesség, becsületesség, jó érzés
Már nem számít.
Nagyravágyásunk már az egekig ér.
Dölyf, gőg, hataloméhség,
Uralkodni vágyás.
Álnokság, hazugság csapdája
Elhomályosult emberi méltóság.

Szaladunk, rohanunk.
Hová?
Talán meg se állunk.
Eszeveszett rohanásunkból
Mikor ébredünk?
Mikor állunk meg?
Ki állíthat meg bennünket?
Ki állít meg?
Ki áll itt meg?
Túlfeszül a húr.
Megcsúszunk a banánhéjon.
Visszapottyanunk a porba.
Tudunk-e eszmélni?
Ki segít – mi segíthet?
Tragédiának kell történnie.
Baleset, fájdalom, kín
Kijózaníthat.
Talán.
Megérint valami.
Valaki megszólít.
Megszólal a lelkiismeret.
Lelkiismereten keresztül
Isten szól hozzád.
Ő hív.
Visszahív atyai házába.
Ölelő karjaiba zár
És nem kárhoztat.
Visszaérkezünk fészkünkbe
Mint fióka.
Mint tékozló fiú,
Kit visszavártak.
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megvalósítására és hibáinak kijavítására, feloldására, megbocsátására. És a
versben Semmivé lett Ige, – a Jézus
Krisztus eljövetele, jelenléte a karácsony ünnepe ismét így válhat teremtő,
alkotó Istenné napjainkban is – mindenki számára.
Gyurica István

Egy gondolat
Egy gondolat kibukkan belőlem,
Mint iszapból a virágszál,
A víz fölé löki a fejét.
Tele a szívem a szereteteddel.
Mégis a miértek kiáltanak belőlem.
Érzem, tudom, de értetlenkedem.
Ki kavarja fel az iszapot?
Milyen gondolatfuvallat jön,
És kergeti a port?
Kergeti az érzéseket, gondolatokat.
A tudás kettőssége kavarodik,
Kavarodik, tekergőzik.
A szemem megragadja,
Belemászik a fülembe.
Cseng a gondolataimban.
Az elmémet megzavarja.
Belül bizonyosan tudom,
Mire felszínre tör,
Már elbizonytalanodom.
Határokba, akadályokba
Fékekbe ütközöm.
Tolna előre, serkentene,
Szaladna bennem.
De hirtelen becsípődik valami,
Berántódik a kézifék.
Ó, már megint megtorpanok.
Csak állok és nézek, és nem tudom,
Mi történik énbennem,
És mi történik itt kint.
Kettősség szövevényeiben
Tapogatózom, botladozom.
Elemi ösztöntől cselekedve.
A lélek hangjától vezérelve.
A lélek fényétől irányítva.
– Vezessél engem, Uram!
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Boldogságrecept vagy valami más?
Elkezdődött az új esztendő. Biztosan
sok ígéret megfogalmazódott már, hogy
ki mit fog másként csinálni. Ha most lehetne egyetlen kívánságod még a 2019.
esztendőre egy jó tündértől, vagy jó angyaltól mi lenne az? Siker, gazdagság,
hosszú élet, egészség, szerelem? Talán a
barátságok sokasága, vagy a növekedő
gyerekek sikerei? Előfordulhat, hogy
egyik sem ezek közül, hiszen még hoszszasan lehetne folytatni a sort. Legvalószínűbb azonban, hogy a boldogságra
szavazol. Mert mit ér például a szerelem
boldogság nélkül? Vagy akár a hosszú
élet, ha keserű? Mit ér a pénz, ha nem
boldogít? Mit ér a barátság, ha csak veszekedést szül?
Minden ember boldog szeretne lenni, és ezért sok mindent megtesz. Dolgozik, mint egy őrült, éjt nappallá téve,
csak hogy megvehesse, amit akar, vagy
elmehessen oda, ahová vágyik. A cél
nem a birtoklás, hanem a boldogság,
amit a birtoklás jelenthet. Van, aki bulizik hajnalig, talán ezzel-azzal rá is segít,
hogy jól érezze magát, és másnap dél körül fejfájással ébred. Van, akinek a társa,
a családja jelenti a boldogság forrását.
Ma minden reklám a boldogságot akarja
eladni nekünk: „Ha megveszed ezt a
csodás mosóport, ti is olyan boldog család lesztek, mint a reklámban, ahol nem
jelent problémát a csoki- vagy a fűfolt”.
„Ha veszel egy ilyen okostelefont, élő
kapcsolatban lehetsz, a családoddal, boldog életet élhetsz, bárhol is vagy a világban”.
De mi van akkor, ha a boldogság
nem a birtoklásról szól? És nem is a teljesítményekről, hanem sokkal inkább a

kapcsolatokról. A kapcsolatról az emberekkel, vagy éppen az Isten-kapcsolatról. Jézus a Hegyi beszéd elején tanít a
boldogságról. Sokan megtették már ezt,
de Jézus egészen különleges dolgokat
mond. Ilyeneket:
„Boldogok, akik szomorúak: mert
majd megvigasztalják őket.
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a sírásnak, és meg fognak vigasztalni
téged. A szelídek, akiket letipornak, és
hátratesznek az erőszakosak – szintén
ujjonghatnak. Isten észreveszi a hátratételt, és elhozza azt az időt, amikor nem
lesznek nagyhangúak, és a szelídek örökölnek. Az igazságra szomjazók is tudhatják, hogy a világban nem a bűn és a
gonosz győz, hanem az Igazság. Aki
várja az igazság győzelmét, az már most
örülhet neki. Aki jobban szeretné, ha

Boldogok a szelídek: mert övék lesz
a föld.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák
az igazságot: mert majd eltelnek vele.”
Máté 5,4-6

Hát biztos nem így szoktuk elképzelni a boldogságot a hétköznapjainkban. Igen, a gyakorlati életben azt látjuk,
hogy nem a szelídek a boldogok, hanem
a hangosak és erőszakosak. Ők érik el a
céljaikat, ők mennek előre, ők szereznek
meg mindent, amit akarnak. Hogy lehetne boldog az, aki az igazságra szomjazik?! Hiszen akkor őt igazságtalanság
érte! Kisemmizték,
elárulták, rosszul bántak vele. Ez nem boldogság! És hogy lehetne boldog az, aki
sír?! Az esetek nagy
részében a sírás fájdalommal, vagy legalábbis veszteségélménnyel jár. Ez
lenne Jézus boldogságreceptje?! Bátran
felteheted a kérdést: Van ennek értelme?
Igen, van értelme. Gyere, kicsit gondoljuk végig… Sírni nem jó. De mindenki szereti, ha megvigasztalják. Jó, ha
kisírtam magam, és a bánatom örömre
fordul. Erről beszél Jézus. Amikor könynyezel, tudd, hogy nemsokára vége van

rejtve maradnának az ügyei, az nem lesz
annyira boldog. Azt gondolom, mondhatjuk ezek fényében, hogy a boldogság
nem azon múlik, mid van, mit értél el,
vagy hány barátod van a facebook-on. A
boldogságot nem a jó vagy rossz kedved, az időjárás, vagy az egészségi állapotod határozza meg. Lehet boldognak
lenni mindezen tényezők ellenére is. A
jót várni maga is jó. Aki Istenre vár, az
a békességre, és a szeretetre vár – az
tudja, hogy várakozása beteljesül. Már
most lehet ennek örülni. Mi a boldogság
receptje Jézus szerint? Engedd, hogy az
Istennel és az emberekkel való kapcso-

latod átjárja az egész életedet! Még a
legnehezebb helyzeteket is. Nézd ezeket
a bajokat Isten országának a dimenziójából. Ha így teszel, akkor csak a jókedvedet veheti el valami probléma egy időre,
de a boldogság a lelked mélyén – szüntelen megmarad. Így lesz ez az új esztendő valami egészen más, valami egészen új, valami egészen boldog világ.
M. Erzsébet nővér
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termetű, lombhullató fafaj. A japánakác név több
szempontból is
megtévesztő: a
faj nincs közvetlen rokonságban a magyarul „akác”-nak
nevezett fehér akáccal (Robinia pseudoacacia), habár egy családba (Fabaceae) és alcsaládba (Faboideae) tartozik
vele. A név továbbá azért félrevezető,
mert a japánakác nem őshonos Japánban
– Kína és Korea az őshazája –, ugyanakkor már az ókorban meghonosították a
szigetországban. Első magvait 1747ben hozták Franciaországba, ahonnan
Európa-szerte elterjedt, és kedvelt díszfává vált. Ma a világ számos táján – Európától Dél-Afrikán át Ázsiáig – sokfelé ültetik. Általában 20 méter magasra nő. Törzse enyhén hajlott, és vastag, erős ágakra bomlik. Lombkoronája
széles és boltozatos. Kérge viszonylag
sokáig sima marad, idősebb korábban
mély, hosszanti repedések jelennek
meg rajta. Fiatal hajtásai hengeresek,
finoman szőrözöttek, később megkopaszodnak. Sokáig, 3-4 éves korukig zöldek maradnak, felületükön fehér paraszemölcsök fejlődnek, majd ezután barnulnak meg. Hajtásain egyáltalán nincsenek tüskék. A virágok 15-30 centiméter hosszú, végálló összetett nyílt
fürtvirágzatba (bugába) rendeződnek.
A bugavirágzatok július-augusztusban
fejlődnek ki. A megporzás után 5-8
centiméteres, 2-6 magvú, fel nem nyíló,
húsos, cikkelyes, azaz a magvak között
befűződő hüvelytermése fejlődik, amely éréskor is zöld színű. Fekete magvait nyálkás felszínű maghéj borítja. A
magvak mérgezőek. A hüvelytermések
az erősebb fagyok megérkeztéig a fán
maradnak. Gyors növekedésű fafaj: a fiatalkori növekedési fázisban 60-80 centiméter évente. 15 éves korára eléri a 10
méteres magasságot és a 25 centiméteres
törzsátmérőt (mellmagasságban). Megfelelő körülmények között, védett fekvésben növekedése tartós, és magas
kort, illetve nagy méreteket érhet el. A
kínai gyógyászat 50 alapvető gyógynövénye között tartják számon.
2. A sokszor emlegetett Nevelőotthonnal szemben többféle fa társaságában találhatjuk a fekete diót. Egy volt
osztálytársam, Horváth Zoli családjával itt lakott a Széchenyi utcában. Három gyermekével és feleségével minden ősszel összegyűjtötték a lehullott
termést, amit aztán egy erdészetnek adtak el.

Hátha valaki nem ismeri…
Kenese fái 3.
Lakóhelyünkön több említésre méltó
fafajjal találkozhatunk. Ezek közül most
újabb hármat mutatok be.
1. Balatonkenesén a volt Mélyárok
területén, – az itt már bemutatásra került
eperfák és akácok mellett – tekintélyes
méretű japán akácok is magasodnak,
már a Kossuth tértől. Valamint legalább
négy emberöltő óta vetnek árnyékot a
boltjaink előtti járdára. Sajnálattal vettem észre, hogy a zöldségbolttal szembeni példányokat a minap kivágták. Vajon miért?!
Lakóhelyünkön jó pár évvel ezelőtt a
legnagyobb példány élt ebből a fafajból,
a Nevelőotthon vöröskő kerítésével szembeni füves területen. Valamikori nagyságát könnyen elképzelhetjük, ugyanis a
föld fölött meghagyott csonkja ma is látható. Életképességét mutatja, hogy sarjakat növeszt. Miért volt ez a fa útban?
Amikor hazafelé jövök a Pásztor ut-

Japánakác virága

cában, mindig csodálattal nézem ezeket
a fákat. A gyönyörű, zöld ágaikat minden évben visszavágják s ennek eredményeképpen a törzsük teteje gömbszerűen
megvastagodott. Valószínű, a harkályoknak is tetszik a japán akác, ugyanis
két példányon is megfigyeltem egy-egy
odút,sőt a sűrű vesszőszerű ágak között
fészkek is lapulnak.
Japán akác vagy közönséges pagodafa
A közönséges pagodafa vagy japánakác (Sophora japonica vagy Styphnolobium japonicum) a pillangósvirágúak
(Fabaceae) családjába tartozó, KeletÁzsiában őshonos, azonban hazánkban
is jól ismert és gyakran ültetett, nagy-
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Fekete dió
A fekete dió (Juglans nigra) a diófafélék (Juglandaceae) családjának dió
(Juglans) nemzetségébe tartozó növényfaja. Észak-Amerika keleti részén, főként folyók mentén közönséges faj, másutt széles körben termesztik. Termése a
közönséges dióhoz hasonlóan ehető, de
belső része kisebb, héja jóval keményebb, így elsősorban nem termése, hanem értékes faanyaga miatt termesztik.

Fekete diófa

Lombhullató, egylaki fa. Magassága tipikusan 30-40 méter, kedvező feltételek
mellett 50 méter is lehet. Koronája széles, általában felfelé törekvő, szabályos,
zárt. Törzse vastag és egyenes. Az ágak
általában magasan indulnak ki a törzsből, igen erősek, egyenletes koszorúformát alkotnak. A fiatal fák kérge szürke
vagy sötétbarna, később sötétbarna vagy
szinte fekete lesz, mélyen bordázódik,
töredezik, közelről rombusz alakú lapok
figyelhetők meg rajta. A vastag, fiatal
hajtásokon – a közönséges dióval ellentétben – finom, bársonyos szőrzet található. A rügyek halványbarnák, hegyes
csúcsúak, redős rügypikkelyekkel. A
vessző metszete rekeszes. A páratlanul
szárnyalt levelek szórt levélállásúak, 3050 cm hosszúak. Az összetett levelet 1523 levélke alkotja, ezek 6-10 cm hoszszúak, 2-3 cm szélesek, megnyúlt tojásdadok, hegyes csúcsúak, fogazott szélűek. A levélkék színe kopasz, fonákján
az erek mirigyszőrösek, rövid nyélen
vagy szinte az ágon ülnek, egymás alatt,
átellenesen. A legnagyobb levélkék középen találhatók. Május-június táján virágzik. A porzós virágok az előző évi
hajtásokon csüngenek, vastag, hengeres
barkákban, 2-5-ösével. A termős virágok általában 5-ösével helyezkednek el
az ágak csúcsain, zöld színűek, jelentéktelenek. A termés csonthéjashoz hasonló
zárt kupacsú makk, amit diótermésnek is
neveznek. Hossza 3-5 cm, gömbölyű
vagy enyhén megnyúlt, világosbarna, a
terméshéj élénkzöld, sima. A burok
éréskor nem repedezik fel, hanem rászárad a termésre. A csonthéjban ráncos,
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Pesten jártak a kenesei diákok!

November végén a kenesei 7-8. osztályos diákok autóbusszal kirándultak
hazánk fővárosába. Megtekintették az
ország legszebb házát, a Parlamentet, ahol találkozásra került sor Kontrát Károly államtitkár úrral, térségünk országgyűlési
képviselőjével. Rövid látogatást tettek a Szent István bazilikában, majd a Mc Donald ’s ebédet követően a Terror Háza Múzeum
következett. Végül szép panorámával a Gellért hegyről búcsúztak Budapesttől.
A program, melyet Balatonkenese Önkormányzata támogatott, bizonyára sokaknak marad meg tartalmas emlékként.
dr. Tábori György
November 23-án, pénteken a 7.-8. osztályosok Budapestre mehettek, Balatonkenese
Város Önkormányzata jóvoltából.
A buszunk reggel 8-kor indult. Nagyszerű
élmény volt, bár az utazás hosszan tartott a
csúcsforgalom miatt. Ennek ellenére nem volt
kimerítő, mert utána érdekesebbnél érdekesebb helyeken jártunk.
Először a Parlamentbe nyertünk betekintést. Első körben át kellett menni egy fémdetektoron, és átvizsgálták a táskáinkat. Ezután
az idegenvezetőnk érdekes ismeretterjesztő
beszédével körbevezetett minket az épületben. Láthattuk a Kupolateremben a koronát, az
országalmát, a jogart, a palástot és a párna alatt
a kardot. Majd átmentük az Alsóház szavazótermébe, ahol elmagyarázták, hogy hogyan zajlik egy szavazás. Természetesen ez a gyönyörű
épület tele volt festményekkel, díszes rózsaablakokkal, korabeli bútorokkal,
követően elsétáltunk a Terror
szobrokkal és minden aranyozott
Házába. Ez tetszett a legjobban.
volt. Az épület látványa elvaráAz épület eleinte lakóházként
zsolt, kívülről és belülről.
szolgált, de ma már múzeumként
Ezután gyalog folytattuk uműködik. Belsejében egy tank áll.
tunkat a Bazilikába. Csendes
A létesítmény négy szintes. Bahely volt, ez nem meglepő. Ez az
loghné Fecsó Zsuzsanna taépület szintén nagyon szép. A tenárnő – aki a történelmet tanítja
remben, ha beljebb mentünk, látnekünk – körbevezetett minket az
hattuk István királyunk fehér
emeleteken, és elmagyarázott minszobrát, mely ki volt világítva.
dent a látottakkal kapcsolatban.
Gyertyák is égtek, mi is gyújtotRészben nyomasztó volt, de hála
tunk párat. Miután végeztünk eIsten, senki nem jött ki sírva. Az
zen az állomásunkon elmentünk
első emeletről a pincébe egy lift
ebédelni, felszedni a ledolgozott
vezetett, ahol halhattuk egy korakalóriát. Mindenki nagyon jót
beli úriember beszámolóját erről
lakmározott a „Mekiben”. Ezt
az időszakról (felvételről). Miután leértünk az alagsorba, láthattunk különböző cellákat és
az időszaknak megfelelő ruhákat, tárgyakat. Az egyik börtöncella végén volt egy eredeti akasztófa.
A „lelki terror” után a buszunk felvitt egy darabig a Gellért-hegyre, utunk végső állomására.
Szürkület után jártunk, mikor felértünk a kilátóba. A
Lánchíd, a Parlament és az összes nagyobb épület ki volt világítva, ezért az egész város fényben pompázott. Mindenki jó
napot élt meg aznap, és csodálatos élményekkel gazdagodott.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a lehetőséget, hogy
részt vehettünk egy ilyen szép és tartalmas kiránduláson.

JLMW

Piller Anna
Szigeti Roxána Kíra
8. osztályos tanulók
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Bartha András – Majláth Mikes László

Majláth Mikes
László – Tónió
rajza

FÉRFI: A fenébe, a puszta közepén lerobbant a kocsink.
NŐ: Nem baj, lehet, hogy rosszfelé mentünk.
FÉRFI: Anyukám, te csak ne szólj bele, amikor múltkor vezettél, azt mondta a GPS: Miatyánk, ki vagy a mennyekben… Különben is, mindig mondom neked, hogy csatold
be a biztonsági övedet.
NŐ: Az olyan kényelmetlen.
FÉRFI: Még mindig kényelmesebb, mint egy kerekesszék.
NŐ: Te csak ne izélgess! A múltkor lefektetve találtam a vezető melletti ülést. Biztosan azzal a cafka titkárnőddel voltál.
FÉRFI: Az a cafka még akkor se kellene, ha volna melle. De
sajnos nincs neki.
NŐ: Pont most mondasz ilyeneket, amikor holnap lesz a házassági évfordulónk. Na, hanyadik?
FÉRFI: Huszonharmadik.
NŐ: Te mindig egy évvel kevesebbet mondasz.
FÉRFI: Mert az első év az jó volt.
NŐ: Inkább örüljél, hogy rendes anyósod van.
FÉRFI: Én szeretem az anyósomat. Ha nem szeretném, akkor
feladnék egy hirdetést: Dunára néző anyósom mellé melegszívű bérgyilkost keresek.
NŐ: Told már be a kocsit, te vagy a férfi.
FÉRFI: Ezt az ágyban sose mondod.
NŐ: A Bélától jött egy SMS.
FÉRFI: Milyen Bélától?
NŐ: Negyedik Bélától. Tudod, aki a
negyediken lakik. Poénkodik velem a hapsi. Azt írja, hogy fehér
A4-es nyomtatópapírját fehér
A4-es Audira cserélné.
FÉRFI: A Béla a múltkor nekem azt
mesélte, hogy 28 éve, a rendszerváltáskor az volt a vágya, hogy
70 ezer forint legyen a fizetése,
és legyen egy tízéves Golfja.
NŐ: És?
FÉRFI: Mára mindkét vágya teljesült.
NŐ: Az élet attól szép, hogy bármi megtörténhet. És attól
rossz, hogy meg is történik.
FÉRFI: Emlékszel, anyukám, amikor fiatalok voltunk, alig
tudtunk kijönni a fizetésünkből.
NŐ: Ugyan, apukám csak az első 29 nap volt nehéz. Sosem
értettem, miért marad olyan sok nap a pénz végén.
FÉRFI: A pénz nem boldogít: akinek ötmilliárja van, nem
boldogabb, mint akinek csak négymilliárdja.
NŐ: Egyszer azt mondta nekem egy hajléktalan, hogy minek
aludjon ő egy húszmilliós lakásban, amikor aludhat egy
húszmilliárdos híd alatt is.
FÉRFI: Kivéve mostantól, hogy ki lesznek tiltva az egész városból. Nekem meg egy bölcs hajléktalan azt mondta, hogy
kukából nem lesz szalonna.
NŐ: Az élet drága, mégis népszerű.

Kenesei Kabarészínpad – január

FÉRFI: Ahogy mondod, anyukám.
NŐ: Apukám, te olyan okos vagy, mint Marksz, Engelsz
és Leninsz.
FÉRFI: Akkor ezt hallgasd meg! Egyedül találtam ki. Tudod mi a különbség a jó nőben és a parkolóhelyben? Általában mindkettő foglalt. Ha meg találsz egyet, akkor az fizetős vagy mozgássérült.
NŐ: Apropó, nem is mondtam, hogy tegnap megbüntettek,
mert tilos helyen parkoltam.
FÉRFI: Anyukám, én mindig mondtam neked, ha
megállsz valahol, kapcsold be az ablaktörlőt.
Akkor nem tudják alátenni a Mikulás-csomagot.
NŐ: Apukám, te dilis vagy!
Minden férfi dilinyós?
FÉRFI: Nem, vannak agglegények is.
NŐ: Viselkedjél már!
FÉRFI: Ha pesszimista lennék, azt mondanám, hogy a házasságnál nem lehet rosszabb. De optimista vagyok, és azt
mondom, lehet.
NŐ: Elég volt már, hogy mindig engem szapulsz!
FÉRFI: Miért, először én nem is akartam megházasodni. Azt
olvastam, hogy a hímek fogságban nem szaporodnak.
NŐ: A szerelem egy hosszú, édes álom. A házasság az ébresztőóra. Bizonyított, hogy a válások 100 százalék házassággal kezdődik.
FÉRFI: Ha legközelebb nősülnék, én egy siketnéma, nimfomániás nőt vennék el, és az apjának
legyen egy kocsmája. Csak mellesleg mondom neked, hogy a szüzesség nem örökletes.
NŐ: Miért nem próbálod már valahogy megjavítani a kocsinkat?
FÉRFI: Ezen minden kompjuterrel működik. Bezzeg húsz éve a
Trabantunkat meg tudtam bütykölni.
NŐ: Nekem meg húsz éve nem fájt a bütyköm.
FÉRFI: Az autószerelésnél csak az volt a baj, hogyha olajos
lett a kezem, rögtön viszketni kezdett az orrom. Különben
is a Béla mondta, hogy egy áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt. Csak más a fogása.
NŐ: Apukám, egyáltalán mit tudsz te?
FÉRFI: A Bibliában az Úr azt mondja Ádámnak, hogy a tudás
bűn.
NŐ: Apukám, nyugodj meg, te ártatlan vagy.
FÉRFI: Negyedik Béla azt kérdezte tegnap, hogy régen látott,
talán elhagytál? Mondtam neki, egy fenét, mindig csak
ígérgeted.
NŐ: Én sosem hagynálak el. Azt sem tudom, hol tartjuk a bőröndöket.
FÉRFI: Az én feleségem a legjobb, legokosabb, legszebb aszszony…Fizetett politikai hirdetést hallottak!

Évődő házaspár
I. rész
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Igaz, hóval nem találkoztunk még, de az igazi téli hideg már
kopogtatott az ajtónkon. A tél közeledtével a szociális szolgálat
és a polgárőrség mellett a rendőrség is készül a zord időjárásban veszélyeztetett emberekre történő nagyobb odafigyelésre.
A Rendőrség részéről folyamatos a
veszélyeztetett csoportba sorolható emberek és tartózkodási helyeik feltérképezése, felkeresése. Ez nem csak a fedél
nélküliek számbavételét jelenti! Sok
idős és nem idős, de magatehetetlen
ember is él egyedül!

Köztük vannak, akik betegek, rokkantak, elesettek, nem tudják ellátni magukat megfelelően. Sokan élnek a települések külterületein, kieső helyeken,
rossz körülmények között, akiknek nincsenek szomszédjai, akikre nem figyel
senki. Ők azok, akikre a hidegben is
gondolni kell!
A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja az elhagyott területeket, kollégáim rendszeresen felkeresik az ismert
tartózkodási helyeket, az idős vagy elesett embereket saját otthonaikban, hogy
szükség esetén intézkedjenek, vagy jelezzenek az önkormányzatok, társhatóságok, szociális szolgálatok felé. A segítség igazán házhoz megy! Ha az utcán
találkozunk elesett, magatehetetlen emberrel, mellette sem mehetünk el! A
rendőrség értesítésével megtesszük azt
az állampolgártól, embertől elvárható
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Közeledik az év vége…

lépést, amely akár életet is menthet. Hiszen az időben érkező segítség a legnagyobb segítség!
Tudom, a segítségre szorulók között
vannak olyanok is, akik nem jelzik, mire
van szükségük, és vannak olyanok is,
akik nem veszik igénybe, vagy nem fogadják el a segítséget. Úgy
gondolom, aki lelkiismerete
szerint megteszi a tőle elvárhatót, nyugodtan hajtja
álomra fejét esténként.
Az év vége nemcsak a
telet hozza magával, hanem
az ünnepeket is. A karácsony melege után az óév
búcsúztatása kerül középpontba. A bulizásnak is vannak azonban szabályai!
▪ Alkohol fogyasztása után, ittasan,
tudatmódosító szer hatása alatt ne
vezessen gépjárművet!
▪ Készüljön fel járművével
az úton történő esetleges
elakadásra nemcsak a
gépkocsi állapotának ellenőrzésével, hanem takaróval, inni- és ennivalóval, egyéb szükséges
dolgokkal,
különösen
hosszabb út előtt!
▪ Erősen ittas állapotban ne
induljon el egyedül gyalog sem, ne
álljon meg útközben, hogy megelőzze a kihűlést!
▪ A tűzijátékok beszerzésére, használatára vonatkozó szabályokat tartsa be
a balesetek elkerülése érdekében!

▪ Petárda használata tilos és veszélyes!
▪ Ne hagyja el barátait, ismerőseit bulizás közben! Akivel együtt indult el,
annak biztonságos hazaérkezésére is
gondoljon! Ezt különösen a fiataloknak ajánlom…
▪ Fiatalkorúakat ne segítse alkohol és
dohányáru megszerzésében!
▪ Hangoskodással ne zavarja a környezet nyugalmát!
▪ Vigyázzon kutyájára, gondoljon más
kutyájára a szilveszteri hangzavarban!
▪ Felelősen közelítse meg a vízpartot,
és tartózkodjon víz közelében, különösen alkohol fogyasztása után!
Tudom, hogy a szilveszteri buli a felhőtlen szórakozás ideje, de az sem hatalmaz fel senkit arra, hogy mások nyugalmát semmibe vegye, vagy mások egészségét, testi épségét veszélyeztesse.

Rendkívüli eseménymentes
szórakozást és boldog új évet kívánok,
Kollégáim nevében is!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Tourinform irodánk hírei
hÍrlevelÜnkre

Ingyenes wi-fi pont
vendégeink számára
Egyesületi irodánk
új szolgáltatással bővül: ha nincs internet-hozzáférése, jöjjön el hozzánk!
Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület
– Tourinform Balatonkenese
8174 Balatonkenese, Kálvin J. tér 4.
Tel.: 88/594-645
hellobalaton.eu

A
már elérhető
Tourinform Irodánkban!
Informálódjon havi rendszerességgel Balatonfűzfőt, illetve a
balatoni régiót érintő hírekről,
programajánlatokról.
8174 Balatonkenese, Kálvin J. tér 4.

feliratkozhatnak
a hellobalaton.eu
oldalon,
illetve követhetik
eseményeinket
a Facebook-on is:
www.facebook.com/
hellobalaton.eu
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Ward, J. R.: Síron túli szerető. Fekete Tőr Testvériség 2. Alexandra
Kiadó, 2018
Ward, J. R.: Beavatás. Fekete Tőr Testvériség 6,5. Alexandra Kiadó,
2018
Lektűr
McInerney, Monica: Életem utazása. Művelt Nép Könyvkiadó,
2018
Picoult, Jodi: Vezeklés. Athenaeum Kiadó, 2018
Krimi, bűnügyi, thriller
Christie, Agatha: Az Ackroyd-gyilkosság. Helikon Kiadó, 2017
Ernst, Susanna: A lelked bennem. Athenaeum Kiadó, 2018
Perry, Tasmina. A legutolsó csók. 21. Század Kiadó 2018
Robotham, Michael: Dédelgetett titkok. General Press Kft., 2018
Shemilt, Jane: Bűnbeesés. General Press Kft., 2018

Mindenkit sok szeretettel várunk könyvtárunkban!

Szabó Lőrinc: Kandalló előtt
Szeretem a kandalló parazsát,
a leégett fa nyugodt aranyát,
a bíbor máglyát, a sok, szögletes,
izzó fény-kristályt s a még láng-eres
imbolygást rajtuk. Vad tájak s bohó
rúnák gyúlnak benne az álmodó
lélek elé. Titkok? Mit mondanak?
Nyitom a rácsot: álarcként tapad
arcomra a hő, s a fény elvakít:
peng a parázs: tűnt nyarak húrjait
zendíti tán a búcsúzó anyag:
vágytalan gyönyör minden pillanat,
amije van még, tündérmuzsika
és ragyogás. Az arany zúzmara
borzong itt-ott, hűl és zsugorodik,
a máglyára csipke hamuhodik,
de tüze még nagy, mint egy alkonyat,
s valamit súg. Mit? Attól függ, ki vagy.
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A karácsonyi ünnepkör vége
Karikázd be a helyes válasz betűjelét, és írd az azonos számú
kockába!

,

1.

2.

3.

4.

1. Hány napos a január?
W: 30
V: 31
X: 28
2. Melyik pápa rendelete
szerint használjuk a ma
érvényben levő naptárunkat?
I: Péter
H: István
Í: Gergely
3. Melyik névnapot ünnepeljük január 1-jén?
Z: Fruzsina
ZS: Ábel
Y: Benjámin
4. Melyik államban volt
a 2018-as téli olimpia?
L: Kanada
K: Dél-Korea
E: Oroszország
5. Melyik csillagjegy tart
december 22-től január
20-ig?
É: Vízöntő
G: Halak
E: Bak

5.

6.

7.

8.

9.

10.

6. Melyik növény volt 2017ben hazánk vadvirága?
R: hóvirág
P: tulipán
Q: vadrózsa
7. Melyik költőnk született
1823. január 1-jén?
B: Arany János
E: Petőfi Sándor
C: Juhász Gyula
8. Melyik szerencseszimbólum?
SZ: alma
Z: lúd
S: lóhere
9. Mi a január 6-tól kezdődő
időszak neve?
Z: farsang
P: pünkösd
R: húsvét
10. Melyik híres város nevének jelentése: januári folyó?
K: Buenos Aires
T: Rio de Janeiro
TY: Budapest

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a Kultúra Háza, a Könyvtár és a
Tájház
a két ünnep között
és január első hetében zárva tart.

Nyitás: 2019. január 7-én.
Megértésüket köszönjük!
Áldott karácsonyt
és boldog új esztendőt kívánunk:
Közművelődési Intézmény és Könyvtár
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Somogyi Gyula útleírás-sorozata

amalfi, amore, dolce vita 2.

9. rÉsz
2015. augusztus 27. – szeptember 5.

A szél oldalról fúj. Egy szál színes
genackerrel poroszkálunk dél-keleti
(115º) irányba, Capri szigete felé, ami
még 40 mérföld; onnan majd (reményeim szerint hajnaltájt) észak-keletre
(75º) fordulunk, hogy további 20 mérföld megtétele után behajózzunk a mesés Amalfi városába.
A nap vöröslő korongja lassacskán a
horizont mögé bújik. Kisebb delfincsapat szegődik mellénk, hol itt, hol ott tűnik fel egy-egy hátuszony. A szél teljesen leáll, lóg a genacker, mint a gatya.
Ischia fényei kigyúlnak mellettünk.
A lányok valami paradicsomos pasztát
készítenek, fokhagymával, bazsalikommal és oregánóval megbolondítva. Semmi szél, éjfél körül bepöffentjük a motort, kerülgetjük a halászhajókat. Előttünk a messzi távolban felsejlik egy világítótorony fénye, hívogatva kacsintgat
ránk három másodpercenként. A halászforgalom lecsökken, 6-700 méter víz
van alattunk. A telihold diszkrét fényt áraszt a vízre. Minden idők legkönnyebb
éjszakai menete. Hajnali 3-kor fordulunk Capri világítótornyánál. Aztán elsuhannak mellettünk a híres Faraglioni
sziklák ég felé meredező, sötét árnyai. A
következő fény már a Sorrentói-félsziget déli csücskét jelzi, innentől part mellett hajózunk. Reggel 7-kor kötünk ki
Amalfiban.

Micsoda különbség van két marinéro
között?! Mikor Ventotene-n kötöttünk
ki, az állandóan dohányzó és telefonáló,
részeg marinéro csigalassúsággal kötötte le a kikötőköteleinket. (Műkedvelő
civileknek, arra sétálóknak nem szoktunk kötelet dobni, de a kikötői legénység eddig mindenhol tudta a dolgát.) Aztán amikor át akartuk kötni a kötelet, kiderült, hogy egy teljesen egyedi (sen-

kinek sem ajánlatos), oldhatatlan csomót
alkalmazott. Első sejtésem, hogy idiótával állunk szemben, és részvéttel gondoltam rá, nem bizonyult megalapozottnak. Másnap, mikor minden idők legmagasabb kikötői díját szabta ránk (120
euro, 42 lábas hajó, 1 éjszaka), arra a következtetésre jutottam, hogy egyszerű
csalóval van dolgunk, és kilátásba helyeztem, hogy megpofozom. Ezzel szöges ellentétben az amalfi marinéro. Szakszerűen feladta a mooring kötelet, majd
elkérte az elektromos töltőkábelt és mielőtt parti áramra kapcsolt volna, rongygyal bugyolálta be a
kábel kőfallal érintkező, állandóan súrlódó részét. Tette ezt a fiú
higgadtan, mosolyogva
és kifogástalan angolsággal. Látszik, hogy
régi tengerész családból származik. Apja a
Részeges Bálna nevű
szeszcsempész hajó kapitánya volt hajdanán,
ismerték az öreget Honolulu-tól Cape Town-ig. Regényes karrierje addig ívelt fölfelé, míg hajóját kilőtték alóla.
Az Amalfi-part a világ legnépszerűbb
tengerpartjai közé tartozik. Ha mondjuk
Robert De Niro egy szállodai szobát szeretne itt, akkor már fél évvel korábban
foglalnia kell. Amalfi városa egy hamisítatlan mediterrán gyöngyszem: a girbe-gurba sikátorok, az éttermek és kávézók végeláthatatlan sora, a kikötő vizén

ringatózó halászcsónakok, megajachtok
(egyik-másikon akkora radarantennával,
hogy Dél-Koreának sincs akkora) és vitorlások.
Az éjszakai menet után a legnagyobb
hőségben is úgy alszik a társaság, mint
akit fejbe vágtak. Délután nyakunkba
vesszük a várost, szűk, lépcsős utcákon
kanyargunk, míg kiérünk a főtérre, ahol
bevesszük magunkat egy kávézó árnyas
teraszára, onnan szemlélve a tér zsivaját.
A közelben áll Flavio Gioja szobra, aki
a XIV. században, a Kínából Európába
behozott iránytű népszerűsítésében nagy
szerepet játszott.
Elbúcsúzunk minden idők legjobb
marinérójától, ő egy palack limoncelloval kedveskedik, mi helyi vörösbort ajándékozunk neki. Luka hosszan integet
a kőfal végéről. 15 csomós szél fúj, kissé
dőlünk, megyünk, mint a távirat. Kisvártatva besurranunk Positano öblébe. Egy
motorcsónakos siet elénk, és 40 euróért
kínálja a bójáját. Tanakodunk, de a motorcsónakos meg sem várja a végét. Aztán másik motorcsónakos jön, nem is
szól hozzánk, int, hogy kövessem. Nem
tetszik nekem ez a fogadtatás! Néhány
fotót készítünk Positano hegyoldalban
sorakozó, színes házairól. Puyo a hajónk
orrát Capri szigete felé fordítja. Ránk sötétedik, mire bójára állunk a Faraglioni
sziklák szomszédságában.

Caprit az életben egyszer látni kell!
Ez a csúcs, a kihagyhatatlan, a felülmúlhatatlan. Capri olyan a Földközi-tenger
nyugati medencéjében, mint Santorini a
keletiben. A szigetet Tiberius korában
kapták fel, mikor véres gladiátorviadalokat, fényűző lakomákat, majd azt követő
orgiákat rendeztek itt. Pompa, horror,
élvhajhászat jellemezte azokat az időket.
Caprira manapság a legnagyobb ve-
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A Szerethető MunkaheSajtóközlemény
lyek Díj 2018-ban azt a
100 kis- és közép-, valamint 25 nagyvállalatot jutalmazza, amelyek őszin2018. 11. 21.
tén elmondják, miért is jó
náluk dolgozni. Az értékelések alapján a legszerethetőbb munkahelyek állatbarátok, és lehetőséget teremtenek az
irodán kívüli munkavégzésre is. A legjobbak közé került cégek túlnyomó része szoftverfejlesztéssel foglalkozik,
méretét tekintve pedig klasszikus kisvállalkozás. Az ország minden szegletéből érkeztek nevezések a díjra, Veszprém megyéből összesen 4 cég indult neki a megmérettetésnek.

Három Veszprém megyei cég került
az ország legszerethetőbb munkahelyei közé

A Dreamjo.bs másodszorra is meghirdette a Szerethető Munkahelyek Díjat,
hogy megtalálják Magyarország legvonzóbb munkahelyeit. A KKV-k mellett,
idén már a nagyvállalatok is pályázhattak a versenyre, így minden szerethető
munkahely felkerülhetett a térképre cégmérettől függetlenül, és hírük eljuthatott
a jobb munkahelyről álmodókhoz. A díj ehhez egy olyan ingyenes platformot
nyújt, amelyen minden nevezőnek lehetősége volt kreatívan és őszintén bemutatkozni szavazóinak. A tavaly is több száz indulót megmozgató versenynek
idén országszerte közel 700 vállalat indult neki, arról pedig, hogy közülük melyek kerüljenek a top 125 közé, több mint 20.000 szavazat döntött. Veszprém
megyéből 4 vállalat nevezett a versenyre, közülük a veszprémi Continental Automotive Hungary Kft., CAE Healthcare Kft. és a márkói Happ Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. került a legszerethetőbbek
közé.
Az önkéntes zsűri azokat a cégeket találta a legszerethetőbbnek, ahova a kollégák bevihetik házi kedvencüket, ahol van
lehetőség a táv- és otthoni munkavégzésre, illetve amelyik támogatja a munkával és a családdal töltött idő egyensúlyának
megőrzését. Ezeken felül azokat a cégeket értékelték magas pontszámmal, amelyek részletgazdagon mutatkoztak be a
versenyben való részvételhez kitöltendő munkáltatói profiljukon.
„A munkavállalók nagyra értékelik, ha egy cég hitelesen kommunikál magáról. Ez csaknem lefelezi a munkatárs-keresés
költségeit” – számolt be Balogh-Mázi Mária, a DreamJo.bs ügyvezetője. A versenyhez használt profilokat úgy dolgoztuk
ki, hogy a versenyzők a szokásostól eltérő kérdések mentén, minél őszintébben tudják bemutatni magukat.”
Arról, hogy ez mennyire sikerült, a szavazáson túl idén egy „Dolgoznék itt” gomb segítségével is nyilatkozhattak az érdeklődők, minden nevező cég profilján. Az újítás segítségével így több száz leendő munkavállaló kerülhetett a szerethető
cégek virtuális „kispadjára”, ahonnan első kézből értesülhetnek a munkalehetőségekről.
A top 125 közé került munkahelyek többségében szoftverfejlesztéssel foglalkoznak, de második helyre idén felzárkóztak a
kommunikáció-marketing területen tevékenykedő vállalkozások. A tavalyi versenyhez hasonlóan a legjobbak közé főként
az 50-nél kevesebb főt foglalkoztató kisvállalkozások kerültek. A 2017-es győztesek 85 százaléka gondolta úgy, hogy idén
is megméretteti magát.
Néhány cég még a top 125 díjazott közül is kiemelkedett a munkavállalók jólétét és fejlődését elősegítő kezdeményezéseivel. A szakmai és média zsűri 10 szakmai különdíjat adott át a legszerethetőbbeknek.
A Laposa Employer Branding Különdíját Mikrovállalat kategóriában az IT munkaerő-toborzással foglalkozó Pearl Hunt; az
IBM Budapest Lab HR Különdíját Mikrovállalat kategóriában a videókészítést megreformáló Sybrillo; a Café PR Employer
Branding Különdíját Kisvállalat kategóriában a munkavállalókat megmozgató All You Can Move SportPass; a Blackbelt
HR Különdíját Kisvállalat kategóriában a napelemes rendszereket tervező és építő miskolci PV Napenergia; a Cserpes
Sajtműhely és Cserpes Tejivók Employer Branding Különdíját Középvállalat kategóriában a dinamikus karrierutat biztosító
Roar; az ULYSSYS HR Különdíját Középvállalat kategóriában a vasúti irányítástechnikai rendszereket fejlesztő PROLAN;
az Eisberg Employer Branding Különdíját Nagyvállalat kategóriában a frissdiplomásoknak rotációs programot kínáló Vodafone Magyarország; az Eisberg Employer Branding Extra Különdíját Nagyvállalat kategóriában a call centerhez kapcsolódó negatív sztereotípiákat eltűntetni kívánó eSense Zrt.; az Alcoa HR Különdíját Nagyvállalat kategóriában a bankinformatikai megoldásokat fejlesztő Dorsum; a Média Zsűri Különdíját Kisvállalat kategóriában a mókusok megmentője,
az Infosector; a munkavállalók Dolgoznék itt különdíját Nagyvállalat katergóriában az eSence, KKV kategóriában a PV
Napenergia nyerte. A versenyt szervező DreamJo.bs állásportál a változatos szakmai fejlesztési és csapatéptő programokat nyújtó Schibsted Hungaryt jutalmazta Y generációs különdíjával.
A díjazott cégek teljes listája a szerethetőmunkahelyek.hu oldalon tekinthető meg.
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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
SZAKÁPOLÓI SZOLGÁLAT
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 16.
06 20/950-88-05 és 06 70/379-04-29
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

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 PAPP KATALIN FOTÓJA
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: JANUÁR 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.
VASÚTÁLLOMÁS
8174 Balatonkenese, Balatoni út 4.
MÁVDIREKT: 06-1/3-49-49-49
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

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

