




2019. március BBalatonkenesei Hírlap 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarta lom 
Kenesén történt – képekben  ..................................................................  2 
Sörédi Györgyné: Mint a bója (vers) ......................................................  3 
Képviselő-testületi ülések januárban és februárban  ................................  4 
Hirdetmény – Kiemelt közterületek .......................................................  8 
     Kenesén történt 
Fonyódon kolbászoltunk – Peresztegi Virág  ..........................................  9 
Angol-német szépkiejtési verseny az iskolában – Rábai Dalma  ..............  9 
Kenesére látogatott az egyetlen… – dr. Tábori György  ........................  10 
Itt járt a Nemzet Büszkesége – Gábor Adrienn  ....................................  11 
Szállt a fűrészpor, hullott a faháncs – Szabó Tamás ..............................  12 
„Szeretlek, kedvesem” – Zenés szerelmesvers-felolvasóest  .................  12 
Jelmezbál a Kultúra Házában – Peresztegi Virág  .................................  13 
Vigyázz – Kész – Fűzz – Hajduczky Nikoletta, Óbíróné K. Ágnes  ......  14  
Farsang újragondolva – M. Erzsébet nővér  ..........................................  15 
Balatonkenese Kultúrájáért díj: Meskó Bánk – Vasváry-Tóth Tibor  .....  16 
Olvasói levél – Valentini Zsuzsa  .........................................................  17 
Viharon át megérkezni – Némethné Sz. Tóth Ildikó  ..............................  18 
Református templom alapkőletétele  ....................................................  19 
Reményik Sándor: Templomok (vers)  .................................................  19 
Meditáció a szeretetről – Dr. Balázs Pál  ..............................................  20 
Időutazás Pintér Icával – Gyurica István  .............................................  21 
Kalota Gizella: Fohász (vers) ...............................................................  22 
Kinga földje – Márkus Zoltán  .............................................................  23 
Óvoda: Téli élményeink – Andrejkáné D. Szilvia, Hódos Zoltánné  ......  24 
Szakmai ellenőrzések a Kippkopp Óvodában – Galambos Lászlóné  ....  25 
Óvodai, bölcsődei beíratás  ..................................................................  26 
Olvasópróba: Az erdők meséi .............................................................  26 
NABE: Az idei évünk… – Szűcs Anikó  ..............................................  27 
Könnyű neked! – M. Erzsébet nővér  ...................................................  29 
Életvezetés – Flow a kihívás és a képzettség felől – M. Teréz nővér  ....  30 
A zászló – Márkus Zoltán  ...................................................................  31 
Kalota Gizella: Egy gondolat (vers)  ....................................................  31 
Tavaszi testi átalakulás vagy lelki megújulás – M. Teréz nővér  ...........  32 
Recept: Spenótos tészta – Nagy Mari  ..................................................  32 
Szociálpolitika: Egészségügyi fogalmak 1. – Varga Ákos  ....................  33 
Hátha valaki nem ismeri: Kenese fái 5. – Pulai Istvánné rovata  ............  34 
Március hónap népies neve – rejtvény  .................................................  35 
Horgász hírek: Az év hala 2019-ben – Mészöly Sándor  .......................  36 
Tündérkert: Kikelet hava– Bollók Ferenc rovata  .................................  37 
A fák és az ember 5.  ...........................................................................  38 
Szicília újratöltve [11.] útleírás-sorozat – Somogyi Gyula  ...................  39 
Hímzősarok – Komádi hímzés – Németh Sándorné  .............................  41 
Március idusa – rejtvény  .....................................................................  41 
Kabarészínpad: Ünnepi zavar – Majláth Mikes László .........................  39 
A mobiltelefon… – Stanka Mária  .......................................................  43 
Hulladékszállítási tudnivalók  ..............................................................  44 
Hirdetések  ..........................................................................................  45 
Kenesén történt – képekben  ................................................................  47 

Sörédi Györgyné: 
Mint a bója 

 
Míg a fülledt délutánból 
lombok lihegnek elő, 
s az ágybetét szikkadt torka 
mohón nyeli el a vizet, 
én rád gondolok. 

Körülöttem lusta zajok 
kéjfakasztó illatával 
keveredik szólamom, 
én a csendet hallgatom, 

s csitítgatom szívemet, 
unatkozva, réveteg. 
Itt talál rám a magány 
az embererdő sűrűjében, 

s úgy leláncol, halkan, szépen, 
hogy moccanni sem tudok! 
Bár rossz játék, csúnya tréfa, 
kitörni sem akarok! 

Néma lomb és puha párna 
zöldesszürke félhomálya, 
egy kismadár fáradt szárnya, 
összenőnek egy hazába’, 

furcsa összharmóniában. 
Közülük, a teljes képből 
nem hiányzik semmi sem, 
csak nekem Te, kedvesem. 

Csobogó víz köveket mos, 
hullámot ver ringatón. 
Látod ott a fehér bóját? 
És irigyled tán a sorsát? 

Mélyet jelez, 
hajók, sásak, 
iszap között 
él, és mégis 
          magányosan ring a tón. 

Szerkesztői előszó 

 
Februárban már kaptunk némi ízelítőt 

a jó időből. Voltak délutánok, amikor né-
hány órára késő tavaszi meleg kerekedett. 

fekete tollas fiúk. Idén február elsején 
történt a nevezetes esemény. Jött is az 
enyhülés, és bár utána pár napra még 
visszanézett a tél, reméljük, legalább 
novemberig nem lesz dolgunk vele. 

Reméljük, márciusi lapszámunk té-
máit változatosnak találják. Jelmezbál 
minden mennyiségben, szépkiejtési ver-
seny az iskolában és városunk csapata a
Fonyódi Kolbászfesztiválon. Olvashat-
ják a Balatonkenese Kultúrájáért díjas 
Meskó Bánkkal készült beszélgetésün-
ket, és elkísérhetik Somogyi Gyulát szi-
cíliai útjára. Hamarosan kezdetét veszi 
a böjti időszak: Teréz nővér erre készít 
fel minket. Ha már böjt, egy receptet is 
ajánlunk hozzá. Megismerhetik a 2019-
es év halát – jól nézzék meg, hátha sike-
rült vele paprikás lisztben is találkozni. 

Boldog márciust mindenkinek! 
Nagy Krisztina

Dédanyám elmondásából tudom: ak-
kor kezdődik a tavasz, amikor napszállat 
előtt a feketerigó megszólal. Minden év-
ben figyelem a tél végén: mikor hallom 
meg? Régebben, még tizenöt-húsz éve 
március közepe volt ez az idő. Aztán 
egyre és egyre korábban kezdtek neki a 
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Rendkívüli képvi-
selő-testületi ülésre ke-
rült sor 2019. január 
17-én Balatonkenesén, 
melynek tárgya a város 
kiegyenlítő bérrende-
zési alap támogatá-
sára kiírt pályázaton való részvétele 
volt. A pályázaton azok az önkormány-
zatok indulhatnak, melyek önkormány-
zati hivatalt tartanak fenn, és az egy főre 
eső adóerő-képességük nem haladja 
meg a 38.000.- forintot. Balatonkenese 
egy főre eső adóerő-képessége 23.531.- 
forint, ezért a pályázat megnyerésével a 
béreket részben ebből tudná fizetni a vá-
ros, tehát ez megtakarítást jelentene. A 
pályázat benyújtásához a köztisztviselői 
személyi illetményalapot a törvényben 
rögzítettekhez képest legalább 20%-kal 
meg kell emelni, ami így 46.380.- forint 
lesz. A jelenlevő képviselők valameny-
nyien megszavazták az illetményalap 
emelését és a pályázaton való indulást. 

Képviselő-testületi ülést tartottak 
Balatonkenesén január utolsó napján. A 
tervezett napirendről lekerült „A Kul-
túra Háza közbeszerzési eljárás eredmé-
nyéről való döntés” című napirendi 
pont, helyette a Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési ter-
véről szóló CXXXIX. törvény 88. § (2) 
bekezdésének e) pontja alapján készülő 
miniszteri rendelet előkészítési folyama-
tában való részvételről tárgyaltak. 

Továbbtárgyalásra alkalmasnak tar-
tották képviselőink a 2019. évi költség-
vetési tervezetet. A rendelet megalkotása 
később várható. 

Rendelet született a közművelődési 
feladatok ellátásáról. Eszerint: 

 

Közművelődési feladatait az önkor-
mányzat az általa fenntartott, többfunk-
ciós közművelődési intézmény – Köz-
művelődési Intézmény, Könyvtár (8174 
Balatonkenese, Kálvin János tér 4.), Táj-
ház (8174 Balatonkenese, Kossuth Lajos 
u. 6.) – fenntartásával és működtetésével 
látja el. 

A közművelődési feladatok ellátá-
sába az alábbi intézmények és szerveze-
tek vonhatók be: 
– a városban tevékenységet folytató tár-

sadalmi és civil szervezetek, 
– a közművelődési feladatokat ellátó or-

szágos, megyei és fővárosi szervek, 
szervezetek, intézmények, 

– egyházak, 
– közművelődési feladatvégzést vállaló 

magánszemélyek. 
Jogszabályi változások tették szük-

ségszerűvé a helyi címer és zászló ala-
pításáról és használatuk rendjéről 
szóló, 2004-es rendelet felülvizsgálatát 
és módosítását. Az Önkormányzat jelké-
pei, mint a település történelmi múltjára  

 
 

Beszámoló a 2019 januárjában 
és februárjában 

megtartott testületi ülésekről 

Az Önkormányzat 
közművelődési feladatának 

tekinti: 
a) a város kulturális értékeinek, hagyo-

mányainak feltárását, megismerte-
tését, ápolását, kiemelkedő szemé-
lyiségeinek értékteremtő kulturális 
tevékenységét; 

b) a város vonzerejének, lakosságmeg-
tartó képességének növelését, a ci-
vil társadalom önszerveződő tevé-
kenységének erősítését, a helyi la-
kosok életminőségének, életesé-
lyeinek javítását; 

c) a hátrányos helyzetű rétegek kultu-
rális elesettségének mérséklését; 

d) az iskolai, az iskolarendszeren kí-
vüli képzések, felnőttoktatás egyes 
formáinak intézményesülését a köz-
művelődés feladatrendszerében; 

e) a gyermekek és fiatalok művészeti, 
közművelődési és közösségi életét, 
kiemelt figyelmet fordítva a bala-
tonkenesei ifjúság kulturális tevé-
kenységére; 

f) a város környezeti, szellemi, művé-
szeti hagyományainak feltárását, 
megismertetését, a helyi művelő-
dési szokások gondozását, gazda-
gítását; g) az egyetemes, nemzeti nemzetiségi 
kultúrák megismertetését, gyarapí-
tását, a különböző kultúrák közötti 
kapcsolatok kiépítését és fenntartá-
sát; h) környezeti kultúra javítását, a vá-
rosesztétikai kultúra fejlesztését; 

i) a helyi társadalom kapcsolatrend-
szerének fejlesztését, közösségi 
életének érdekérvényesítését; 

j) a szabadidő kulturált és művelődési 
célú eltöltését; 

k) ismeretszerző, amatőr és alkotó kö-
zösségek működését és tevékeny-
ségét; 

I) közhasznú kulturális információs 
szolgáltatásokat, helyi művelődési, 
szociológiai kutatásokat, 

m) egyéb, az önkormányzat által támo-
gatandónak minősített művelődési 
formákat, kulturális tevékenységet. 

A Közművelődési Intézmény 
kiemelt kötelező feladatai: 

● Doni megemlékezés 
● Magyar Kultúra Napja 
● 1848-49-es megemlékezés 
● Költészet napja 
● Tájházak napja 
● Majális 
● Pünkösd 
● Gyermeknap 
● Újszülöttek köszöntése 
● Nyári kulturális rendezvénysorozat 
● Szent István király ünnepe 

                      Szabadságharc ünnepe 
● Márton-nap 
● Adventi rendezvénysorozat – Min-

denki Karácsonya 
● Kenesei Szabadegyetem – közéleti-

ismeretterjesztő előadássorozat 
● Kiállítások, bemutatók 
● Könyvbemutatók, író-olvasó talál-

kozók 
● Múzeumpedagógiai, helytörténeti és 

hagyományőrző foglalkozások 

● Lecsófesztivál 
● Szent Mihály-nap – 

Szüreti rendezvény 
● Idősek napja 
● Aradi vértanúk emlék-

napja 
● 1956-os Forradalom és 

Az Önkormányzat címere: 
egy háromszögletű, úgynevezett gó-
tikus pajzs, melynek ezüst hátterén, 
zöld halmon, karó körül indázó termő 
szőlő látható. A háttér ezüst máza a 
község legnagyobb táji egységére, a 
Balatonra utal, míg a zöld a község 
termőterületeire, és ezen keresztül 
magára a településre. 

utaló díszítő szimbólumok: a címer, a 
zászló és a pecsét. 
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Kereskedelmi vagy reklámcélú fel-
használás esetén a címer használatáért 
gyártási, forgalmazási díjat kell fizetni. 
A díj mértékét a polgármester javaslata 
alapján a Képviselő-testület állapítja 
meg. 

A Balatonkenese településnév és en-
nek bármely toldalékos formája csak 
képviselő-testületi engedéllyel használ-
ható: 
a) létesítmény, gazdasági vállalkozás, 

civil-, vagy bármely egyéb szervezet 
elnevezésében, üzleti nyomtatvá-
nyon, védjegyen, szabadalom címé-
ben; 

b) áruminta- és árujelzésen, emblémán, 
jelvényen, kiadványon, dísz- vagy 
emléktárgyon, egyéb termékeken; 

c) sajtótermék címfeliratában, internetes 
portál létrehozásához domain név-
ben; 

d) kulturális és egyéb szervezett rendez-
vény megnevezésében. 
Nem engedélyköteles a jogszabá-

lyon alapuló névhasználat, valamint az 
önkormányzat által alapított intézmé-
nyek, gazdasági társaságok, egyéb szer-
vezetek névhasználata. A településnév 
használatára irányuló kérelmet illeték- 
és díjmentesen, írásban lehet benyújtani 
a Képviselő-testület részére, a település-
név használatáért díjat fizetni nem kell. 

Hatályát vesztette a helyi eb- és ál-
lattartás szabályairól szóló 23/2004. 
(VII.14.) önkormányzati rendelet. Erre 
azért került sor, mert a haszonállatok és 
kedvtelésből tartott állatok tartásával 
kapcsolatos szabályok nem tartoznak a 
helyi jogalkotás kérdéskörei közé, miu-
tán az élelmiszerláncról és a hatósági 
felügyeletről szóló törvény 2012-es mó-
dosítása kimondja: „Mezőgazdasági ha-
szonállat tartása önkormányzati rende-

letben nem szabályozható.”. A hatályon 
kívül helyezést indokolja még, hogy a 
helyi rendelet olyan általános érvényű 
állattartási szabályokat rögzít, amelye-
ket más központi jogszabályok tartal-
maznak. 

Ugyancsak hatályon kívül helyezte a 
Testület a 10/2004.(IV.5.)-ös, Választási 
plakátok elhelyezéséről, valamint vá-
lasztási gyűlések részére önkormányzati 
tulajdonú helyiség biztosításáról szóló, 
valamint a 25/2004.(VII.12.) az önkor-
mányzati tulajdonú közüzemi vízműből 
szolgáltatott ivóvízért és a közüzemű 
csatornamű használatáért fizetendő 
díjról szóló önkormányzati rendelet. 
Ezekre szintén azért került sor, mert a 
betartandó feladatokról és kötelezettsé-
gekről magasabb szintű jogszabály ren-
delkezik. A víziközmű-szolgáltatás ese-
tében 2012. január 1-től a szolgáltatási 
díjra vonatkozóan az önkormányzatok 
ármegállapító jogköre megszűnt, erre a 
víziközmű-szolgáltatásért felelős mi-
niszter jogosult. 

Tárgyalta és elfogadta a Testület a 
Polgármesteri Hivatal 2018-as beszá-
molóját. 

Balatonkenese Város Önkormányza-
tának 2018. évi költségvetésében a Hi-
vatalba biztosított létszám 19 fő. A Pol-
gármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
(Munkatörvénykönyves) munkavállalók 
száma: 4 fő. 

A köztisztviselők rendelkeznek az 
előírt iskolai végzettséggel, szakképe-
sítéssel, a jogszabály által előírt alap- 
és szakvizsgával, valamint időarányo-
san teljesítették a továbbképzési elő-
írásokat. 2018 évben két dolgozó tett 
közigazgatási alapvizsgát, valamint 
két fő a Hivatallal megkötött tanulmá-
nyi szerződéssel pénzügyi ügyintézői 
OKJ-s oktatásra járt és sikeresen vizs-
gázott. A hivatal vezetője a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen posztgradu-
ális képzés keretében „Önkormányzati 
szaktanácsadó” oklevelet szerzett igaz-
gatásszervezői és elektronikus köz-
igazgatási menedzser képesítése 
mellé. 

Hivatalunk 2018. január l-től csat-
lakozott az ASP rendszerhez. Ennek 
kapcsán minden ügyintéző a szakterü-
letének megfelelő oktatáson vett részt. 

A Hivatalban 2018. szeptember hó-
napban a Veszprém Megyei Kormány-
hivatal közszolgálati ellenőrzést tartott. 
Az ellenőrzés során kirívó szabálytalan-
ságot nem állapítottak meg. 

Egyik legfontosabb feladat a Kép-
viselő-testület működésével kapcsola-

tos tevékenység: a döntés-előkészítés 
és a döntések végrehajtásában való 
közreműködés, a határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentés a testület szá-
mára. 

A Képviselő-testület üléseihez, hatá-
rozataihoz és rendeleteihez, az anya-
könyvi statisztikához tartozó táblázato-
kat, valamint az adóbevételeket összegző 
felsorolást a 7. oldalon találják. 

2018-ban főszámra 4011, míg al-
számra 10711 ügyiratot iktattak. 7 sta-
tisztika készült és nyolc nyilvántartást 
vezettek folyamatosan, naprakészen. 

A 2013. július 1-től létrejött Balaton-
kenesei Szociális Társulás és a Közne-
velési Intézményi Társulás munkaszer-
vezeti feladatait a balatonkenesei hivatal 
látja el. A működéssel járó teljes admi-
nisztráció jelentős többletmunkát ad a 
hivatal dolgozóinak. 

2018-ban kiadott 
– közterület-használati engedélyek: 
 128 db 
– területhasználati engedélyek: 17 db 
– strandok bérletére vonatkozó terület-
bérleti megállapodások: 4 db 
– faházbérleti szerződés: 3 db 
– haszonkölcsön-szerződés: 2 db 
– behajtási engedély: 115 db 
– talajvízkút-fennmaradási engedély: 
 80 db 

A település-üzemeltetésben a 2018-
as év folyamán 713 ügyiratot iktattak. A 
Műszaki Csoport, egyéb feladatai vég-
zése mellett a pályázatok műszaki meg-
valósításában is közreműködött. Ezek a 
beruházások 2018-ban megtörténtek 
vagy azóta is folynak. 
1. TOP 3.2.1-15: Balatonkenese Város 

Önkormányzati épületeinek ener-
getikai korszerűsítése 
Pilinszky iskola, Polgármesteri Hi-

vatal felújítása és energetikai korszerű-
sítése, a Kippkopp óvoda energetikai 
korszerűsítése. 
Közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivi-

telezői szerződés megkötése, kivite-
lezési tevékenység lebonyolítása, a 
pályázat fizikai, szakmai lezárása. 

2.   TOP-4.2.1-15 Szociális alapszol-
gáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése 
A Balatonkenesei Szociális Intéz-

ményfenntartó Társulás pályázata: Kün-
gösön Szociális Szolgáltatóház építésé-
vel, illetve a balatonkenesei épület esz-
közfejlesztése. 
A balatonkenesei felújítás és eszközbe-

szerzés nagy része megvalósult (gép-
járműbeszerzés, számítástechnikai 
eszközbeszerzés). 

Balatonkenese Város zászlaján 
a címer domináns színei jelennek 
meg, a vexiológia szabályai szerint, 
mely kétsávos zöld-ezüst, rúd felőli 
egyharmadának metszéspontjában 
helyezkedik el a községi címer. A cí-
mer fölött zöld mezőben ezüstszín-
nel, a címer szélességében BALA-
TONKENESE felirat. 
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3. Kultúra Háza felújítása 
Műszaki tartalom meghatározása, terve-

zői egyeztetések lebonyolítása, enge-
délyezési eljárás megindítása, köz-
beszerzési eljárás megindítása, mű-
szaki ellenőr kiválasztása. 

4. TOP-3.2.1-16: Önkormányzati épü-
letek energetikai korszerűsítése 
Balatonkenesén 
Fogorvosi és gyermekorvosi ren-

delő, szociális bérlakások energetikai 
felújítása. 
Támogatási szerződés megkötése, terve-

zői szerződés megkötése (gépészet, 
villamosság), közbeszerzési eljárás 
lefolytatása, kivitelezői szerződés 
megkötése. 

5. Sportpark kialakítása Balatonke-
nesén 

Támogatási szerződés megkötése, kivite-
lezői szerződés megkötése, kivitele-
zési tevékenység lebonyolítása: pá-
lyázat szakmai lezárása. 

6. A Kossuth Lajos utca korszerűsí-
tése 
A kivitelezés befejeződött. 
7. WIFI4EU 
Ingyenes wifi az európaiak számára. 

Regisztráció, jelentkezés elküldése, szer-
ződéskötési folyamat, ajánlatok be-
kérése. 
A közterület-felügyeletet két fő látja 

el. Feladataikat a nyári szezonban – 
2018. április 28. napjától 2018. szeptem-
ber 15. napjáig – összesen 21 hétvégén 
7:30 és 16:00 óra között a pihenő- és 
munkaszüneti napokon is végezték. 

Tárgyalta és elfogadta a Testület a 
2018. december 31. fordulónapi leltáro-
zásról és selejtezésről szóló tájékoztatót. 

Továbbtárgyalásra alkalmasnak ta-
lálták a képviselők Balatonkenese Vá-
ros 2019. évi rendezvénytervét. 

A kiemelt közterületek használatára 
vonatkozóan meghatározták a 2019. év-
ben folytatható tevékenységeket. 

A DBR Dél-Balaton Régió Nonpro-
fit Kft-vel (8600 Siófok, Papfődi u. 3.) 
kötött hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási szerződést Balatonkenese, 
2020. december 31-ig. 

Előzetesen egyetért a Testület a Bala-
tonkenese közigazgatási területén, a 71-
es számú főútvonal és a Vörösmarty tér 
kereszteződésében lévő, a 71-es főútvo-
nalon átvezető kijelölt gyalogátkelőhely 
„intelligens gyalogátkelővé” alakításá-
val. A Veszprém Megyei Rendőrfőkapi-
tányság pályázatot nyert olyan közleke-
désbiztonsági rendszerek kiépítésére, 
amelyek az útburkolatban elhelyezett, ak-
tív LED prizmák segítségével, villogó 
fénnyel hívják fel az az autósok figyelmét 
a kijelölt gyalogátkelőhelyen éppen átha-
ladó gyalogosokra. A jelzés addig tart, 
amíg a gyalogos áthalad. A beruházás 
várható költsége 2.500.000.- forint, me-
lyet a Balatoni Fejlesztési Tanács 
1.250.000.- forinttal támogat. A megépí-
téssel kapcsolatban felmerülő költségkü-
lönbséget az Önkormányzat vállalja. 

Az Alsóréti Üdülőegyesület beadvá-
nyában kérte a Képviselő-testületet a 
314/2017. (X.26.) számú rendelete visz-
szavonására, mely lehetőséget biztosít a 
Balatonkenese, 3705. hrsz. ingatlan 
előtti partszakaszon idegenforgalmi fej-
lesztéshez kapcsolódó szabadkikötő és 
infrastruktúrája létesítésének lehetősé-
gére. Az elektromos hajók kikötésére 
szolgáló létesítmény tervezete ellen 
1415 nyaralótulajdonos és állandó lakó 
tiltakozott aláírásával. A Testület tár-
gyalta a kérdést, és kifejezte álláspont-
ját, hogy a határozat csak elvben teremti 
meg a lehetőséget a kikötő létesítésére, 
jelenleg semmilyen határozott elképze-
lés vagy terv nincs a megvalósítására. 
Társadalmi vitára a kérdés véleményük 
szerint éppen ezért nem alkalmas, hiszen 
a vitatott témának jelenleg nincs tárgya. 
A képviselők úgy döntöttek, a 314/2017. 
(X.26.) számú határozatot fenntartják, 
mivel semmi olyan konkrétum nincs, 
ami a visszavonást indokolná. 

Sellei Krisztián Balatonkenese Vá-
ros településrendezési eszközeinek a 
0156/60, 0156/147, 0156/148, 0156/149, 
0156/150, 0156/151 hrsz. alatti ingatla-
nokat érintő, „egyszerűsített” eljárás ke-
retében történő módosítása ügyében a 
Testület azt a döntést hozta, hogy a terü-
leten megvalósítandó ingatlanfejlesztés-
hez kapcsolódóan teljes körűen elkészí-
tett tanulmányterv benyújtását várja el. 

Az idei évben is támogatja a Testület 
a Balatonkenesén állandó lakóhellyel 
rendelkező és életvitelszerűen itt élő 6 
hónapos gyerekek részére a Rotarix vé-
dőoltás beszerzését, bruttó 33.100.- 
Ft/fő áron. 

Elfogadták képviselőink a Pilinszky 
János Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolával kapcsolatos kötelező 
felvételt biztosító iskolai körzethatárt. 

Kérelmet nyújtott be a Balatonman 
Triatlon Kft., a Balatonman Kenese tri-
atlonverseny megrendezésére, 2019. 
május 25-i dátummal. Mint azt Zelcsé-
nyi Miklós, a Balatonman Triatlon Kft. 
jelenlevő képviselője elmondta, a ver-
seny történetében még nem fordult elő, 
hogy a rendezvényre való jelentkezése-
ket már lezárták, mert a nevezők száma 
több mint 1000 főt ért el. A képviselők a 
verseny miatti lezárások negatív hatása-
inak csökkentésére javasolták, hogy az 
eseményről már korábban, annak meg-
rendezése előtt egy évvel kezdjenek tár-
gyalni a szervezőkkel, hogy a verseny 
minél kisebb mértékben zavarja a Bala-
tonkenesén élőket és az ide látogatókat. 
A további rendezvényekkel kapcsolat-
ban a Képviselő-testület a rendezvényt 
megelőző év május 31-ig dönt. 

A Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről 
szóló CXXXIX. törvény 88. § (2) bekez-
désének e) pontja alapján készülő, a Ba-
laton vízparti területeire vonatkozó, köz-
célú terület-felhasználást szabályozó 
miniszteri rendelet előkészítésének fo-
lyamatában a minisztérium várja az ön-
kormányzatok javaslatait. A Testület az 
Önkormányzat képviseletével Tömör 
István polgármestert és Szabó Zoltán fő-
építészt bízta meg. 

2019. február 13-án tartott rendkí-
vüli ülésén a Kultúra Háza felújításával 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás ered-
ményéről döntöttek a képviselők. Aján-
lattételi lehetőséget öt cégnek kínáltak 
fel, melyből kettő nyújtott be pályázatot. 
A nyertes ajánlattevő a Kuti és Fia Kft. 
lett, 88.004.093, - Ft+ÁFA összeggel. A 
bruttó 100.000.000.-, nettó 78.740.157 
forintos összegből tervekre 10.500.000.- 

Kiemelt közterületek 
használata 

Bezerédj strand 
Minden tevékenységből a strand jelle-

géhez igazodva egy végezhető, ha 
a pályázó biztosítja a feltételeket. 

Vak Bottyán strand 
Vízibicikli-kölcsönzés, kajakkölcsön-

zés, minigolf, lufibohóc, hennafes-
tés, portré- és karikatúrakészítés, 
pattogatottkukorica-árusítás, SUP, 
masszázs, ugrálóvár, könyvárusí-
tás, könyvkölcsönzés, zöldség- és 
gyümölcsárusítás. 

Alsóréti strand 
Hennafestés, karikatúrakészítés, lufi-

bohóc, pattogatottkukorica-árusí-
tás, saját kiépítésű stégről vízibi-
cikli- és kajakkölcsönzés. 

Széchenyi Park 
A tevékenységeket a rendezvény mé-

retéhez, jellegéhez és idejéhez iga-
zodva határozza meg, valamint e-
seti jelleggel a Képviselő-testület 
dönt. 
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
(a továbbiakban: Képviselő-testület) a közterület-használat en-
gedélyezéséről szóló 13/2013. (VI.11.) önkormányzati rende-
lete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 24. § (3)-(4) be-
kezdésében foglaltak értelmében az alábbi hirdetményt teszem 
közzé: 
 
A Képviselő-testület a 2019. január 31. napján megtartott nyílt 
ülésén a 20/2019. (I.31.) határozatában meghatározta 2019. 
évre, a kiemelt közterületekre vonatkozóan köthető megál-
lapodások számát és a tevékenységek profilját. 
 
Hasznosításra meghirdetett közterületek helye: 

a) Balatonkenese, Bezerédj strand 
b) Balatonkenese, Vak Bottyán strand 
c) Balatonkenese, Alsóréti Strand 
d) Balatonkenese, Széchenyi Park 

 
Közterület-használat célja: 

a) Balatonkenese, Bezerédj strandon minden tevékenység 
a strand jellegéhez igazodva, ha a feltételeket biztosítja a 
pályázó; 

b) Balatonkenese, Vak Bottyán strandon vízibicikli-köl-
csönzés, kajakkölcsönzés, minigolf, lufibohóc, hennafes-
tés, portré- és karikatúrakészítés, pattogatottkukorica-
árusítás, sup, masszázs, ugrálóvár, könyvárusítás, könyv-
kölcsönzés, zöldség, gyümölcs; 

d) Balatonkenese, Alsóréti strandon hennafestés, kari-
katúrakészítés, lufi-bohóc, pattogatottkukorica-árusítás, 
saját kiépítésű stégről vízibicikli- és kajakkölcsönzés. 

e) Balatonkenese, Széchenyi Parkban A tevékenységeket 
a rendezvény méretéhez, jellegéhez és idejéhez igazodva
határozza meg, valamint eseti jelleggel a Képviselő-tes-
tület dönt. 

 
Közterületen folytatható tevékenységek száma: 
Minden tevékenységből 1 darab. 
 

Jelentkezés határideje: 
2019. április 30. 

 
Kérelmek elbírálásának határideje: 

2019. május 15. 
 
A kiemelt közterület bérletére vonatkozó kérelmeket forma-
nyomtatványon – az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet-
nek (ideértve az egyéni vállalkozót is) – kizárólag elektroni-
kus úton Balatonkenese Város Önkormányzata (8174 Balaton-
kenese, Béri Balogh Ádám tér 1.) biztonságos kapcsolattartási 
címére kell benyújtani. 

 
Hivatali kapu rövid név (hivatali tárhely): KENESE 
Hivatali kapu KRID azonosítója: 217632158 
 
Az eljárás illetékköteles. 

A 3.000.- Ft eljárási illetéket a kérelem megküldését meg-
előzően banki átutalással az alábbi számlaszámra kell 
megfizetni: 
 

Balatonkenese Város Illetékbeszedési számla-
száma: 11748083-15428505-03470000 

 
Az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét 
vagy székhelyét, illetve – amennyiben az ismert – az ügyszá-
mot kell feltüntetni. 
Az eljárási illeték megfizetéséről szóló igazolást a kérelem-
hez kell csatolni. 

● Amennyiben a fenti határidőig a helyek mindegyikére 
nem érkezik be jelentkezés, a polgármester a beérkezé-
sek sorrendjében mindaddig köthet megállapodást az 
egyes használati célokra, míg azok száma el nem éri az 
engedélyezettet. 

 
A kiemelt közterület használatára vonatkozó megállapodás 
legfeljebb 3 évre adható. 
 
A bérleti díj legalacsonyabb mértéke megegyezik az önkor-
mányzati rendelet 1. melléklete alapján fizetendő közterület-
használati díj mértékével. 

● Amennyiben egy-egy tevékenységre többen jelentkez-
nek, úgy meghívásos liciteljárást tartunk. Az eljáráson 
az vehet részt, aki a közterületen folytatni kívánt tevé-
kenység végzésére jogosult és a meghívóban közölt bá-
natpénzt befizette. 

● Megállapodás azzal köthető, aki a liciteljárás feltételei-
nek megfelelt, és a lefolytatott eljárás során a legna-
gyobb összegű bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot és 
ezt a bérleti díjat meg is fizette. 

● A liciteljárás nyertese által befizetett bánatpénz a bérleti 
díj részeként kerül elszámolásra, a további pályázóknak 
a versenytárgyalás napját követő 8 napon belül a bánat-
pénzt visszautaljuk. 

A bérleti díj a Képviselő-testület döntésének megfelelően vál-
tozhat, és a változás megállapítását követő évben az új díjté-
telnek megfelelő díjat kell fizetni. 
 
Az önkormányzati rendelet az alábbi honlapon és útvonalon 
érhető el: 

www.balatonkenese.hu 
Önkormányzat/Rendeletek/13/2013. (VI.11.) 

önkormányzati rendelet 
 
A kérelmek benyújtásával kapcsolatban bővebb felvilágosí-
tást Nagy Erzsébet Andrea aljegyző nyújt munkaidőben a 
06-30/296-3857-es telefonszámon. 
 
Balatonkenese, 2019. február 20. 

Tömör István 
polgármester 

HIRDETMÉNY 
Balatonkenese kiemelt közterületek használatára vonatkozó 

megállapodások számának és a tevékenységek profiljának megállapításáról 
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Különdíjat érdemelt a balatonkenesei csapat 
munkája a fonyódi kolbászfesztiválon 
 

A tizedik születésnapját ünneplő rendezvény mára a téli 
Balaton legnagyobb szabású gasztronómiai programjává 
nőtte ki magát. A ma már háromnapos program egyik fő moz-
zanata a Balaton-parti települések kolbásztöltő bajnoksága. A 
megmérettetésre Balatonkenese önkormányzatának csapata – 

mint az elmúlt két év dobogósa – is jelentkezett, Tömör István 
polgármester vezetésével. Ebben az évben számunkra azonban 
nem a győzelem, hanem a részvétel volt a fontos, ennek fóku-
szában pedig a jó hangulat és a tóparti kapcsolatok építése, 
ápolása. Hisz közös célunk vonzóbbá tenni a téli Balatont, és 
tartalmas programokat szervezni nemcsak az ide látogatók, 

hanem az itt élők számára is. Ha az időjárás éppen nem partner 
abban, hogy felhúzhassuk a korcsolyát, még bekaphatunk egy 
borkorcsolyát, és olyan ígéretes gasztronómiai utazásokra in-
dulhatunk, mint amilyen ez a fonyódi forgatag is volt. 

A fesztiválon helyet kaptak a legjobb magyar kézművesek 
portékái és bemutatói a termelői piacon. Sajtkülönlegessége-
ket, mangalicatermékeket, balatoni borokat, különleges tölte-
lékárukat, szalonnákat, sonkákat kóstolhattunk a helyszínen. 
Rétessütés, erdélyi kürtőskalács, langalló, édességek és meg-
annyi válogatott gasztronómiai finomság várta a több ezer ér-
deklődőt. 

Kulturális programokból sem volt hiány, a verseny ideje 
alatt minden résztvevő település nevében bemutatkozott egy-
egy művészeti egyesület. Városunkat ezúttal a Conestoga 
tánccsoport képviselte a színpadon. 

A balatonkenesei önkormányzat kolbásztöltő csapata a tar-
talmas nap végére a különdíj mellett új ismeretségekkel, érté-
kes tapasztalatokkal gazdagodott. 

 
Peresztegi Virág

 
Az idegennyelv oktatása iskolánkban meghatározó sze-

repet tölt be. Fontosnak tartjuk, hogy az iskolai teljesítmény 
mellett hangsúlyt fektessünk az idegennyelvi kifejezőkészség 
fejlesztésére, továbbá felhívjuk a figyelmet a nyelvtanulás 
jelentőségére és a tudás örömére. 

Iskolánk angol-német idegennyelvi munkaközössége az 
idei tanévben 2019. február 18-án rendezte meg a hagyomá-
nyos idegennyelvi szépkiejtési háziversenyét angol és német 
nyelvből. 

A megmérettetésen összesen 22 angolt és németet tanuló ver-
senyző vett részt, két-két kategóriában. Az I. kategória az 5-6. év-
folyamosokat, a II. kategória a 7-8. évfolyamosokat foglalja ma-
gába. A németes versenyzők felkészítő tanárai Kissné Pethő Ildikó 
és Révfalusiné Páczelt Gabriella. Az angolosok felkészítését Igaz 
Ágnes Rozália és Rábai Dalma végezte. 

A résztvevő diákok első körben egy rövid, szabadon választott 
memoritert mondtak el fejből. A második szakaszban egy kapott, 

ismeretlen idegennyelvű szöveg értő felolvasása követke-
zett, pár perces felkészülési idő után. 

Jó hangulatú, színvonalas versenynek voltunk tanúi; a 
zsűritagoknak is komoly fejtörést okozott a dobogós helye-
zettek kiválasztása. Angolból és németből a két-két kategó- 

Fonyódon kolbászoltunk 

 

Angol-német szépkiejtési verseny 
a Balatonkenesei 

Pilinszky János Általános Iskolában 
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Magyarország első és eleddig egyetlen űrhajósa – mármint, 
aki valóban járt is a világűrben – volt a vendégünk a Kenesei 
Szabadegyetem előadás-sorozatában 2019. január 29-én. 

Nagyon vártam ezt az estét, elvégre nem mindennap talál-
kozhat az ember olyan magyarral, aki a „csillagok kö-
zött” járt. Hónapokon át tartott az egyeztetés, amíg végre 
sikerült nyélbe ütnünk az időpontot, én pedig büszkén újsá-
goltam mindenkinek, hogy mekkora híresség érkezik hoz-
zánk. Hogy felkészüljek, voltaképp mindent elolvastam és 
megnéztem, ami Farkas Bertalannal kapcsolatban az interne-
ten elérhető. Noha lelkes rajongója vagyok az űrkutatásnak, 
mégis bőven hallottam aznap este olyan információt, ami új-
donság volt számomra, az a film pedig, amit Farkas Bertalan 
az űrutazásáról levetített, nemcsak érdekes korrajz volt, de a 
képkockákról sugárzó bajtársiassággal és szeretettel igazán 
meg is hatott. 

Bízván abban, hogy megint „kinőjük” az emeleti termet, biz-
tosítottuk a kivetítést a földszinti teremben (ami korábban né-
hány alkalommal már indokolt volt, pl. amikor Böjte Csaba 
atya jött hozzánk), ám csalódnom kellett, mert alig 40 ember 
volt kíváncsi Farkas Bertalanra… Pedig itt járt a „Szovjetunió 
és a Magyar Népköztársaság Hőse”, megannyi kitüntetés, cím, 
rang birtokosa, az Űrhajósok Nemzetközi Szövetségének ala-
pítótagja, az MTA Interkozmosz Tanács kutatócsoportjának 
vezetőségi tagja, a Space for Earth Alapítvány alapítótagja, aki 
két órán át beszélt az életéről, a küldetéséről, az űrkutatás 
múltjáról, jelenéről és jövőjéről, és mi, akik fontosnak tartot-
tuk, hogy ott legyünk ezen az alkalmon, lenyűgözve ittuk a 
Hős minden szavát. De hol voltak a többiek…? 

Itt járt egy ember, aki felülről, 350 km magasságból láthatta a 
Földet, és akinek tovább tartott eljutnia a pesti csúcsforgalom-
ból hozzánk, mint a 28.000 km/órával közlekedő űrhajójával 
megkerülnie a Földet (ugyanis az megvolt 1,5 óra alatt, míg 
Kenesére 2 órán át autózott). Itt járt egy vadászpilóta, űrkutató, 
űrhajós, aktív környezetvédő, derék családapa és boldog nagy-
papa, aki majd 40 év után is lelkesen, hálásan és elkötelezetten 
mesélt űrbéli élményeiről, és mindössze 5 kisfiú jött el, hogy 
tágra nyílt szemmel csodálja az egyetlen magyar űrhajóst, és 
hegyező füllel csüngjön az Ikon minden szaván. De hol voltak 
a többiek…? Több mint kétszáz kenesei iskolásunk van, ők mit 
csináltak aznap délután? És hol voltak az apukák, a nagypa-
pák? 

Elgondolkodtam: miért nem akarják hallani a mai 
gyerekek, hogy milyen érzés a világűrben járni? Mi-
ért nem akarják tudni a mai fiatalok, akik a felgyor-
sult, 21. században, a valós űrkorszakban élnek, hogy 

mi kell ahhoz, hogy valaki űrhajós legyen, és vajon mekkora a 
realitása, hogy az emberiség egyszer egy másik bolygón élhet? 

Miért nem érdekes egy mai kisfiúnak/kislánynak, vagy 
akár az anyukájának-apukájának, hogy kezet foghat egy 
élő Legendával, egy olyan emberrel, aki 1980. május 26-ától 
7 nap 20 óra 45 percet töltött a világűrben, és ez idő alatt a 
Szaljut–6 űrállomáson teljesített küldetést? Miért csak „papí-
ron”/elméletben példakép a felnövekvő generációk számára 
egy olyan ember, akit anno az egész ország a szívébe zárt, és 
akit mindenki – nagy szeretettel, elismeréssel és cinkosan – 
csak „lefarkasbercizett”? 

Itt járt a Nép Fia, aki – az 
életveszélyt is bátran vál-
lalva – repülhetett a világűr-
ben, ezzel pedig nem kis ran-
got vívott ki hazánknak, hi-
szen Magyarország a vilá-
gon a 7. nemzet (!), amely-
nek képviselője a kozmosz-
ban járt. Itt járt egy magasan 
kvalifikált, tökéletesen fel-
készített ember, aki olyan 
tudományos kísérletet vég-
zett az űrben, amely a nem-
zetközi űrkutatásra a mai 
napig hatással van (Pille sugárdózismérő), és izgalmas, szín-
vonalas, nagyon érdekes előadást tartott, és akinek dr. Tábori 
György alpolgármester úr – a tőle megszokott kiváló felké-
szültségével – méltó beszélgetőpartnere volt ezen az estén is. 

Itt járt egy nagy koponya, egy vérbeli, ám láthatóan mára már el-
fáradt katona, aki azt az öt fiúcskát, aki izgatottan várta őt, egy-
folytában a kiválóságra, a szorgalomra, a tudásszomjra, a 
nyelvtanulásra és a sportolásra buzdította, és akiknek később 
készségesen adott autogramot, akikkel örömmel fényképezkedett. 

Itt járt az idén 70 éves Farkas Bertalan, és mi, akik vettük a 
fáradságot, hogy megtiszteljük őt, büszkén, emelt fővel és elé-
gedetten térhettünk aznap haza. 

Mégis, nagyon elszomorít, hogy Kenese nagyobb része érdek-
telen maradt… 

 

Itt járt a Nemzet Büszkesége
Szubjektív tudósítás  

Gábor Adrienn
Fotó: Gábor Adrienn        Közművelődési Intézmény és Könyvtár
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A januári és feb- 
ruári hideg idő elle- 
nére is tovább folyta- 
tódtak a megkezdő- 
dött munkálatok a játszótér felújításának keretében. 

A kerítés faanyaga Novák László asztalosmester vezetésével lesza-
básra került, valamint a gyalulás is megtörtént, Kajtár Bence irányítá-
sával. A játékokhoz való rönkfák háncsolásának munkálatait pedig Huj-
ber Mihály vezette. 

Varga János Zoltán jóvoltából a játszótérre kihelyezésre kerülő em-
léktábla is készülőben van. 

Február hónap harmadik hétvégéjén a városvédők tagjai, valamint 
több szülő részvételével a kerítéslécek festése is megkezdődött. 

Ezúton szeretném megköszönni minden önkéntes résztvevő eddigi 
munkáját! Reményeim szerint a jó idő minél előbb beköszönt, így lelkes 
csapatunkkal a kültéri munkálatokat is megkezdhetjük. 
 Szabó Tamás

a Balatonkenesei Városvédők elnöke

Szállt a fűrészpor,
hullott a faháncs

 

„Szeretlek, kedvesem!” 
Zenés szerelmesvers-felolvasóest 

és szerelmitörténet-írás a Kultúra Házában 
Önkéntes versmondók adtak randevút egymásnak február 16-án, Bálint 
napján a Kultúra Házában. A magyar és a világirodalom szerelmes versei 
közül jó néhány terítékre került ezen a délutánon. A családias hangulatú 
összejövetelt Neumann Balázs dzsessz-zongoraművész játéka és Káplán 
György énekművész dalai tették teljessé. 
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2019. január 21-27. között zajlott a 
XIII. Európai Méhnyakrák Meg-
előzési Hét, melyhez Magyarország 
is csatlakozott, immáron 6 éve. 
Ezen apropóból szedtük össze a 
gondolatainkat. 
 

A megelőzési hét a nőket sújtó da-
ganatos megbetegedés veszélyeire, 
az éves szűrővizsgálatok és a védő-

oltás fontosságára hívja fel a figyelmet. A Mályvavirág Ala-
pítvány szervezésében országszerte több mint 100 településen 
tartanak a témához kapcsolódó előadásokat és fűznek gyön-
gyöt, karkötőt egy nőnek, aki élete egy nehéz időszakába ke-
rült, valamely nőgyógyászati rákkal küzd. 

„Büszkék vagyunk rá, hogy 2018-ban már ötödik alkalom-
mal szervezi a Mályvavirág Alapítvány az Európai Méh-
nyakrák Megelőzési Hét hazai programsorozatát. Emellett el-
hivatottan dolgozunk azért, hogy minden egyes méhnyakrákos 
nőhöz eljussunk kiadványainkkal és titkos és zárt Facebook 
csoportunkkal, a Mályvavirágok közösségével, hogy egyet-
len kérdésük se maradjon megválaszolatlan. Kitartással fej-
lesztjük évről-évre Gyógyulást Segítő Programunkat, ami 
komplex fizikai és lelki segítséget nyújt a teljes felépüléshez.” 
– olvasható a Mályvavirág Alapítvány honlapján. 

A Mályvavirág Alapítvány „a méhnyakrákos nők gyógyu-
lásáért és a megelőzésért” 2013 májusában alakult meg azzal 
a céllal, hogy legyen egy olyan szervezet Magyarországon, 
amely kifejezetten méhnyakrák-megelőzéssel és rehabilitáció-
val foglalkozik. 

Az elmúlt években különleges 
kapocs alakult ki a méhnyakrákos 
nők, az egészségügyben dolgozók, 
a média és a lakosság között. Prog-
ramokat szerveznek azért, hogy a 
nők tudatossá váljanak a méhnyak-
rák megelőzésében. 

A malyvavirag.hu is azért jött 
létre, hogy egy honlapon megtalál-
ható legyen minden lényegi infor-
máció a méhnyakrák megelőzéséről, magáról a betegségről, il-
letve a méhnyakrákból való gyógyulás útján lévőknek segítsé-
gére legyen. 

A méhnyakrák olyan rosszindulatú daganatos betegség, 
ami időben felfedezve jó eséllyel gyógyítható. Ma már ez a 
betegség védőoltással és szűréssel, nagy biztonsággal meg-

előzhető. Fontos 
tudni, hogy a méh-
nyakrák nem ö-
röklődik, kialaku-
lásáért a Human 
Papillomavirus 
(HPV) fertőzés fe-
lelős. A HPV-fer-
tőzés tartós fenn-
állása esetén álta-
lában rákmegelő-
ző állapot alakul 
ki, amit a szűrés 
leggyakrabban már 
képes kimutatni. 
Ebből az állapot-
ból évek alatt ala-
kulhat ki a méh-
nyakrák. 

A méhnyak-
rák nagyon sok nőt érint. Ez a betegség az emlőrák után a má-
sodik leggyakoribb rosszindulatú daganat a 45 éven aluli nők 
körében Európában és Magyarországon is. Leggyakrabban 30-
40 éves korban alakul ki, de előfordulhat a menopausa után is. 
Az utóbbi években a 20-30 éveseknél is megfigyelhető. 

„Ma már egyetlen nőnek sem lenne szabad meghalnia 
méhnyakrákban!” – írja dr. Bartha Tünde szülész-nőgyó-
gyász és a Mályvavirág Alapítvány kuratóriumi tagja. 

Azért, hogy az információ és a megelőzés üzenete minél 
több nőhöz eljusson, az alapítvány „Vigyázz! Kész! Fűzz!” 
felhívással januárban országos programot hirdetett meg a méh-
nyakrák-prevenció jegyében. 

Balatonkenese városa is csatlakozott a nemes ügyhöz. A 
Vigyázz! Kész! Fűzz! program 2019. január 22-én került meg-
rendezésre a balatonkenesei baba-mama klub keretén belül. 
Egy beszélgetésre és közös gyöngyfűzésre került sor a méh-
nyakrák-megelőzés jegyében. 

Vendégünk volt: Csepely-Nagy Johanna, a Balatonalmádi 
Lelki Egészségfejlesztési Iroda munkatársa, és Schleicher 
Dóra pszichológus. Beszélgettünk a betegségekről, félelmek-
ről, azok megéléséről. 

Az elkészült karkötőket a Mályvavirág Alapítványhoz pos-
táztuk el, ők fogják a többi karkötővel együtt a kórházakba el-
juttatni.  

A Női Liga – azaz a Női Egészségért Alapítvány (Endo-
metriózis Magyarország), Mályva-
virág Alapítvány, Mellrákinfó Egye-
sület, Összefogás a Mellrák Ellen 
(rózsaszín Lánchíd), Babagenetika 
Egyesület – tagjai hosszú és kemény 
munkájának gyümölcse érett most 
be, ugyanis hathatós közbenjárásuk-
nak köszönhetően elérték a közösen 
kitűzött egyik legfontosabb célju-
kat: a leggyakoribb női betegsé-
gekben – úgymint az endometrió-

zis, mellrák, méhnyakrák, petefészekrák – érintett nők 
2019. január 1-től adókedvezményre jogosultak. 

 
Forrás: malyvavirag.hu  

Összeállította: Hajduczky Nikoletta 
Óbíróné K. Ágnes

Vigyázz 

Kész 

Fűzz 
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A farsang a vízkereszttől 
(január 6.) húshagyókeddig, 
más megfogalmazás szerint a 
másnapi hamvazószerdáig, a 
nagyböjt kezdetéig tartó idő-
szak elnevezése. Hagyomá-
nyosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, ünnepélyek jel-
lemzik. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus 
naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapve-
tően a gazdag néphagyományokra épül. 

2019. február 24-én, egy héttel farsangvasárnapja előtt dél-
után sok ember gyűlt össze a Kipp-Kopp Óvoda ebédlőjében. 
Jöttek kisgyerekes családok éppen úgy, ahogy kamaszok, gim-
nazisták is. Miben voltunk közösek? Mindannyian kereszté-
nyek voltunk, és szerettünk 
volna a böjti időszak előtt 
tanúságtevő módon, vidá-
man egymásnak ajándé-
kozni egy-egy mosolyt, sok 
jókedvet, vidámságot. Nem 
volt titkos az a szándék 
sem: ismerjük meg egymást. 
A felnőttek a hittanos gye-
rekeket, és szüleiket. A hit-
tanos gyerekek pedig a kö-
zépiskolásokat, felnőtteket, 
időseket. 

Már az érkezés percei-
ben mindenki megtapasz-
talta a szerető házigazdák, a 
Karitász csoport tagjainak 
vendégváró szeretetét. Terí-
tett asztalok és mosolygós 
arcok fogadták az érkezőket 
az óvoda ebédlőjébe lépve. 
Rögtön kezdődhetett is a 
tombolacédulák árusítása. 
Pár perccel négy óra után az 
emberekkel teli teremben 
elkezdődött a műsor. Első-
ként a 2. osztályosok rajz-
pályázatának díjátadására 
került sor.  Utána a technika 
lehetőségeit segítségül hív-
va egy rövid vetítés segítsé-
gével megnéztük, mi történt 
egy év alatt velünk, katoli-
kusokkal. Mindenki lelke-
sen kereste magát a vidám 
fotókon. Ezután a jelenlé-
vők megismerhették a „mi 
is a szeretet gyerekszem-
mel” gondolatait, és a „mit 
is tanultam anyukámtól” 
életérzéseket, a hittanos gyerekek tolmácsolásában. Megtanul-
hattunk szeretetből palacsintát sütni, sőt még azt is megtud-
hattuk, hogy a szeretet valójában milyen csodálatos szer. Egy 
nyelvtanár segítségével pedig betekintést kaptunk a Biblia hu-
moros fordításaiba is. Félidőben megcsodáltuk az ötletes jel-
mezeket a legkisebbek bemutatójában, a zsűri padig jutalmazta 
a kreatív ötleteket. A műsor második felében következtek a 
mennyországról szóló jelenetek. Megtudhattuk, hogyan várja 

Szent Péter az érkezőket, és 
milyen lehet a találkozása az 
ellenőrrel. Majd egy rövid je-
lenet erejéig mindenki bete-
kintést nyert egy rendkívüli, 
humoros hittanórába.  Útrava-

lóként pedig megismerhettük Jézus ajándékozó szeretetét, egy 
kicsit humorosan. 

A sok nevetés után következett a várva várt tombola, ami 
remekül mutatta a helyi vállalkozók és emberek lelkes, jó szán-
dékát, hiszen rengeteg felajánlást kaptunk. Azt gondolom, 
minden ajándék megtalálta a legjobb gazdáját. Sok arcon lát-
hattuk a mosoly mellett a megelégedettség érzését is. 

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki hozzájárult 
ünnepségünk megvalósítá-
sához adományával vagy 
munkájával. Köszönet illeti 
a Katolikus Karitász helyi 
csoportját, akik házigazda-
ként munkájukkal tették si-
keressé rendezvényünket. 
Köszönet a számtalan jó 
szándékú adakozónak! Kö-
szönet a tombolafelajánlá-
sokat adó vállalkozóknak! 
Balatonkenesén köszönet il-
leti: az Eleven Cukrászdát, 
Beckerné Györgyi fodrászt, 
Kun Erika masszőrt, a Le-
vendula virágboltot, a Ko-
csis Kenese Kft-t, a Kenese 
Marina Portot, a Nádas 
csárdát, a Katica Pékséget, 
Tóth Istvánt, Zabó Sándor-
nét, a Szíjártó családot, a 
Lukács családot és a Bala-
tonkenesei Városvédők E-
gyesületét. Balatonakaraty-
tyán köszönet illeti: a Lila 
ABC-t, a Hanák ABC-t, 
Szecsődi Melinda fodrászt, 
a Nők a Balatonért Egye-
sületet, az Akarattyai Nyug-
díjasklubot, az Éliás csalá-
dot és Lengyel Jánost. Kö-
szönet illeti Küngös község 
Szent Kinga Éléstárát is. 
Köszönet a balatonvilágosi 
Pernecker családnak és 
nem utolsósorban köszönet 
a Méhes családnak, akik 
kézzel készített ajándékaik-
kal járultak hozzá a közös 
este sikeréhez. 

Bízom benne, hogy akik együtt voltunk, mindannyian ma-
gunkkal visszük a jókedv és a nevetés ajándékát. Ma már ku-
tatók kimutatták, hogy a nevetés csodákra képes. Csökkenti a 
szívbetegség kockázatát. Természetes fájdalomcsillapító. Ja-
vítja a légzést. Segíti az egészséges fogyást. Csökkenti a 
stresszt. Jó alvást biztosít. És nem utolsósorban fiatalít. Gon-
doljuk végig: tulajdonképpen miért is ne nevetnénk többet? 

M. Erzsébet nővér 

 

Farsang újragondolva 
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Balatonkenese Kultúrájáért kitüntetésben részesült 
Meskó Bánk 

 
„Meskó Bánknak Kosztolányi-estje lesz hamarosan.” – „Megyünk!” – Gyakran hallani ezt Kenesén, ha neve feltűnik a plakáto-
kon. Az itteniek tisztelik, szeretik – személye összeforrt Keneséével. Szerencsére többször láthattuk és hallhattuk őt, remek költői 
estjeit, lírai válogatásait. Előadásában egy vers a hallgatókban új értelmezést nyer. 
Az idei Kultúra Napján ő kapta a Balatonkenese Kultúrájáért-díjat. 
 

– A költészet és a versek iránti rajongásodat jól ismerjük a 
színpadról. Szeretnénk, ha bemutatkoznál a balatonkenesei ol-
vasóközönségnek – mit lehet tudni rólad? 

– Meskó Bánk a nevem, 1941-ben születtem Budapesten. 
Már édesanyám is, és a családunk több tagja művész és mű-
vész-beállítottságú volt, és szerencsére gyermekeim is azok. 
Fiam például számos kortárs produkciónak főrendezőjévé vált, 
ami nagyon nagy öröm. 

– Mióta tart a költészet iránti 
vonzalmad? Hogyan kezdődött? 

– A József Attila gimnázium-
ban érettségiztem, ahol magával 
ragadott a magyartanárom lelkese-
dése a magyar nyelv és irodalom 
iránt. Innen kaptam az érintést, 
hogy megszerettem a magyar köl-
tőket és írókat. Aztán ez szunnyadt 
bennem, habár rengeteg verset ta-
nultunk meg memoriterként, de az 
élet másfelé sodort. Választanom 
kellet két út között: az egyik, hogy 
kaptam egy isteni tehetséget, ének-
lés szempontjából. A nagy vágyam 
az volt, hogy operaénekes legyek. 
Tizennégy évig magánúton tanul-
tam, de talán mégsem volt elég a 
predesztináció, mert a másik utat 
választottam, a jogi pályát, és ügy-
véd lettem. 

Ebben is nagyon jól éreztem 
magam, főleg a másokért folyó 
küzdelmet, harcot szerettem, ami-
kor az igazság kiderítése és érvé-
nyesítése volt a cél. Aztán a hetvenes éveimben járva eszem-
be jutott, hogy mennyi szép verset tanultam meg, és hogy 
mindaz, ami az irodalomhoz kötött, megmaradt számomra. 
És csak úgy, elkezdtem mondani a régi nagy verseket, ma-
gamban. Amikor egyszer egy sor kimaradt, elővettem a kö-
tetet, beillesztettem, és akkor mentek a versek. És így már 
csak az lett a kérdés, hogy „meg tudok-e tanulni más verseket 
is”? Nehéz, nagy verseket, mint amilyen a Psalmus Hungari-
cus. Ezért kidolgoztam egy metodikát, és megtanultam eze-
ket a régi nagy verseket is. 

– Mikor kezdtél el nyilvánosan versekkel szerepelni? 
– Az első versmondó fellépésem még harminc éve, 1989-

ben, Paloznakon volt. Csodálatos hely, a kivilágított temp-
lom alatt állt a kultúrház színpada, s ott került sor az elő-
adásra. Mások elmondása szerint gyönyörűen sikerült, ami 
számomra is lemérhető volt. Ennek köszönhetően magam 
ajánlkoztam itt-ott, de utána már hívtak is. És egyre több elő-
adás lett, a sikereken felbuzdulva pedig éreztem, hogy ezt 
folytatni kell. A versekkel és az előadói stílusommal impo-

náltam, és annyira jól ment, hogy már kiállításmegnyitókra 
kértek fel. Mindenhol azt hallottam, hogy ilyen ember kell a 
versmondáshoz, és hogy erre szükség van. És így keveredtem 
a művészeti táborokba, ahová, érdekes, hogy nem festőként 
jutottam el, hanem az irodalommal. 

– Mit jelent számodra Kenese? 
– Balatonkenesei kötődésemről annyit, hogy harmincöt 

éve vagyok jelen a településen. 
Kezdettől fogva törekedtem rá, 
hogy megismerjem az itt élőket, jó 
kapcsolatot ápoljak velük. Érdek-
lődtem a hely története iránt. Meg-
ismertem sok kenesei embert, meg-
szerettem őket, s ők is megszerettek 
engem, amiért hálás vagyok. 

– A díjátadó ünnepségen emlí-
tetted a kenesei Bognár István szob-
rával kapcsolatos történetedet. El-
mesélnéd ezt az olvasóknak is? 

– Itteni ismerkedéseim során 
történt, hogy közeli barátságot kö-
töttem Bognár Pista bácsi ácsmes-
terrel. Érdekes volt a történetben, 
hogy amikor átalakíttattam bizo-
nyos dolgokat a kenesei házon, az 
emeleti részhez a lépcsőt vele ké-
szíttettem. Amikor a szétnyitható fa-
colostokkal a méretet vette, mond-
tam neki: „Pista bácsi, ne haragud-
jon, de úgy hajlik ez a mérő, hogy 
nem lesz jó a méret!” – mire ő azt 
válaszolta: legyek nyugodt, mert is-
meri a colostokját! Aztán amikor 

hozta a kész lépcsőt, tudomásul vettem, hogy jól ismeri a co-
lostokot, mert hajszálpontos volt a munka, és csodálatosan 
megcsinálta. 

Ettől kezdve nagyon jó barátok lettünk. A Fő utcában la-
kott, gyakran bejártam hozzá beszélgetni. Elmondta a hadi-
fogságának történetét, s nekem adta a hadifogságról szóló 
naplóját is. Amit majd Balatonkenese városának, a Kenesei 
Múzeumnak fogok ajándékozni. Ezek a beszélgetéseink fő-
leg a háború eseményeiről, az egész országon keresztül ki-
épített, s Kenesénél húzódott Margit-vonalról szóltak. Nem 
véletlen, hogy a légi csaták nyomán annyi lezuhant repülőgé-
pet találtak itt a Balatonban; melyek végigbombázták a háza-
kat. S a harcok után ő javította ki a házakon a tetőket. Ren-
getegen adósak maradtak neki, pedig ő csak azért végezte el 
ezeket a munkákat, hogy az embereknek minél előbb tető le-
hessen a feje fölött. Amikor Bognár István meghalt, szeret-
tem volna búcsúbeszédet mondani a temetésén, de erre sajnos 
nem adatott mód. Nem engedték. A körülmények is mások 
voltak. Akkor elhatároztam, hogy ennek a kiváló iparosem- 
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bernek állítani fogok egy szobrot ebben a faluban. Péterfy Gi-
zella kenesei festő- és szobrászművésznőnek volt egy terra-
kotta szobra Bognár Pista bácsiról, ezt bronzba önttettük. Az 
emlékmű faszerkezetét, a talapzatát Miklós Ferenc ács készí-
tette el a. Az iparostestület háza elé tettük, amely otthont ad 
Pista bácsi szobrának a Kossuth Lajos utcában. A faluban 
gyűjtést tartottam a szobor felállítására, házról-házra jártam, és 
végül a keneseiekkel megtaláltuk a módját az egésznek. Ünne-
pélyes keretek között, méltó módon felavattuk. 

Az, hogy ez sikerült, a kenesei élményeim közül az egyik 
legfontosabb! Mert nagyon kevés település mondhatja el ma-
gáról a falvak közül, amilyen Balatonkenese is volt, hogy ut-
cáit eredeti, helyi értékekkel büszkélkedő köztéri szobrok dí-
szítik. Balatonkenesén azóta több szobor is áll. Mikor elme-
gyek az utcán a Bognár Pista bácsi szobra előtt, mindig meg-
szólítom és elmondom neki: „Pista bácsi, látod, köszönjük, 
hogy voltál, s nem mentél el végleg, ma is itt vagy közöttünk!”. 

Ez csodálatos élmény volt és marad is, amíg csak élek! 
– Mit éreztél, amikor megtudtad, hogy 2019-ben te kapod 

a Balatonkenese Kultúrájáért díjat? 
– A kulturális élet mindig is vonzott, bármiféle esemény 

volt a településen, ott voltam. Tudták mivel foglalkozom, és 
gyakran meghívtak: irodalmi esteket tartottam, Akarattyán is. 
Egyszerűen, anélkül, hogy akartam volna, szép fokozatosan 
részese lettem a Balaton helyi kultúrájának, ami számomra 
öröm. 

Amikor a kitüntetésről értesültem, euforikus öröm lett úrrá 
rajtam. Kezemben az értesítéssel, a könnyeim folytak a meg-
tiszteltetéstől. Nagyon köszönöm! 

– Kedvenc költőid? És a költészet? 
– Kedvenc költőim tekintetében – nehéz a választás, mert 

nagy a repertoár és már olyan sokszor előadtam őket, hogy 
mind a szívemhez nőttek – a magyarok közül Kosztolányi De-
zső és József Attila, akik a magyar nyelv mesterei voltak. Nem 
mintha a többiek nem lettek volna azok, de ők törekedtek rá, 
hogy a magyar nyelv kincstárának legszebb szavait, értékeit 
választékosan adják vissza; hogy szinte játsszanak a szavak-
kal, miközben kezük nyomán csodálatos verssorok jönnek elő. 
Tudvalevő, hogy nagyszerű anyanyelvünk egy-egy fogalomra 
tíz szót is használ, gazdagon és szépen tudja kifejezni magát, 
míg például az angolban és más nagy nyelvekben egy foga-
lomra egy vagy két szót tudnak használni. Fiataljaink, és saj- 

nos a felnőttek is, egyre 
silányabbul bánnak a 
nyelvünket, újnak neve-
zett szavakat, idegen 
szavakat, lerövidített sza-
vakat, fölösleges és csú-
nya kifejezéseket hasz-
nálnak a régi és tökéletes 
szókészletünk helyett. A-
mi nagy tragédia, mert 
nem szabad elveszteni ezt 
a csodálatos nyelvet. 

Külföldi kedvenc 
költőim is magyarok, így például Erdélyből Reményik 
Sándor, aki Trianon tragédiája után Végvári álnéven, szamiz-
datban fogta össze és lelkesítette a magára maradt magyarsá-
got. Megmutatta, hogy nem szabad csüggedni. Dsida Jenő, aki 
fiatalon, harmincegy évesen halt meg, de olyan költeményeket 
hagyott ránk, hogy a magyarság büszke lehet rá. Aki nem csak 
egyes, hanem kettes, sőt hármas rímeket is írt a verseiben – 
nagyon nehéz és teljesen szokatlan. Egyik kedvencem, a Psal-
mus Hungaricus című verse nagyon hosszú és nehéz vers. 
Amikor szavalom, olyan visszajelzéseket kapok, hogy repes a 
szívem az örömtől! – Ott van még Áprily Lajos, aki szintén 
nagy költő volt. Nagyon szeretem Ady Endrét, Radnóti Mik-
lóst, velük mind csináltam önálló esteket. Most is van egy 
Ady-műsorom, a százéves évforduló kapcsán, az istenes és 
szerelmes verseiből, melyek igazán nagy élményt jelentenek. 
Aki hallja, ráérez, hogy milyen hatalmas géniusz volt ez a 
költő. Ha megítélése éppenséggel ma sem egységes, nem lehet 
elvitatni, hogy micsoda óriás volt. 

– Mi a terved, bennünket, azaz Balatonkenesét illetően? 
– Mivel januárban befejeztem az ügyvédi pályafutásomat, 

egyre többet leszek Balatonkenesén. Nagyon szeretem Kene-
sét, fölsétálok a határba, a Papkeszi út magas kanyarulatához, 
és lenézek a falura. A két templom között a Balaton, a csodá-
latos panoráma, fenséges élményt nyújt. (…mint ahogy ezt 
2017. júliusi lapszámunk borítóján is láthatták – a szerk.) Vég-
telen öröm az emberek közt lenni, beszélgetni velük, megszo-
rítani a kezüket. Szavakba nem önthető, felettébb bőséges él-
mény nekem Kenese. 

– Köszönjük szépen! 
Vasváry-Tóth Tibor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Szerkesztőség! 
Nagy érdeklődéssel olvastam el többször 
is a Hodos László verset, és nagyon tet-
szett Gyurica István értelmezése is. (Gon-
dolatok A Teremtés Könyve című versről, 
Balatonkenesei Hírlap, 2019. január, 25-
26. oldal) Előzetesen három megjegyzé-
sem van, sorjában. Nem tudom, szeren-
csés-e az európai kultúrkörben mitológiai 
alkotásnak tekinteni a Bibliát, hiszen az 
nem csupán mítoszok gyűjteménye, ha-
nem több ezer év tudását gyűjti egybe Is-
tenről és emberről, máig ható érvénnyel. 
Ide írom a teljes idézetet Az ember tragé-
diájából: 
Be van fejezve a nagy mű, igen. 
A gép forog, az alkotó pihen. 
Jobbnak tartom a Halotti beszédet eredeti 
formájában idézni, mert a mai magyar 
nyelvbe nem illik bele az „isa” szó. Egyéb-  

ként pedig Gyurica István minden kérdése, 
gondolata helytálló. Különösen tetszik a 
hit, akarat és cél együttállása, e három 
mozgatórugónak egyetemes működése, 
máig ható érvénnyel. De még jobb, hogy 
megszületett a második cikk, a reakció az 
olvasói véleményekre. (Még egyszer – 
Gondolatok A Teremtés Könyvéről… Ba-
latonkenesei Hírlap, 2019. február, 18. ol-
dal) Nagyon fontos, hogy vallás és hit pon-
tos magyarázatát megadja. 
Hiszen a vallások a hit egy formáját alakít-
ják ki, míg maga a hitfogalom sokkal tá-
gabb, s emberi dimenziói is vannak. Reme-
kül látta ezt Széchenyi István is, akitől na-
gyon szerencsés volt azt a mondatát a cikk-
ben idézni. Ebben a mondatban együtt látja 
Isten és az ember szerepét a hit működésé-
ben az emberi alkotáshoz vezető úton. 

Gratulálok a szerkesztőségnek, hogy teret 
ad ilyen komoly írásoknak! 

Tisztelettel: 
Valentini Zsuzsa 

Köszönjük szépen az elismerést! – A „mi-
tológia” kifejezést Gyurica István a szer-
zői szabadságnak megfelelően a Biblia 
Teremtés könyvére használta. A mitológia 
szó olyan történetek továbbmondása, 
amelyeket egy bizonyos kultúra igaznak 
hisz, és amelyekben természetfeletti ese-
mények, személyek stb. szerepelnek. E 
történetek célja általában az, hogy ma-
gyarázatot adjanak az univerzum és a ter-
mészet keletkezésére stb. S ez a Gyurica 
István-féle értelmezéshez illeszthető. A 
cikkben a Halotti beszédet mai magyar 
nyelvre ültetett, mindenki számára érthe-
tőbb formába igazítva közöltük, de annak 
ellenére az „isa” szó szerepel benne.  
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 „Estefelé lementek tanítványai a tengerhez, hajóra szálltak, 
hogy átmenjenek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét 
volt már, és még nem ment oda hozzájuk Jézus; a tenger pedig 
háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak mintegy hu-
szonöt vagy harminc futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de Jézus 
megszólalt: ÉN vagyok! / Én VAGYOK! Ne féljetek! Fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszeriben odaért a partra, ahová 
tartottak.” (János evangéliuma 6,16-21) 
 

Ha kicsit is őszinték vagyunk ma-
gunkhoz, kimondhatjuk minden túlzás 
és borúlátás nélkül, hogy az emberi élet: 
krízis-történet. Megküzdések sorozata. 

Már kisbabaként kihívásokkal né-
zünk szembe, meg kell tanulnunk enni-
inni, mászni-járni, elesések és kudarcok 
árán is. Aztán jönnek a gyermekkor el-
várásai az iskolában, a kamaszkor belső 
konfliktusai, útkeresése, felnőttként pe-
dig helyt kell állni az életben, munká-
ban, családalapításban. És idős korban 
eljön a betegségek, a test gyengülésé-
nek krízise. 

Ezért nagyon jó kép az emberi 
életre a hajózás – néha keményen kell 
evezni, hogy előbbre jussunk, máskor 
könnyű szél röpít, dobálnak minket a 
hullámok, mindig van fent és lent, és 
újra fent és lent. Az igazi kérdés az, 
hogy ezeken túljutva haladunk-e a cél, 
a part felé, előbbre jutunk-e az úton, 
megérkezünk-e végül! 

Tudjuk azt is, hogy nagyon nem 
mindegy, hogy egyedül vagyunk-e 
mindebben, vagy vannak benne társak, 
velünk együtt-küzdők, valahogy talán 
segítők is. Akkor is, ha ez nem jelent 
nekünk megúszást, helyettünk megol-
dást, sokszor csak együtt dobáltatunk 
fel és le. Hiszen senki nem oldhatja meg 
az életünket helyettünk, és mi sem tud-
juk a másikét, bármennyire is szeretnénk 
néha. 

Ez így van a hívő ember életében is 
– erről szól ez a történet. Teljesen 
ugyanígy van, nem ússzuk meg a hullá-
mokat, a viharokat mi sem. Egyrészt tel-
jesen ugyanígy van, másrészt mégis na-
gyon másként! 

A tanítványok éppen egy „fent”-ből 
jönnek. Mielőtt hajóra szálltak volna, 
történt meg az ötezer ember megvendé-
gelése. Rendkívüli csodát éltek át, mikor 
Jézus öt kenyeret és két halat úgy meg-
szaporított, hogy egy hatalmas tömeg 
jóllakott belőle. És ebben ők részt vehet-
tek, segédkeztek! Nagy nyilvánosság 
előtt nagy sikert arattak, olyannyira, 
hogy a sokaság királlyá akarta tenni Jé-
zust! 

Ismerjük ezt a megtapasztalást? Mi-
kor átélhettük Isten gazdagságát, jósá-
gát, segítő hatalmát, azzal a büszke 

örömmel ráadásul, hogy Őhozzá tarto-
zunk? Mikor felvidult a szívünk és meg-
telt hálával? 

Mindjárt ezután azonban Jézus újabb 
célt jelöl ki, útra küldi tanítványait, 
ahogy Máté és Márk le is írják, hogy Ő 
maga parancsolja, hogy menjenek át a 
túlsó partra! Mert jó és kell is ez az 
öröm, de nem ez a cél, a megérkezés, 
hogy ebben a „siker”-ben fürödjenek, 
menni kell tovább! 

Talán nehezen, de engedelmesen el-
fogadják a parancsot, talán úgy is van-
nak vele, hogy ez nem nagy dolog, hi-
szen többen közülük ezen a tavon voltak 
halászok, a fél életüket vízen töltötték: 
Persze, megoldjuk, Jézus! És éppen fél-
úton, a tó kellős közepén, amikor már 
visszafordulni sincs értelme, hirtelen ki-
tör a vihar. 

Itt a Balaton-parton élve tudjuk, 
hogy egy ilyen kicsi tavon milyen gyor-
san és váratlanul milyen erős vihar tud 
támadni. Kitör a vihar, és az addig csil-
lagfényes, békés éjszaka fojtogató, tö-
mör sötétséggé lesz. Nagyon fentről hir-
telen le, de nagyon le! 

Jól ismerjük ezt is, ki-ki maga tudná 
megmondani, hogy mi a saját elszenve-
dett sötétsége. Mert itt nemcsak az fe-
nyeget, hogy kicsit vizes lesz a ruhájuk 
– hanem hogy odavesznek! A cél, a 
megérkezés van veszélyben! A part, a 
megérkezés, ami azt jelenti, hogy jól va-
gyok, a helyemen vagyok, boldog va-

gyok – helyett megtapasztalni, hogy 
rosszul vagyok, kevés vagyok, nem bí-
rok az élettel… Az, hogy vagyok, az van 
fenyegetve. 

És Jézus nincs itt. Ezt élik meg a ta-
nítványok, ezt éljük meg sokszor ilyen-
kor mi is. És rádöbbenünk, megtapasz-
taljuk, hogy ahhoz, hogy mi legyünk, 
nem elég a saját „vagyok”-unk. Elve-
szettek vagyunk. 

És akkor megjelenik mégis Ő. Jézus 
egyszer csak ott van! Az öröm, a fel-
szabadultság pillanata lehetne ez a tör-
ténetben, de mégsem az. Mert félelme-
tes! Megrémültek – írja az evangélista. 

Mikor Jézus nem úgy jön, ahogy 
vártuk volna, hirtelen megjelenik, de 
nem olyan, amilyennek eddig láttuk. 
Mert éppen életünk viharában jön 
közel – és mutatja meg, hogy hatalma-
sabb a viharnál. Éppen azokon a hullá-
mokon jelenik meg számunkra, amik 
minket dobálnak, úgy, hogy ezek a 
hullámok is Őt szolgálják! 

És át kell élni a vihart, a rettenetes 
hullámokat, a tömény sötétséget, az el-
veszettséget, azt, hogy milyen kevés 
az én emberi „vagyok”-om ahhoz, 
hogy tényleg lehessek. Át kell élni a 
vihart ahhoz, hogy meglássam Őt iga-

zán, teljes hatalmában. 
Azt, hogy Ő nem bájos társalkodónő, 

kedves-diszkrét kísérő csak az életem 
útján! Nem egy bármikor előrántható 
„most segíts”! Jézus Krisztus az Isten 
maga, aki testté lett, hogy igazán közel 
jöhessen hozzánk, a viharainkhoz, ha-
landó és bűnös voltunkhoz – és abból 
szabadítson meg. Nagyon szeret minket, 
de Ő a Szent Isten Fia, akin az életünk 
múlik! 

Szerető, de iszonyatosan hatalmas 
Isten! Aki néha beküld minket a viharba, 
hogy valóban meghalljuk: „ÉN va-
gyok!” Minden viharunk taníthat minket 
arra, hogy igazából ki is ez az „ÉN”. 

Félelmetes, igen, de ez az egyetlen 
reményünk és esélyünk. Hogy meghall-
juk evickéléseinkben, szélcsendben 
vagy viharban azt is, hogy: „Én VA-
GYOK!” Veled vagyok, és ezért lehetsz 
te is. Ne félj! 

Ez az iszonyatos hatalom és meg-
mentő szeretet van velünk. 

Viharon át megérkezni
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Igen különös a történet befejezése. 
Azt olvassuk, hogy amint be akarják fo-
gadni, vagyis megtanulták az éjszakai 
vihar leckéjét, megértették és elfogad-
ták, hogy kik és mennyik ők maguk Jé-
zus nélkül, és kicsoda Ő valójában és a 
számukra – abban a pillanatban: A par-
ton vannak! 

Megérkeztek. Mert az emberi élet 
megérkezése nem egy „hol” kérdése. 
Nem az, ahova, amire eljutunk, amit el-
érünk, hanem egy „kivel”! Mert ha Ő be-
száll, ha Őt befogadjuk, ha a VAGYOK 
velünk van – az a megérkezés! 

Akkor akárhol és akármiben is va-
gyunk, az lesz a valóság, hogy jól va-

gyok, a helyemen vagyok, boldog va-
gyok… megérkeztem. 

 
Némethné Sz. Tóth Ildikó 

lelkipásztor 
 
(Igehirdetés, elhangzott 2019. február 3-
án a református templomban) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapkőletétel 
Balatonakarattyai Református Templom 

 
 

 

 

 

 

„URAM, szeretem házadat.” 
(Zsoltárok 26,8) 

Isten iránti hálával adjuk hírül, 
hogy az épülő 

Balatonakarattyai Református Templom 
kivitelezési munkálatai megkezdődtek. 

Az ünnepélyes alapkőletételre 
2019. március 9-én, szombaton 10 órakor 

kerül sor, 
helyszín: Balatonakarattya, Rákóczi út 11. 

(A Szépkilátás vendéglővel szemben). 

Az alkalmon Igével és imádsággal szolgál 
Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület 

püspöke, 
Köntös László püspökhelyettes, 

Császár Attila, a Veszprémi Református Egyházmegye 
esperese. 

Ünnepi köszöntőt mond 
Kontrát Károly országgyűlési képviselő, 

a Belügyminisztérium államtitkára 
és MMatolcsy Gyöngyi polgármester. 

 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 
 

Reményik Sándor: 
Templomok  

 
Én csak kis fatornyú templom vagyok,  
Nem csúcsíves dóm, égbeszökkenő,  
A szellemóriások fénye rámragyog,  
De szikra szunnyad bennem is: Erő.  
   
S bár irígykedve holtig bámulom  
A dómok súlyos, drága titkait,  
Az én szívem is álmok temploma  
És Isten minden templomban lakik.  
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Megosztani készülök Önökkel élményemet, s ezért arra ké-
rem Valamennyiüket, hogy most mégse rám figyeljenek, ha-
nem csakis és kizárólag Arra, akinek nevét alig merem kimon-
dani; az ő neve ugyanis csupa nagybetűvel az, hogy: SZERE-
TET. 

Saját kudarcaim sorozata döbbentett rá, hogy mennyire fél-
reértettem Őt. Azt gondoltam, akkor élek a szeretetben, ha 
mindenki zokszó nélkül elvisel engem, helyesel nekem, mert 
elismeri jó tetteimet, és elnézi hibáimat; vagyis ha kellemes 
környezetben megdicsőülhetek, esetleg minden egyéni érde-
mem vagy erőfeszítésem nélkül. 

Nem, nem ez a szeretet. Most már szégyellem, hogy ilyen 
ostobán ámítottam magamat; s bocsánatot kérek mindenkitől, 
akiket úgy akartam csak elfogad-
ni, ha igazságtalan, torz figurává 
aljasítják magukat az én kedve-
mért. – Be kell vallanom, nem 
magamtól jöttem rá tévedésemre, 
hanem megérintett az Örök Böl-
csesség a maga valódi szereteté-
vel, s megengedte, hogy rácso-
dálkozzak az igazira. Most állok 
küszöbe előtt, s mivel kegyelmé-
ből lehullott szememről a hályog, 
úgy érzem magamat, mint akit 
megajándékoztak a konverzió élményével. 

Tanító Mesterem először is belém karolt, s bizalmas jóaka-
ratával elvezetett mindama hatalmas értékek elé, melyek eléré-
sére sóvárogtam. Bemutatta nekem az éteri szférákig emel-
kedő szónoki képességet, a titkok prófétikus zsenialitását és a 
megfellebbezhetetlenek vélt tudományt. Engedte érzékelnem 
a hit erejét, a szociális szeretet jótékonyságát és az önfeláldozó 
mártíromság meghökkentő bátorságát; s mindezt zengő érchez 
és pengő cimbalomhoz hasonlította, melyek semmit sem hasz-
nálnak nekem a szeretet nélkül. 

Új Barátom, látva elképedésemet, példák sokaságát állí-
totta elém, és azt mondta: „Gondolkozz…! Vajon miért vallot-
tak szégyent azok a jobb sorsra érdemes tudósok, művészek és 
hősök? Talán rosszul tették azt, amit csináltak? Nem, egyálta-
lán nem; sőt nagyon is jól…, csak egyvalami hiányzott belőlük, 
s ez a szeretet.” 

„Jó, jó. Most már kezdem érteni. Eddigi erőfeszítéseikhez 
még egy kicsit hozzá kellett volna tenniük, valami személyes 
jóságot, amit Te szeretetnek nevezel.” – Barátom elmosolyo-
dott, rám nézett s valami közvetlen egyszerűséggel – hogy meg 
ne zavarja tévelygő, de már a jó út felé tájékozódó érdeklődé-
semet – csak ennyit mondott: „Hát nem egészen erről van 
szó.” – „Akkor miről?” – kíváncsiskodtam. „Mielőtt pontosan 
válaszolnék kérdésedre, gondolkodj el a következő hasonla-
ton: amikor a földre éjszaka borul, semminek se látszik a színe, 
pedig minden egyes létezőnek az is a sajátja; ha azonban fény 
vetődik rájuk, azonnal megmutatják sajátos színüket. Talán 
még érdekesebbek az életet hordozó vetemények magvai. Ki-
csinységük ellenére egy kifejlett növény minden képességét 
magukban rejtik: nagyságát, színeit, virágát, gyümölcsét, azok 
ízét és zamatát; de ha az a kis mag nem kap fényt, minden meg-
lévő képessége elenyészik, semmit sem ér. – Hangsúlyozom, ez 
csak hasonlat, de talán mégis segít megérteni a szeretet műkö-
dését: a szeretet forrása nem bennünk van – miként a fényé 

sem. Azt kívülről kell befogadni, s azután is csak akkor éri 
el a célját, ha együttműködünk vele. Eddig segít a hason-
lat, de most itt az ideje a különbség, illetve a többlet meg-

értésének is. A fény ugyanis éppúgy fizikai jelenség, mint az 
élő vagy élettelen anyag. A szeretet azonban személyhez kö-
tődő valóság, úgynevezett lelki minőség, mégpedig olyan, 
amely természete szerint abszolút érték, nem határolható kö-
rül, nem szorítható keretbe, nem korlátozható. Ezért az önma-
gában véges ember, aki ennek ellenére személyes mivolta miatt 
mégis a végtelenre nyitott, nem birtokolhatja saját magától a 
szeretetet, de nagyon vágyakozik utána. Ezért, ha a szeretet kí-
vülről megérinti őt, mint a napfény a magocskákat, akkor már 
képes lesz ad abszurdum-ig együttműködni vele.” 

„Most már értem.” – válaszoltam Barátomnak; de ő csak 
mosolygott, s valami alig megfogalmazható, tapintatos gesztus 
kíséretében újra csak azt mondta: „Dehogy érted…, de azért jó 

úton jársz. Idáig ugyanis csak a 
szeretet irányára figyeltél fel, de 
még nem ismered az igazi tulaj-
donságait. Figyelj csak! Ezt is fel-
tárom előtted: a szeretet első tu-
lajdonsága az, hogy türelmes, az-
után jóságos, nem féltékeny, nem 
kérkedik, nem tapintatlan, nem ke-
resi a maga javát, nem gerjed ha-
ragra, a rosszat nem rója fel, nem 
örül a gonoszságnak, örömét az 
igazságban leli, mindent eltűr, 

mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem 
szűnik meg soha (V.ö.: 1 Kor 13,4-8). 

Ugye, milyen szép! Csakhogy ezt is félreértik az emberek; 
mert hát mindezeket a magasztos tulajdonságot másoktól vár-
ják el, és ezért ők maguk sohasem jutnak el a szeretetre. Az a 
Valaki, aki az igazi szeretettel téged is meg akar ajándékozni, 
ilyen: türelmes, jóságos, nem féltékeny…, és így tovább; de ezt 
nemcsak valamilyen mértékben akarja neked adni, hanem ab-
szolút módon. A szeretetnek ugyanis az a mértéke, hogy nincs 
mértéke. Ha szeretetben akarsz élni, akkor neked is ezen az 
úton kell járnod.” 

„Jó, jó, most már nagyjából értem; de bevallom, hogy en-
gem nagyon zavar a szeretet gyengesége, naivsága és félszeg-
sége.” – „Mit értesz ezen?” – „Hát ez a mindent eltűr, mindent 
elhisz, mindent remél és mindent elvisel kérdéskör az igazi prob-
lémám.” – „Szóval még az első követelmény sem megy…? Mivel 
is kezdődik a szeretet tulajdonságainak felsorolása?” – „A sze-
retet türelmes.” – „Úgy van. Csakhogy nem az emberi világ ta-
pasztalataiból kell kiindulnod, mert akkor nagyon hamar cső-
döt mondasz. Egyértelmű következetességgel az Abszolút Sze-
retet fényében kell élned, és az Ő szeretetét kell minden hely-
zetben személyesen megélned. Akkor meg fogod érteni, hogy 
nem félszegségből vagy gyengeségből tűr el a szeretet mindent, 
hanem mert végtelenül erős a jóban való állhatatosságban; 
vagy nem azért hisz el mindent, mert naiv és hiszékeny, hanem 
a végtelenségig megéli a bizalomadás valóságát, és az ezzel járó 
győzelem örömét anélkül, hogy a legkisebb mértékben kénysze-
rítene; s a többi, nehezen érthető tulajdonsággal is ugyanez a 
helyzet.” – „Most már értem…!” – „Rendben van. Akkor ideje 
lenne hozzákezdeni. Szedd elő az akaratodat, és kezdj hozzá! 
Előre biztosítlak, hogy mindvégig, vagyis az ad abszurdumig 
melletted fogok állni, mert kudarcaidban is el foglak viselni és 
a reményt sohasem adom fel.” 

Balázs Pál

Meditáció a Szeretetről 
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Megemlékező írásom búcsúzik a 
nemrég elhunyt, mindenki által ismert és 
tisztelt személytől, Balatonkenese város 
polgárától, a szeretett Anyától és Nagy-
mamától. Felelevenítve a tsz közösségé-
ben együtt eltöltött évek pillanatképeit 
és történéseit, egy kicsit ezzel bepil-
lantva a családok életébe is, így való-
sabbá válik az időutazás. 

Az időutazás történetét azzal kez-
dem, hogy korábbi Vas megyei munka-
helyemet részben családi okok miatt fel-
mondtam, és Veszprém megyébe köl-
töztünk, ahol a családom tagjainak 
egy része már itt lakott a környéken. 
Új munkahelyem vezetője Kocsis 
János, az Egyetértés MGTSz el-
nöke, gyermekkori ismerősöm, aki 
korábban már volt főnököm a Bá-
bolnai Mezőgazdasági Kombinát-
ban. Munkahelyváltoztatásom rész-
ben neki is köszönhető, ő hívott és 
biztatott. 

A korábban hallottak alapján tar-
tottam a tsz munkahelytől, érdekes-
nek, izgalmasnak, de egyben kihí-
vásnak is tekintettem, egy főiskolai 
és tangazdasági állás után. 

Úgy hozta a sors és az élet, hogy 
a tsz-tagságom több mint két évtize-
den át tartott, ahol a beosztási lép-
csőfokok megjárása után a termelő-
szövetkezet tagsága elnöknek vá-
lasztott. A rendszerváltás után tsz-
tagként még közel három évet to-
vább dolgoztam az általam is szor-
galmazott, majd üzembe helyezett, 
műanyagtömlőt előállító üzemben. 

Az üzemben eltöltött évek után 
egy év munkanélküli következett, majd 
önálló vállalkozást indítottam, melyhez 
később kényszerből a feleségem is csat-
lakozott, a vállalkozásunk tulajdonosa 
lett. Fiaim pedig, katonaidejük letöltése 
után, kihasználva lakásunk adottságait, 
telephelyként használva, szakmájuknak 
megfelelő önálló vállalkozást nyitottak, 
évekig mint szolgáltató udvar funkcio-
náltunk. Kisebb-nagyobb változtatások-
kal jelenleg is működik és családunk 
megélhetését biztosítja. 

A nyugdíjkorhatárt elérve, a törvény 
biztosított a lehetőséggel, és negyven-
egy éves munkaviszony után nyugdíjba 
mentem. 

Pintér Icával tizenhárom évet dol-
goztam együtt. Ő volt az egyszemélyes 
tsz-titkárságban a titkárnő, melyet 

mindenkor mo-
solyogva, szoli-
dan, türelemmel 

és nagy hozzáértéssel látott el. Utólag el-
mondhatom, hogy a megbízhatóság és a 
kötelességtudat szimbóluma volt. Va-
lamennyi, gazdálkodással, személyes 
üggyel foglalkozó és gazdaságpolitikai 
irat, zárszámadó közgyűlések, vezető-
ségi ülések jegyzőkönyvei az ő írógépén 
készültek el, egyedüli segítsége ebben a 
tsz jogtanácsosa volt. Munkahelye évti-
zedeken át egy emeletre felvezető lép-
csőfeljáró sarokszobája volt. Utólag 
visszatekintve kicsit átjárónak tűnik, 
melyen keresztül lehetett bejutni a tsz 

vezetőségi üléstermében, amit a tsz Fő-
mezőgazdásza és általános Elnökhelyet-
tese használt, mikor a tsz vezetősége 
nem ülésezett. A sarokszoba másik aj-
taja a mindenkori tsz-elnök szobájára 
nyílott, akinek a személye időnként, de 
nem sokszor változott, a titkárnő azon-
ban mindig maradt. Tudtommal sem 
elődömnél, Kocsis Jánosnál, sem utó-
domnál, Sipőcz Istvánnál nem merült fel 
az új személy beállítása a titkárnői 
posztra. Nem tudom pontosan, hogy 
Pintér Sándorné Ica hány évet dolgozott 
le a munkakörében, de azt tudom, hogy 
voltak nagyon harcos és karcos, kemény 
és nyugodtabb évek a tsz életében, ami-
kor kevésbé lőttek élessel egymásra a 
történések. Ezeket a mindenkori titkárnő 
elsőként tapasztalja, hallja, látja és éli át, 

és ezek esetleges kiszivárgása így vagy 
úgy, nem szokott dicsőséget hozni sen-
kinek és senkire sem. Elődömtől és utó-
domtól sem hallottam és nem tapasztal-
tam ilyen, hogy a fontos megbeszélése-
ken és találkozókon hozott döntések 
előbb kikerültek volna az érintettekhez, 
őmiatta sohasem kellett magyarázkodni. 
A biztonsági zára tökéletesen működött. 
Akaratlanul is mértékadó lett és volt a 
titkárnői munkájában. 

Többször tapasztaltam, hogy titkár-
női munkáját nemcsak mi ismerjük el, 
hanem a környező üzemekből és hivata-
lokból a hasonló beosztású kolléganők 
időnként megjelentek nálunk, és kérdez-

ték tőle: „Ica néni, te hogy csinálod, 
hogyan csináljam?” 

Kedves Ica! 
Utólag visszagondolva titkárnői 

munkahelyedre, annak mostoha kö-
rülményeire, megkövetünk a magam 
és az elődöm nevében is. Mi egy-egy 
nagy, fűthető, csendes, világos, Ba-
latonra néző szobát használtunk köz-
vetlen munkatársaimmal. Szégyen. 

Nyugdíjasként megérted, hogy 
az általad évtizedekig betöltött állás 
és munkahely megszűnt, azonban te 
emlékezetünkben mindmáig meg-
maradsz örökös, tiszteletbeli, 
rangidős titkárnőnek. Szerény, 
szorgalmas, mindig készenlétben 
álló és tiszteletet adó munkatárs vol-
tál. Tiszteltük és elfogadtuk egymás 
helyzetét, a munkahelyen és a ma-
gánéletünkben is. Ugyanezt tapasz-
taltam elődömnél is. Mindenkinek 
Pintér Ica voltál, ez adta egyénisége-
det, melyet férjed vezetékneve és a 
leánykori beceneved fémjelzett, 
mindenkor, minden időben. 
Csöndes, elismerő mosollyal mutat-

tad be nekem a szabadságra hazajövő 
katona fiadat, kinek első útja hazaláto-
gatáskor mindig hozzád vezetett. Nagy-
lányod is gyakori vendég volt a munka-
helyeden, akinek sikeres szakmunkás-
vizsgája örömet és bizakodást adott. 
Mindkettőjük házasságot kötött, az évek 
múlásával új örömök és új gondok is 
születtek, melyet férjeddel, halála után 
egyedül, nagyfiaddal, majd élettársaddal 
sikeresen megoldottatok. 

Mindig szerettél közösséghez tar-
tozni és abban tevékenyen, de nem fel-
tűnően részt venni. A tsz szervezésében 
működő háztáji gazdálkodásban, szőlő-
oltvány-előállításban, hibridkukorica-
címerezésben és az egyéni háztáji állat-
tartásban is példamutatóan dolgoztál, 

Időutazás Pintér Icával 
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elősegítve a már elkészült szép, nagy 
családi házatok további otthonosabbá té-
telét, csinosítását. A zárszámadó köz-
gyűlések a tsz-ágazatok és a szocialista 
brigádok által szervezett vidám, közös 
rendezvényekről sosem hiányoztatok. 
Nyugdíjba vonulásod után, amikor már 
egy kicsit több szabadidőd lett, azonnal 
csatlakoztál a város nyugdíjasklubjához, 
tagja lettél a városi énekkarnak, rendsze-
res látogatója voltál a színházi előadá-
soknak és a szabadidőd egy részét fény-
képezéssel töltötted. Valamennyi fotód 
egyéni látásmódod és hangulatod tük-
rözi. Társadalmi és közösségi életed a 
város különböző bizottságaiban tagként 
folytatódott. 

Hiányozni fogsz. 
Tisztelt Ica! 
Idősödő szépkorodban sem tagadtad 

meg önmagadat, többször nyújtottál se-
gítséget szereteteddel, támogatást és vi-
gaszt gyermekeidnek és unokáidnak. 
Biztonságot, védelmet jelentettél, gon-
dok esetén pedig összefogtad, védő szár-
nyaiddal takartad be őket, így tudták el-
viselni a nagyobb bajok bekövetkeztét. 

Reád gondolva, a felidézett emlék-
képek és történések, elmondatlanul is 
igazolják tiszteletünket, életed nagysze-
rűségét, minden tettedben Pintér Ica ma-
radtál. 

Most, hogy léted, szereteted egy má-
sik dimenzióban új időutazásba kezdett, 
– a tisztelet és elismerés jeleként sírodat 
gyönyörű koszorúk és virágok sokasága 
lepte el, végső búcsúzásul azt kívánjuk, 
a megjent volt kis közösségeid, a város 
lakossága és családom nevében is –, pi-
henj békében, álmodjál az örökkévaló-
ságban, mindörökre. 

Gyurica István
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalota Gizella: Fohász 
Uram, vezess vissza minket a tisztaságba. 
A meztelenségünk tisztaságába. 
Ahogy az megteremtetted az embert, 
saját képmásodra. 
Oda vágyunk vissza. 

Uram, adj erőt, hogy a lábad nyomát 
követhessük. 
Erősítsd meg emberi szeretetünkben 
szereteted. 
Erősítsd meg hitünk, mely belőled fakad. 
Erősíts bennünket, hogy erőtlenségünkben 
ne engedjünk a csábításnak. 

Az idő rohan, hajszol. 
Az anyagiasság vonz. 
Hívogat a tarkaság. 
Elkápráztat a csillogás. 

Mindent le akarunk szakítani. 
Megtartani, birtokolni. 
Bármi áron. 
Tisztesség, becsületesség, jó érzés 
már nem számít. 

Nagyravágyásunk az egekig ér. 
Dölyf, gőg, hataloméhség. 
Uralkodni vágyás. 
Álnokság, hazugság csapdája. 
Elhomályosult emberi méltóság. 

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

Szaladunk, rohanunk. 
Hová? Talán meg se állunk, 
eszeveszett rohanásunkból. 
Mikor ébredünk?   Megérint valami. 
Mikor állunk meg?   Valaki megszólít. 
Ki állíthat meg bennünket?  Megszólal a lelkiismereted. 
Ki állít meg?!    Lelkiismereteden keresztül 
Ki áll itt meg?!   Isten szól hozzád. 

Túlfeszül a húr.   Ő hív. 
Megcsúszunk a banánhéjon. 
Visszapottyanunk a porba.  Visszahív atyai házába.  
Tudunk-e eszmélni?   Ölelő karjába zár és 
Ki segít, mi segíthet?   nem kárhoztat. 
Tragédiának kell történnie,  Visszaérkezünk fészkünkbe. 
baleset, fájdalom, kín   Mint fióka. 
kijózaníthat.    Mint tékozló fiú. 
Talán.     Akit visszavártak. 



2019. március BBalatonkenesei Hírlap 23 

Hivalkodás nélkül állíthatom, hogy 
hivatásos újságíró gyanánt, majd ké-
sőbb, amikor külsősként, sőt olvasói le-
vélként jelentek meg írásaim, nagyon 
sokan fordultak hozzám gondjaikkal, 
problémáikkal. Még hálával is. Most kü-
lönösképp jólesett számomra a küngösi 
Árpád-házi Szent Kinga Kulturális 
Egyesület elnökétől érkezett levél, 
amelyben Takács Zoltán Balázs arra 
kér, hogy lehetőségeim szerint segítsem 
őket a nemrégiben elfogadott „Kinga 
Földje” című kulturális, vallási, vala-
mint egyesületi magazin negyedéven-
kénti megjelentetésében. 

A nagyszerű feladatot, hozzájárulást 
tisztelettel vállalom, sőt másokat is sze-
retettel serkentek erre a munkára. Az el-
határozást két okból is indokolhatom. 
Az egyik az, hogy Küngös nem nagy te-
lepülés a Balaton és Fejér megye közel-
ségében. Alig félezer lakosú község. A 
kiadvánnyal korántsem kívánnak a sajtó 
világában versengeni, hanem inkább a 
helységben néhány éve felélénkült hely-
történeti munkát akarják segíteni. Ez ki-
mondottan vallási eredetű, amelyről 
azonban e rövid idő alatt is kiderült, 
hogy önmagában, a mindenkori társa-
dalmi valóságtól elvonatkoztatva nem 
vezethet eredményre. Emiatt a felkészült 
vallási vezetőkön kívül a világi ismere-
tekkel felvértezett polgárok ugyancsak 
közreműködhetnek. A bizalom másik 
forrása az, hogy Szegedi Ágnes titkár és 
Takács Zoltán Balázs elnök irányításá-
val alig pár év alatt oly sok ismeretet tár-
tak fel és gyümölcsöztettek, hogy min-
denki számára vonzóvá vált a további 
kutakodás. 

Laszkarisz Mária királynő és IV. 
Béla magyar király elsőszülött gyerme-
ke, Kinga Esztergomban született, de 
a betörő mongol hordák elől biztonságot 
nyújtó lengyel földre menekültek. A 
királylány ott is ment férjhez, Szemér-
mes Boleszláv lengyel fejedelemmel kö-
tött házasságot. Egy ideig Podolinban, 
majd Csorsztin városkában laktak. A 
már ez idő tájt szentéletű lány és férje 
ún. Szent József-i közösségben éltek. A 
veszély múltán hazatértek Magyaror-
szágra, Béla király ajándékokkal hal-
mozta el lányát. Kiváló termőföldje, va-
lamint friss bakonyi-balatoni levegője 
miatt ekkor kaphatta meg Küngöst. Len-
gyelországban kolostort és templomokat 
alapítottak. Az ószandeci földön fölál-

lított szabadtéri ol-
tár ma is áll, és e-
gyik legnagyobb 
kegyhelyévé vált. 
Egy a sok szent 
hely közül, ahol a 
lengyel-magyar ba-
rátság megerősíté-
se ünnepélyes ke-
retek közt minden 
évben megtörténik. 

II. János Pál 
pápa 1999 nyarán 
szentté avatta Kin-
gát. Azóta Lengyel-
ország és Litvánia védőszentje Ő. Dicső 
története a mienkkel együtt tovább erő-
síti a történelem során több okból és 
többféleképp kialakult barátságot. Kül-
döttség utazik tőlünk lengyel földre, sze-
rető közösségek érkeznek hazánk, né-
pünk és tájaink megismerésére. Sta-
nislaw Worcella költő 1844-ben írott so-
rai hasznos intelmeket tartalmaznak: 

„Magyarország és Lengyelország két 
örökéletű tölgy, melyeket külön történe-
tek növesztettek, de gyökereik a föld 
alatt messze futnak, összekapaszkodtak, 
és láthatatlanul egybefonódtak. Ezért 
egyiknek a léte és erőteljessége a másik 
életének és egészségének a feltétele.” 

 
Márkus Zoltán

Kinga Földje 

 
A küngösi Árpád-házi Szent Kinga templom
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A Kippkopp Óvoda és Bölcsődében az elmúlt időszakban 
megmérettetést és kihívást jelentő pedagógiai szakmai ellen-
őrzésekre került sor. 

A 2018. október 4-i intézményvezetői ellenőrzés célja a kö-
vetkező volt: a 20/2012.(VIII.30) EMMI rendelet szerint „az 
intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek ellenőr-
zése, az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és 
vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető saját 
céljaihoz képes elért eredményei alapján”. 

Az ellenőrzés során az alábbi területeket vizsgálta két fő 
szakértő tanfelügyelő, és az ellenőrzést követően kiemelkedő 
eredményeket állapítottak meg az alábbi részterületekre vo-
natkozóan: 

1.) A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irá-
nyítása  

2.) A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása  
3.) Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása  
4.) Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása  
5.) Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása  
A vizsgálat módszere dokumentumelemzés és interjúk fel-

vétele volt. 
A dokumentumelemzés kiterjedt az intézményi önértékelés 

vezetőre vonatkozó kérdőíves felmérések eredményeire (önér-
tékelés-, szülői- és a nevelőtestületi kérdőívekre, a vezetői pá-
lyázatra, a Pedagógiai Programra, az egymást követő két ne-
velési év munkatervére és a hozzájuk kapcsolódó beszámo-
lókra, valamint a Szervezeti Működési Szabályzatra). 

A tanfelügyelők előzetes felkészülése során felmerült, ki-
egészítésre szoruló információkra vonatkozó kérdéseket tartal-
mazó interjúk felvételére a helyszíni ellenőrzés során került 
sor, a tanfelügyeleti kézikönyvben található kérdések alapján   
Tömör István polgármester úrral, Galambos Lászlóné ellen-
őrzött intézményvezetővel és Andrejkáné Dalman Szilviával, 
a vezetőtárssal. A helyszíni ellenőrzés időtartama egy nap volt. 
Célja, hogy a szakértők az előzetes felkészülés során a doku-
mentumelemzés alapján szerzett információikat pontosítsák, 
kiegészítsék, és annak valóságtartalmáról meggyőződjenek. 
Az ellenőrzés a jegyzőkönyvek kitöltésével és fejlesztési ter-
vek elkészítésével zárult. 

2018. december 13-án átfogó, 5 évre kiterjedő intézmé-
nyi tanfelügyeleti eljárásra került sor. Az eljárásban 3 fő 
szakértő tanfelügyelő vett részt. Az ellenőrzés célja volt, hogy 
iránymutatást adjon az intézmény pedagógiai-szakmai mun-
kájának fejlesztéséhez, annak feltárása által, hogy a közneve-
lési intézmény hogyan valósította meg a pedagógiai program-
jában és a munkatervében, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 150. § (3) bekezdése szerinti intézkedési terv-
ben foglaltakat. 

Az intézményellenőrzés során a vezető tanfelügyelethez 
hasonlóan kiemelkedő eredményeket állapítottak meg az 
alábbi területekre kiterjedően: 

a) pedagógiai folyamatok, 
b) személyiség- és közösségfejlesztés, 
c) az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő 

eredmények, 
d) belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció, 

e) az intézmény külső kapcsolatai, 
f) a pedagógiai működés feltételei, valamint 
g) az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-okta-

tási irányelvet megállapító jogszabályban meghatáro-
zott országos szakmai elvárásoknak és az intézményi 
céloknak való megfelelés. 

Az ellenőrzés szakaszai: 
I. Előzetes felkészülés 
1.) Dokumentumelemzés 

a) Az előző intézményellenőrzés és az intézményi önér-
tékelés adott intézményre vonatkozó intézkedési ter-
vek. 

b) Az intézményi önértékelés intézményre vonatkozó 
kérdőíves felmérésének eredménye, amelyekbe a szak-
értők kérésére a tanfelügyeleti látogatás napján az in-
tézményvezető köteles volt biztosítani a betekintést. 

→ Szülői kérdőív 
→ Nevelőtestületi kérdőív 

c) Pedagógiai program 
d) SZMSZ 
e) Egymást követő két tanév munkatervei és az éves be-

számolók a munkaközösségek munkaterveivel és be-
számolóival együtt 

f) Továbbképzési program – beiskolázási terv 
g) Mérési eredmények adatai, elemzése, öt tanévre visz-

szamenőleg. 
h) A pedagógusellenőrzés eredményeinek összegzése. 

II. Helyszíni ellenőrzés 
A helyszíni ellenőrzés célja volt, hogy a szakértők az elő-

zetes felkészülés során a dokumentumelemzés alapján szerzett 
információikat pontosítsák, kiegészítsék, és annak valóság-
tartalmáról meggyőződjenek; az intézményben folyó ne-
velő-oktató munkáról új információkat szerezzenek. 

A helyszíni ellenőrzéshez a következő dokumentumokat 
szükséges volt előkészíteni: 

– munkatervek, munkaközösségi tervek (belső ellenőrzési 
terv), 

– beszámolók, 
– mérési és egyéb eredmények elemzése, intézkedési ter-

vek, 
– vezetői pályázat, 
– pedagógus tervezési dokumentumok, 
– vezetői önértékelés jegyzőkönyve, 
– előző vezetői tanfelügyelet fejlesztési tervei, 
– intézményi önértékelés intézkedési terve, 
– önértékelési program, éves önértékelési terv, 
– csoportnaplók. 
1.) Interjúkat készítettek 

a) a vezetővel, 
b) csoportos interjú az intézmény óvodapedagógusaival, 
c) csoportos interjú a szülők képviselőivel – csoporton-

ként minimum két szülő. 
2.) Bejárás – pedagógiai munka infrastruktúrájának 

megismerése folyamatos megfigyeléssel 
Az intézményi ellenőrzést követően intézkedési terveket 

dolgoztam ki a nevelőtestület egyetértésével innovációra, 

Szakmai ellenőrzések 
a Kippkopp Óvoda és Bölcsődében 

8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.
Tel.: 88/574-802 

E-mail:kippkoppovi@invitel.hu 
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kompetenciákra alapuló tervezésre, a pedagógiai munka fel-
tételeinek javítására, a képzéseken való részvételre vonatko-
zóan. Ennek megvalósulását az Oktatási Hivatal részéről fo-
lyamatosan ellenőrzik. Ilyen átfogó ellenőrzésre a törvényi 
szabályozás értelmében öt év múlva kerül sor. 

Örömmel tölt el, hogy mindkét ellenőrzés alkalmával ki-
emelték a szakértők a dolgozók pozitív identitását, az óvoda-
pedagógusok színvonalas pedagógiai munkáját, a dajka nénik 
lelkiismeretes segítő együttműködését.  

Mindkét ellenőrzés dicsérettel zárult, ami az intézmény 
dolgozóinak összedolgozását, kooperatív szervezeti együtt-

működését és színvonalas munkáját, a mindennapokban 
való helytállását dicséri! 

Köszönetemet fejezem ki Fenntartónknak, a Balaton-
kenese–Küngös Község Intézményfenntartó Társulásnak a 
működés színvonalas biztosításáért, Tömör István polgár-
mester úrnak az ellenőrzésben való aktív részvételéért, az 
intézmény dolgozóinak a lelkiismeretes munkavégzésért és 
a résztvevő szülőknek az együttműködésért! 

Galambos Lászlóné 
intézményvezető 

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

olvasÓ- 
           prÓba 
Az Erdők Meséi – 

Kicsiknek 
a Természetről, 
természetvédők 

tollából 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megint egy jó játszva 
tanító könyv, amely ez-
úttal a természetbe, az 
erdőbe vezet el minket. 
Történetei az erdő éle-
téről, világáról mesél-
nek, s akár kirándulás 
közben is elővehetjük, 
olvashatjuk. A mesék 
mindegyike ismeretet 
közvetít, bemutat vala-
mit, amit tovább lehet 
gondolni – gyerekeknek 
és felnőtteknek egy-
aránt. Természetvéde-
lemre biztat és olyan 
helyre hív, ahol mindig 
jól érezhetjük magun-
kat, pihenhetünk, töl-
tődhetünk. 

Az Erdők Meséi – 
Kicsiknek a Termé-

szetről, természetvédők 
tollából. 

Professzorok Kiadója, 
2018 

– nk – 

ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS 
A KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBEN 

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, 
hogy óvodai, bölcsődei beíratást tartunk. 

A beíratás helye: 
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese, Balatoni út 63. 

Jelentkezéskor (beíratáskor) be kell mutatni a gyermek nevére kiállított sze-
mélyi azonosítót, születési anyakönyvi kivonatot, TAJ kártyát és a lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt. Be kell mutatni továbbá a szülő/gondviselő személyi 
azonosítását szolgáló igazolványt, TAJ kártyáját, továbbá a lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát is. 

Bölcsődei beíratás balatonkenesei lakcímmel lehetséges, és mindkét szülőnek 
munkáltatói igazolást szükséges leadni! Kérem, szíveskedjenek elhozni a gyermek 
oltási könyvét is! Mindkét beíratáshoz orvosi igazolás szükséges a gyermek szá-
mára. 

A beíratás időpontjai: 
2019. április 15. hétfő 8:00-17:00 
2019. április 16. kedd  8:00-15:30 

Három éves kortól kötelező az óvodai nevelés: a Nemzeti Köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése sze-
rint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.  

Minden érintett Kedves Szülő jelentkezését várjuk, aki a balatonkenesei 
Kippkopp Óvoda és Bölcsődébe kívánja hozni gyermekét a következő nevelési évben! 

Szeretettel várjuk intézményünkbe a küngösi gyerekeket is! 
Előzetes információkérés az intézmény vezetőjénél lehetséges. 

MEGHÍVÓ 
Szeretettel várom a Kedves Szülőket gyermekeikkel együtt 

a Kippkopp Óvoda és Bölcsődébe 
2019. április 4-én, 10:30-kor kezdődő játékos, ismerkedő délelőtti programunkra. 

A hozzánk beíratni kívánt gyermekek szülei a beiratkozásról és a bölcsődei-óvodai 
életről tájékoztatást kapnak. A felmerülő kérdésekre is választ kaphat mindenki! 

Galambos Lászlóné 
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, 

Balatonkenese, Balatoni út 63. 
Telefon: 0688/574-802 – E-mail: kippkoppovi@invitel.hu 
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A Nők a Balatonért Egyesület helyi 
csoportja igazán hangulatos évkezdő 
összejövetellel nyitotta 
az idei NABE-progra-
mok sorát. A lelkes és 
elhivatott kenesei és a-
karattyai hölgykoszorú 
január 25-én a Kelet-Ba-
latoni Borrend pincéjé-
ben gyűlt össze, ahol 
hangulatos és igen ízle-
tes ünnepi vacsorával 
(halászlével, pogácsával 
és nem utolsósorban a 
tagtársak saját készítésű 
süteményeivel) köszön-
töttük a 2019-es eszten-
dőt. És persze nosztalgi-
áztunk is egy jót, miköz-
ben sorra vettük a 2018-
es év legfontosabb ese-
ményeit… 

Kezdve a különösen 
mozgalmas tavaszi hó-
napokkal, ugyanis a már-
ciustól májusig tartó i-
dőszak egész évi tevé-
kenységünkben minden-
képpen főszezonnak szá-
mít. Ennek nyitányaként 
tavaly március 25-én a 
Nők a Balatonért Egye-
sület csoportjaihoz iga-
zodva immár tizenegye-
dik alkalommal szervez-
tünk szabadtéri progra-
mot Víz Napi Balcsi Par-
ty néven a kenesei Széchenyi parkban. A 
barátságtalan idő ellenére a tavalyi év 
jelmondatát („Séta a vizeinkért”) szem 
előtt tartva egy kellemes és hangulatos 
közös sétálással indítottuk a délutánt: az 
immár sokéves hagyománnyal bíró vi-
lágnapi rendezvényre összegyűlt csapat 
az első állomástól az utolsóig a kenesei 
kis patak mentén bandukolva gyűjtötte 
az élményeket, no meg a hasznos isme-
reteket, miközben minden állomáson va-
lamilyen érdekes és jópofa feladat várta 
az érdeklődőket. Az ünnepi séta a Víz 
Napi Balcsi Party állandó helyszínére, a 
Széchenyi parkba vezetett, ahol kezdetét 
vették az óvodásoknak és az iskolások-
nak szervezett játékos vetélkedők, vala-
mint a szokásos „vizes” programok. No 
meg ahol kihirdettük az Adjunk nevet ke-
nesei kispatakunknak-pályázatunk ered-

ményét is. (A Bakó-patak nevét a Város-
védőkkel együtt választottuk ki.) A 

program zárásaként ha-
gyományainkhoz híven 
megkoszorúztuk a Bala-
tont. 

Március végén óvo-
dai foglalkozásokon mu-
tattuk be a Csalán Kör-
nyezet- és Természet-
védő Egyesület Kék, sár-
ga, …zöld! című oktató-
csomagját az akarattyai, 
valamint a kenesei óvo-
dásoknak. Április köze-
pén társadalmi munka 
keretében a Balatonke-
nesei Városvédőkkel kar-
öltve lefestettük a Bakó-
patak melletti korlátot. 
Pár napra rá pedig patak-
avató ünnepséget tartot-
tunk. A Városvédőkkel 
való közös összefogás e-
redményeként három he-
lyen helyeztünk ki táblá-
kat a patak nevével. Az 
ünnepség során leplez-
tük le a névtáblát… Az 
iskolások műsora után a 
Bakó-patak útját követ-
ve az iskola előtti parko-
lóból először a Bakó-li-
getig sétáltunk, ahol az 
óvodások vártak ben-
nünket, majd a tópart 
felé vettük az irányt… 

Április 22-én, a Föld 
napja alkalmából az a-
karattyai Magasparton 
(Kisfaludy sétány) árva-
lányhajat telepítettünk, 
ezen kívül a kenesei asz-
szonyok e jeles nap al-
kalmából gyönyörűen 
rendbe tették az Árpád-
kút környékét. 

A május 1-ei Majá-
lison csapatépítő főzést 
szerveztünk Akaraty-
tyán, a következő fon-
tos dátum pedig jú-
nius 2. volt, a Környezetvédelmi Vi-
lágnaphoz (június 5.). kapcsoló-
dóan. Ezt a napot 2016 óta a Nők a 
Balatonért Egyesület igazán méltó mó-
don, a „Jövőd a Balaton” Zöld Fesztivál 

névre keresztelt programjával ünnepli-
köszönti. Tavaly házigazdaként vet-
tünk részt a népes seregszemlén, u-
gyanis a rendezvény helyszínének ki-
jelölésekor Akarattyára esett a NABE 
elnökasszonyának a választása. Naná, 
hogy Szauer Rózsa döntésében ko-
moly szerepet játszott a Rákóczi park-
tól karnyújtásnyira lévő, páratlan pa-
norámával bíró Magaspart… Nagy 
örömünkre az előző két alkalomhoz 
hasonlóan tavaly is a NABE majdnem 
mindegyik csoportja képviseltette ma-
gát a rendezvényen. 

A nagyszabású „zöld” seregszemle 
idén is sokszínű, tartalmas eseménnyé 
kerekedett, és a család minden tagja 
számára érdekes, hasznos, ismeretter-
jesztő programokat és játékokat kínált, a 
kézműves foglalkozásoktól kezdve a 
kiállításokon és a környezetvédelemmel 
kapcsolatos tanácsadáson át a komposz-
tálás-bemutatóig. Vagy említhetném az 
ún. 3-1-2 meridián tornát, Dr. Eőry A-
jándok, a kínai orvoslás kiváló magyar-
országi képviselőjének irányításával, de 
volt látvány-kovácsolás, virágvásár és 
családi jóga móka is… Hosszúra sikerült 
június első szombatja, nem tagadjuk, 
elfáradtunk a végére, de a megannyi 
pozitív visszajelzés a NABE-tagok és a 
látogatók részéről is, a közös(ségi) él-
mények és az örömteli fesztiválos pil-
lanatok feledtették velünk a fáradtságot. 

Június elején a balatonkenesei isko-
lában nyitottuk meg az Ismeretlen ván-
dorok – inváziós fajok és hatásuk a Ba-

latonnál-kiállítást, majd a magyar ten-
gernél előforduló idegenhonos özönfa-
jokat bemutató tárlat és előadás pár nap-
pal később az akarattyai Szépkilátás 
Bisztróba „vándorolt”. 

Az idei évünk legalább olyan színes és mozgalmas lesz, 
mint a tavalyi volt! | | 
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A pihenősebb nyári hónapok után az 
őszi szezont a hagyományos éves csa-
patépítő kirándulásunkkal nyitottuk, a-
melyet ezúttal október második vasár-
napjára időzítettünk. Első úti célunk az 
Agostyánban létrehozott ökofalu (Ter-
mészetvédelmi és humánökológiai okta-
tóközpont) volt: a hely pontos neve 
Ágoston-liget, Tatától 5 km-re található, 

a Gerecsei Tájvédelmi Körzet hatá-
rán. Népes NABE-csapatunk abban a 
szerencsés helyzetben volt, hogy egy 
rendkívül elhivatott szakvezető segítsé-
gével ismerhettük meg a Természetes 
Életmód Alapítvány által működtetett 
ökofalu életét. 

A kirándulás második felvonása-
ként a tatai Fényes-forrás tanösvény 
felé vettük az irányt. Az egész évben, 
szezonon kívül is látogatható Fényes 
Tanösvény egy tizennyolc állomással 
rendelkező ökoturisztikai útvonal, a-
mely interaktív módon mutatja be a 
fürdő területének természeti kincseit. A 
tanösvény leglátványosabb része a 
közel 4 hektár nagyságú, mesés láper-
dőben, a Nagy-Égeresben kiépített sza-
kasz a kilátótoronnyal. A nyílt vízfelü-
letű lápból kikandikáló fatörzsek, éger-
fák valóban varázslatossá teszik az 
egyedülálló tájat. A mesebeli progra-
mot követően Tata egyik legnevesebb 
cukrászdájában zártuk az igencsak tar-
talmas kirándulást, majd kisétáltunk a 
tó partjára, ahol gyönyörködtünk egy 

kicsit a város egyik legismertebb neve-
zetességében. 

Népszerű hagyományos programunk 
a novemberi a fergeteges „libázás” is. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan tavaly is a 
kenesei Kultúra Háza adott otthont az 
immár hagyományos Márton Napi Liba-
ságok elnevezésű NABE-rendezvény-
nek. November 10-én délután 3 órától 

sorra érkeztek a vendé-
gek a sokéves hagyo-
mánnyal bíró libás for-
gatagba, a Kultúra Há-
zát benépesítő kicsik és 
nagyok létszáma, na 
meg a jelenlévők mo-
solygós tekintete sokad-
szorra is bebizonyította, 
hogy a Márton-napi ke-
nesei sokadalom válto-
zatlanul egy népszerű, 
várva várt és sok érdek-

lődőt vonzó esemény. 
November második felében az Euró-

pai Hulladékcsökkentési héthez csatla-
kozva különleges NABE-akciót szer-
veztünk: a gyerekeket különféle oktató-
társasjátékkal vártuk, miközben vállal-
tuk az elhasznált sütőolaj, izzók, fény-

csövek és elemek gyűj-
tését a kenesei Kultúra 
Házában. 

A hónap végén Gyó-
gyító táplálkozás cím-
mel előadást szervez-
tünk, melynek keretében 
a meghívott előadásónk, 
Labanc Györgyi, a Ter-
mészetes Életmód Ala-
pítvány Kuratóriumi el-
nöke mindenekelőtt ar-
ról beszélt, hogy miként 
őrizhet-

jük meg az egészségün-
ket hosszú távon. 
Emellett megosztotta 
velünk a 10 legfonto-
sabb táplálkozási sza-
bályt, valamint a 3-1-2 
Meridián torna élettani 
hatásairól mesélt. 

Decemberben az a-
karattyai és a kenesei 
óvodában is karácso-
nyoztunk, és a kellemes 
hangulatú ünnepsége-
ken természetesen megajándékoztuk a 
gyerekeket. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan cso-
portunk az akarattyai adventi gyertya-
gyújtások egyik állandó szervezőjeként 
vette ki a részét az ünnepre való ráhan-

golódásból, és az adventi vasárnapok 
programjainak összeállításából. Decem-
ber 9-én csoportunk volt a vendéglátó, 
15-én pedig a kenesei gyertyagyújtáson 
is közreműködtünk. 

Idei első összejövetelünkön, a már 
említett január végi „bulin” – a jóleső 
visszatekintésen túl – megemlékeztünk 
a Nők a Balatonért Egyesület megalaku-
lásának 24. évfordulójáról is. Másrészt 
nagy vonalakban megterveztük az idei 
esztendő fő programjait, és áttekintettük 
az előttünk álló feladatokat. Ráadásul 
mindjárt egy rendkívül érdekes – a gye-
rekek kreativitását és alkotókedvét ösz-
tönző – kezdeményezéssel álltunk elő. A 
Víz Világnapja alkalmából rajzpályáza-
tot hirdetünk iskolás gyerekeknek, 
könyvillusztráció kategóriában. Ennek 
keretében egy adott rövid versike min-
den sorához színes illusztráció készíté-
sére kérjük a pályázni kívánókat. A pá-
lyázók természetesen jutalomban része-
sülnek. Az így elkészült, szakértő zsűri 
által a legjobbnak ítélt alkotásokból pe-
dig kis lapozgatót készítünk óvodások 
számára. Mindeközben az óvodásoknak 
szóló pályázat keretében a kicsiktől ké-
peslapokat várunk, balatoni vagy vala-
milyen vizes élményeiket felelevenítve.  
Az eredményhirdetést 2019. március 23-
án a Víz Napi Balcsi-party-n tartjuk, a 
kenesei Széchenyi parkban. Az idei Séta 
a vizeinkért-rendezvényünk egyébként 
is sok újdonsággal szolgál majd, többek 
között a Magyar Origami Kör tagjai 
meglepetéssel készülnek számunkra. A 
15 órakor kezdődő rendezvényre szere-
tettel várunk minden érdeklődőt, kicsi-
ket és nagyokat egyaránt. És ez még 
csak a tavaszi programsorozatunk kez-
dete lesz… 

Mindenesetre az évköszöntő ötlete-
lés és tervezgetés közepette idén január-
ban is jókedvűen állapítottuk meg, hogy 
az idei évünk legalább olyan színes és 
mozgalmas lesz, mint a tavalyi volt! 

Szűcs Anikó
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Sokféle emberrel találkozom. 
Sokan megszólítanak, hogy be-
szélgessünk kicsit. A napokban 
elgondolkodtam az embereken. 
Ha belegondolok, alapjában véve kétféle csoportba tudom so-
rolni őket. Az egyik csoportba azok tartoznak, aki örülnek az 
életnek, bizakodóak, örömtelik, felszabadultak. A másik cso-
portba azok tartoznak, aki nem ilyenek. Ha most megkérdez-
nélek téged kedves olvasó, hogy a kettő közül melyik szerinted 
a hívő ember, nyilván kórusban jönne a válasz: természetesen 
az első! De az igazság az, hogy nagyon sok letört, reménytelen, 
keserű, borúlátó, panaszkodó emberrel találkozom, aki ugyan-
akkor így, vagy úgy, de Istenhez tartozónak mondják magukat. 

Máris itt a következő kér-
dés: hogyan egyeztethető össze 
a hit és a negatív szemlé-
letmód? Két külön di-
menzió lenne ez, párhu-
zamosan egymás mel-

lett? Létezik, hogy valakinek minden pohara félig vagy 
teljesen tele van, másoknak meg mindig csak félig vagy 
teljesen üres jut? Lehet, hogy az első rózsaszín álomvi-
lágban él, és a második látja reálisan az életet? Vagy az 
első jól ki tudja használni a lehetőségeit, a második élet-
minősége pedig a saját látásmódjából fakad? Nem vagyok 
szakembere se a témának, se az emberi léleknek, épp ezért meg 
sem kísérlem hivatalosan megválaszolni ezeket a kérdéseket. 
Orvosolni meg végképp meg sem próbálom. Inkább egysze-
rűen csak gondolkodom. 

Találkozom néha emberekkel, akik úgy adnak hálát min-
den rosszért, mintha jutalomként kapták volna. Nekem ez ki-
csit furcsa, és tőlem elég távol is áll. Én nem mindig értem, mit 
kellett volna tanulnom egyik vagy másik problémámból, vagy 
miért kellene örömet éreznem egyik-másik nehézség miatt. Vi-
szont még mindig vonzóbb számomra ez a nézet, mint a „raj-
tam a világ terhe” személet. Ez utóbbitól valahogy mindig el-
indul bennem egy belső hang, ami változtatást sürget. Látom, 
hogy szenved a másik, de azt sem értem igazán, hogy tulajdon-
képpen mi a baja. Talán ő maga sem. Viszont tudom, hogy van, 
lennie kell megoldásnak, és az biztosan nem a beletörődés, az 
önsajnálat. 

Egyszer, amikor 
épp azon gondol-
kodtam, hogyan le-
hetek én alapvetően 
pozitív gondolkodá-
sú, belecsöppentem 
egy beszélgetésbe. A 
beszélgetőtársam e-
gyike volt a világ ár-
nyékos oldalát né-
zőknek. Én megpró-
báltam a problémá-
ját másik oldalról is 
bemutatni, és akkor elhangzott a bűvös mondat, amit már na-
gyon sokszor hallottam: „Persze, könnyű neked!” Nem elő-
ször kerültem vele szembe. Ilyenkor gyakran bennem ragad a 
szó, mert ezzel a meglátással igazából nem tudok vitába 
szállni. Tisztában vagyok vele, hogy különleges burokban 
élek, mindig valamiféle védelem és oltalom vesz körül. De ak-
kor hogy segítsek át bárkit is az élete nehézségein, ha fogal-
mam sem lehet arról, mit él ő át éppen?! 

Akkor este volt egy nagy be-
szélgetésem Istennel. Ahogy sorra 
elmondtam Neki azoknak az isme-
rőseimnek a helyzetét, akik terhe-

ket cipelnek, rájöttem valamire. Hiszen ezek nem is annyira 
ismeretlenek nekem! Én is voltam úgy, hogy teljes erőmmel 
próbálkoztam, és nagyon hittem, mégis az történt meg, amit 
szándékosan kértem, hogy véletlenül se úgy legyen. Voltak ku-
darcélményeim heteken, hónapokon át. Ismerem a keserűsé-
get, a reménytelenséget, sőt a félelmet és a csalódást is. És 
igen, nekem is vért kell izzadnom dolgokért, nem hullik az 
ölembe készen minden. Időnként inkább érzem vergődésnek 
az életem hétköznapjait, mint diadalmenetnek. Amikor ki kell 
állnom szerepelni, az én torkomban is ott van a gombóc, a 
gyomromban pedig az a bizonyos nehéz kő. És amit végképp 

nagyon jól ismerek már, 
habár nagyon nem szere-
tek, az a várakozás… 

Miért gondolják mégis 
azt rólam, hogy nekem 
olyan könnyű? És miért ér-
zem én is ugyanezt? 

Talán azért, mert a sok 
kihívás alatt megtanultam, 

mi használ és mi nem. Persze, kényelmesebb azt gondolni, 
hogy mások különbek, erősebbek, gazdagabbak, okosabbak, 
tehetségesebbek, vagy éppen népszerűbbek. Könnyebb pa-
naszkodni, sajnálgatni és sajnáltatni magamat. Csak az a baj, 
hogy hosszú távon ezek nem megoldások. Valahogyan túl kell 
élni a nemszeretem időket is. Nem mindig segít, ha rázúdítom 
a bajaimat a másikra, aki a maga terhét se nagyon bírja. Időn-
ként jó emlékeztetni magamat, hogy bocs, de nem wellnesshét-
végézni küldtek erre a világra. Nem az az elsődleges szem-
pontja a történéseknek, hogy minden úgy legyen, ahogy nekem 
kényelmesebb. Tudom, senkinek sem használok azzal, ha ösz-
szezuhanok, pánikba esek, megfutamodok. Különösen azok-
nak nem, akik rám vannak bízva. Miattuk, értük meg kell tenni 
azt is, ami ellen időnként a legkisebb sejtjeim is lázadnak. 

Mi segít ilyenkor? Amikor vasmarkok kezdik szorongatni 
a szívemet, és fogalmam nincs, hogyan éljem túl azt, ami ki-
bírhatatlannak tűnik, eszembe jut, hogy van Valakim, aki se-

gíthet. Neki sírhatok, mert helyén tudja kezelni az adott 
helyzetemet, és tud tenni azért, hogy mosolyogva lép-
hessek az emberek közé. Futhatok Hozzá erőért, békes-
ségért, türelemért, bölcsességért, lehetőségekért, mert Ő 
a forrása mindezeknek. Megtölt, amikor kong bennem 
az üresség. Talpra állít, amikor leeresztek. Mire én pá-
nikba esnék, Ő már elém adja a megoldást. Vagy csak 
megbiztat, hogy nyugi, úton a segítség. Minden jó, amit 
bennem csodálnak, az Tőle van, nem a sajátom. Igen, 
mindez Isten ajándéka. Addig kapom, amíg használom. 
De amire szükség van, az rendelkezésemre is áll a kellő 
időben. Amikor úgy éreztem, hogy cserbenhagyott, be 
tudta bizonyítani, hogy egyáltalán nem ez történt. Soha 

nem kellett egyedül szembenéznem a problémáimmal. A leg-
nehezebb időszakokban sem volt okom rá, hogy kételkedjek a 
Jóságában és Szeretetében. Ezek után hogyan tudnék én tartó-
san negatívan nézni az életemre? Be kell ismernem: Igen, 
könnyű nekem, mert ilyen Istenem van. De ha nekem van ez a 
Valakim, aki minden helyzeten átsegít, akkor bárkinek lehet. 
Ugye te is így gondolod? 

M. Erzsébet nővér
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Boldogság, flow, áramlat. Ezek ma 
olyan kifejezések, amelyek egyaránt 
megtalálhatóak egy pszichológia szak-
lapban, de egy pletykaújság oldalán is, 
a „hogyan legyünk boldogok” cím alatt. Nagyon felkapott 
téma, talán pont azért, mert egy mélyen belénk ültetett vágyra 
igyekszik választ adni. 

Dr. Csíkszentmihályi Mihály, Széchenyi-díjas magyar-
amerikai pszichológus volt a flow-élmény pszichológia kon-
cepciójának megalkotója. Szerinte a flow (áramlat) élmény ak-
kor jelentkezik, amikor az ember annyira el tud mélyülni ab-
ban a tevékenységben, amit éppen végez, hogy megszűnik szá-
mára az idő és a tér, testét pedig eltöltik a boldogsághormonok. 
Dr. Csíkszentmihályi Mihálynak több könyve is megjelent a 
témával kapcsolatban, bármelyiket jó szívvel ajánlom. 

A kutatások legalább kilenc feltételét határozták meg a 
flow-élménynek, ebben a cikkben megint csak egyet emelnék 
ki. A flow élményét az élheti át, aki olyan tevékenységet vé-
gez, amelynél majdnem egyensúlyban vannak a tevékenység 
végzéséhez szükséges képességei és a tevékenység által tá-
masztott kihívás. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Ha olyan fel-
adatot szeretnék végezni, amely által támasztott kihívás jelen-
tősen meghaladja a személyes képességeimet, akkor izgulok, 
hogyan tudom elvégezni. A tevékenység alatt a szorongás ér-
zése jelentkezhet, a bizonytalanságé, sőt talán a félelemé is. Ha 
olyan tevékenységet választok, amelyet nagyon könnyen el tu-
dok végezni, mert nem jelent kihívást számomra, inkább rutin-
feladat, akkor pedig könnyen csaphat át unalomba. Mi tehát az 
a mérték, mely a boldog érzéshez vezethet? Mikor egy olyan 
tevékenységet választok, melynek elvégzése igaz, hogy meg-
haladja a képességeimet, de reális esélyem van arra, hogy meg 
tudom csinálni. Ebben az esetben motivált leszek, a kihívás 
nagysága ösztönöz, a cél elérhető, de küzdeni kell érte, és ha 
sikerül, akkor igazán büszke vagyok magamra. Ez a mértékű 
kihívás olyan agyi folyamatokat indít el, amelynek során lehe-
tőség van arra, hogy belefeledkezzek a tevékenységbe, örömet 
okoz a munka, és ajándékba megkapom a flow-t, az időtlen 
öröm érzését is. 

Vegyünk egy gyakorlati pél-
dát. Ha én nagyon szeretném ki-
tanulni a cukrászmesterséget, 
akkor elméletileg jó esélyeim 
vannak. Az elméleti vizsgára 
való készület kihívás lenne, de 
olyan, amit tudok teljesíteni, mivel érdekel a biológia, szere-
tem szétszedni az anyagokat, vizsgálni az anyagok hatását egy-
másra stb. De sajnos a cukrászvizsgának van egy nagyon ko-
moly gyakorlati része is, ahol 3 óra alatt 3 különböző péksüte-
ményt illetve cukrászsüteményt kell elkészíteni, megfelelő 
mennyiségben és minőségben. Ismerve magamat, a cukrász 
gyakorlati képzések már olyan kihívást támasztanának, ame-

lyek nem sok sikerrel kecsegtet-
nek. Nem mozgok otthonosan a 
konyhában, nem ismerem az 

eszközök használatát, és nehezen köve-
tek recepteket. (Ha én főzök, akkor 
olyan mindent bele típusú ételek ké-
szülnek.) Tehát nekem nem sok esé-

lyem lenne a flow érzésre a gyakorlati képzés és a vizsga so-
rán. Sőt, nagyon bizonytalan lennék, félelemmel töltene el a 
kihívás nagysága. Bezzeg Erzsébet nővér számára más lenne a 
helyzet. Neki az elméleti rész szintén megfelelő mértékű kihí-
vás lenne, mert nagyon nagy anyagismerete van, amit szívesen 
bővít. Sőt, ő a konyhában is jártas! Szívesen próbál ki új re-
cepteket, ismeri a sütési módszereket, az eszközöket, ellesi a 
főzős műsorokból a kony-
hai trükköket, és persze 
óriási konyhai rutinja 
van. Neki a cukrász gya-
korlati vizsga igazi kihí-
vás lenne; olyan, amely-
re örömmel készülne fel, 
és biztos vagyok benne, 
hogy büszkén állna a 
cukrászpult mellé. Izgul-
na, de minden percét él-
vezné a sütésnek. Erzsé-
bet nővérnek nagyon jó 
esélye lenne, hogy meg-
tapasztalja a flow örö-
mét! Biztos vagyok ben-
ne, hogy elégedett lenne 
önmagával a munka vé-
gén, ami növelné az én-
hatékonyságát (az ön-
magába vetett hitét, hogy 
képes rá) és a személyes 
elégedettségérzés is be-
töltené.  

Mit is érezne köz-
ben? Dr. Csíkszentmihá-
lyi Mihály így írta le: 
„amikor a flow során 
teljes mértékben átadjuk 
magunkat az aktuális 
feladatnak, úgy érezzük, 
hogy egyé válunk a cse-
lekvéssel. Amint ez a kü-
lönleges élmény megszü-
letik, minden automati-
kussá válik, úgy érezzük, 
hogy nem válik el egy-
mástól a gondolat és a 
tett.” Miért flow? Mert a 
dolgok ilyenkor csak 
áramlanak, feszültség-
mentesen. 

Kívánok mindenki-
nek sok-sok örömteli él-
ményt a mindennapok-
ban! 

M. Teréz nővér
 

Életvezetés – Flow a kihívás és képzettség felől 
Mottó: „A örömteli élet mindig egyedi 
alkotás.” 

(Dr. Csíkszentmihályi Mihály) 

Megújul 
a katolikus templom 

orgonája 
Nagy jubileumra készül a ba-

latonkenesei katolikus templom: 
2019-ben lesz építésének 200. 
évfordulója. Erre a jeles alka-
lomra szeretnénk, ha újra meg-
szólalna a templom orgonája. 
Sokak régi vágya fog teljesülni, 
amikor újra hallani fogják a kene-
sei katolikus templom orgonájá-
nak muzsikáját! Már elkészültek 
a tervek és ütemezések, és meg-
kezdődött az orgona felújítása is. 
Az orgonaszekrény Szombati Ist-
ván restaurátor munkája során 
már teljesen megújult, de még 
sok feladat van hátra. 

Ha Ön szeretné 
anyagilag támogatni 

ezt a beruházást, 
akkor megteheti 

a következő formában: 
Balatonkenese 

Városért 
Közalapítvány 

72900013-10501447 
Katolikus templom 

orgonájára 
Illetve anyagi támogatást sze-
mélyesen is lehet átadni Pércsi 
Valériának, az alapítvány pénz-
tárosának (Balatonkenese, Fő 
utca 6.). 

Minden anyagi támogatást 
és imádságot előre is tisztelettel 
köszönök! 
Dr. Balázs Pál c. apát, plébános
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A zászló 
A zászló nekem egy piros-fehér-zöld színű lobogó, amely 

egész éven át a rúdjára tekerve, padlásunk gerendáin nyugodott,
távol a poros gabonahalmoktól, és közel az utcai szellőzőnyílás-
hoz. Minden évben csak egyszer bomlott szét, március 15-én. S 
nem ékeskedett sokáig, mint a Laeliák és Cattleyák, vagy az ott-
honosított flamingóvirág. Ez a zászló csak egyetlen nap lebbent
a falu fölé, a nemzeti ünnepen, akkor is csak kivilágosodástól 
besötétedésig. 

Azért ragadt kitörölhetetlenül az emlékezetembe, mert hőn 
áhítottam megjelenését, és napközben sokszor ráemeltem tekin-
tetemet. Tudtam, hogy egy éven át megint nem láthatom. 

Zászló a parasztházon, sohasem volt ez túl gyakori. Apám
hazafias buzgalma, amely kétszer is visszaűzte őt Amerikából, 
talán ez fogant meg benne. 

                                                             Előfordult, hogy föl-
                                                        kerestük összezárt álla- 
                                                        potában is. Ha vadkörtét 
                                                        vagy naspolyát puhogat-
                                                        tunk a padláson, néha el-
                                                        merészkedtünk az első 
                                                        fachhoz, és némán meg- 
                                                        álltunk a vízszintesen el- 
                                                        fektetett zászló előtt. Ki-
                                                        csit szánalmas volt, de 
                                                        fenségesnek láttuk így is.
                                                        Tudtuk, hogy él, csak hi-
                                                        vatását rejtve tetszhalál- 
                                                        ba burkolózik, de felkél, 
                                                        ha jön a március, és hir-
                                                        deti a szabadságot. 
Volt, amikor megérintettük a rúdját, vásznát. Nem agresszív

ébresztéssel, inkább simogató elismeréssel, a ragaszkodás hálá-
jával, amiért sok szép látványt nyújtott. A meggyőződés hitével 
simogattuk, hogy gyönyörködtet bennünket ezután is. 

Kicsi korunkban apánk tűzte ki a zászlót, ő is vonta be. 
Ahogy nőttünk, mi, gyerekek vállaltuk ezt a felemelő hivatást. 
A legnagyobb a padlásra ment, mi, kisebbek az utcára szalad-
tunk, hogy tanúi lehessünk a káprázatos jelenségnek. Nem élje-
neztünk, nem tapsoltunk, csak földbe gyökerezett a lábunk, a 
szívünk hevesen vert, és tüzet lobbantottunk egymás szemében 
a boldogságtól. 

Március 15. reggelén a pici helységben még két ház fölé len-
dült zászló. A 60 házas faluban mindössze három, de mintha 
zászlódíszben jártunk volna. A parasztvilág szürkéinek, sárgái-
nak, barnáinak és feketéinek egymástól alig elütő árnyalatai 
közt gyönyörű színekkel telt meg a falu. A három zászlóban vér
patakzott, hómező szikrázott, és széltől hajtott, gazdag vetést 
ígért a zöld. 

Amikor nagyobbacska lettem, én dughattam ki a zászlót az 
üveges nyíláson. Ez rendkívül megtisztelő feladat volt, már előző
este biztattam magam, hogy időben megébredjek. Az éjszakám
zaklatott volt, az álmaim kifárasztottak, de a jeles cselekedetről 
nem mondhattam le. Kihelyezés után rögzítettem a nyelet, ne-
hogy a kapkodó böjti szelek kárt tegyenek a lobogóban. Utána 
uzsgyi, le a padlásról, hogy elmerülhessek szépségében... 

Márkus Zoltán

Kalota Gizella: Egy gondolat 
 

Egy gondolat kibukkan belőlem, 
mint iszapból virágszál. 
A víz fölé löki 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. 
Kézifék. 
Ó, már megint megtorpanok. 
Csak állok és nézek, és nem tudom, 
mi történik énbennem, és 
mi történik itt kint. 
Kötöttség szövevényeiben 
tapogatózom, botladozom, 
elemi ösztönből cselekedve, 
a lélek hangjától vezérelve, 
a lélek fényétől irányítva. 
Vezess engem, Uram! 

Idén tizedik alkalommal, 

2019. március 21-24-e között 
rendezik meg 

a BSI BALATON 
SZUPERMARATON FUTÓVERSENYT. 

A mezőny a bajnokság utolsó napján, 
24-én halad át 

Balatonkenese kerékpárútján. 

Az említett útszakaszon 
kérjük a lakosság fokozott figyelmét! 
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Böjt, diéta, léböjtkúra, méregte-
lenítés, alakformálás… Ezek csak a 
leggyakoribb témák és a cikkek főcí-
mei, melyek a tavaszi újságokban és 
online médiában bőségesen megta-
lálhatóak lesznek. De ezek a szavak 
nem szinonimák, hanem fontos kü-
lönbség van köztük. 

A böjt szinte az összes világval-
lás szerves részét képezi. Buddha és 
Mohamed hosszú böjttel készült fel 
küldetésére. Az iráni Zarathustra, a 
kínai Konfuciusz, az indiai Vardha-
mána szintén sokat böjtölt. Az antik 
filozófia azt tartotta, hogy a böjt Is-
tenhez teszi hasonlóvá az embert, el-
vezet az Istennel való bizalmas vi-
szonyra. Az ókori misztériumvallá-
sok látomásokat és az isteni titkok 
felismerését remélték a böjttől. De a 
népi orvoslás is javasolta a böjtöt, 
mint az egészség megőrzésének és a 
test méregtelenítésének módszerét. 
A korai egyházak keresztényei a 
zsidó hagyományból kapott böjtölési 
szokásokat kombinálták a görög filo-
zófiával, a népi orvoslásokkal és 
egyes misztériumvallások nézeteivel 
– az egyháztörténészek szerint – a 
böjt technikáját tekintve. A böjt lé-
nyegét tekintve kapcsolat kialakítá-
sára törekszik, egyrészt találkozás 
saját magammal, másrészt találkozás 
Istennel. Ebben benne van egyrészt 

önmagam elfogadása, másrészt a nyitás 
egy spirituális dimenzió felé. 

A böjt ugyanakkor túlmutat az 
egyéni életeken, gondoljunk csak Ma-
hatma Gandhinak, az indiai független-

ségi mozgalom vezér-
alakjának, népe függet-
lenségéért és egységé-
ért végzett hosszú böjt-
jeire. A böjt erőszak-
mentes eszköze is annak, hogy a világunk jobb legyen. 

A diéta ennek az ellenkezője. Azért diétázom, tartok léböjtkúrát (hi-
ába van a böjt szó benne), végzek alakformáló tornát…, mert nem aka-
rom magamat elfogadni, ahogy vagyok; nem akarok önmagammal talál-
kozni a jelen pillanatban. Erre ma rengeteg jelzésértékű tett is van, gon-

doljunk csak a fotók átalakítására, a retusálásra, a „photoshop” megannyi módjára; át-
szabjuk magunkat, alakítjuk a rólunk készült fotókat. A diétában az a célom, hogy meg-
változtassam magamat, átformáljam magamat. A diéta teljesítmény. 

A diéta egy külső tett, a böjt egy belső magatartás. A diéta a testre koncentrál, a böjt 
a lélekre. A keresztény böjt nem azt jelenti, hogy nagyböjtben kevesebbet eszem vacso-
rára, mert az a célom, hogy a mérleg kevesebbet mutasson. Sőt! A keresztény böjt inkább 
egy szeretetkapcsolat forrása. Igazi böjt lehet, ha például azt határozom el, hogy nagy-
böjtben több időt töltök a családommal és több időt töltök Istennel. 

Gyökössy Endre lelkész, Anselm Grün bencés szerzetes és sokan mások, több köny-
vet kiadtak ebben a témában. Mi jellemzi szerintük a keresztény böjtöt? Gyökössy így 
fogalmazott: „Úgy érzem, manapság sokkal inkább a szemünket és a fülünket kell meg-
böjtöltetni, hogy Isten halk és szelíd hangját meghalljuk, amely felülről és mégis belülről 
akar hozzánk szólni.” Anselm Grün ugyanakkor azt emeli ki, hogy a böjt „elvezeti az 
embert saját határaihoz, megtapasztaltatja vele, hogy testből és lélekből álló teremt-
mény, aki nem emelkedhet fölül semmilyen testi vonatkozásán. Hallgatnia kell testére, 

amely egyáltalán nem a lélek rabszol-
gája.” A böjt tehát elsősorban nem az 
önsanyargatásról szól, hanem egy esz-
köz ahhoz, hogy a figyelmünk letisztul-
jon, és teljesen Istenre irányuljon. A 
böjt által nemcsak a test tisztul meg a 
méreganyagoktól, hanem a lélek is. Az 
igazán gyümölcsöző böjtöt ezért imád-
ság, Istenhez való odafordulás kíséri, 
hogy a böjt során megtapasztalt üressé-
get Isten töltse be. 

M. Teréz nővér 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Lassan elkövet-      
                                                 kezik a böjti idő- 
                                                 szak, amikor a leg- 
                                                 többen igyekeznek 
                                                 húsmentesen táp-

lálkozni, vagy csökkentik a húsételek fogyasztá-
sát. És itt a tavasz is, lassan friss zöldekhez jutha-
tunk. Mi lehetne finomabb a hosszú téli zöldség- 
és gyümölcsínséges idők után, mint egy adag 
zsenge spenótlevél, salátának elkészítve? 

De ha egy salátánál tartalmasabb fogásra vá-
gyunk, készíthetünk spenótos tésztát is. Üde zöld 
ízű, laktató táplálék, sok helyen válik a család 
kedvencévé, annak ellenére, hogy a zöld főzelé-
kekről valószínűleg mindenkinek megvannak a 
maga gyerekkori emlékei. 

RECEPT 
Spenótos tészta 

Tavaszi testi átalakulás vagy lelki megújulás

Alaposan mossuk meg a spenótot, vágjuk 
vagy tépkedjük apró darabokra. Dinszteljük meg 
kevés olajon, keverjük hozzá a sajtkrémet, sózzuk, 
borsozzuk. Préseljük vagy reszeljük bele a fok-
hagymát. Öntsük rá a főzőtejszínt, majd botmixer-
rel vagy turmixgéppel keverjük homogén álla-
gúvá, és csak az első forrásig hagyjuk a tűzön. 

Közben főzzük ki a tésztát – leggyakrabban 
pennéből készítjük, de hangulattól függhet, mi-
lyet választunk –, és már tálalhatunk is. Étkünk te-
tejét reszelt sajttal szórjuk meg. 

Aki itt nem szeretne megállni, és valami kü-
lönlegesebbre vágyik, a szósszal összekevert ki-
főtt tésztát egy jénai tálba téve, sajttal megszórva 
sütőben sütheti még kb. negyedórát, húsz percet. 
Mindkét változat nagyon finom. 

Nagy Mari 

 
 

Hozzávalók: 
 

30 dkg spenót 
3 dl főzőtejszín 
1 doboz sajtkrém 
2 gerezd fokhagyma 
10-15 dkg sajt 
Tészta: penne, spa-

getti, tetszés sze-
rint 

Só 
Bors 
Kevés étolaj 
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Sorozatunk bevezetőjében érintőlege-
sen említésre került, hogy a szociálpolitika 
többféle szakterületre terjed ki, így az 
egészségügyre és az oktatásra is. Ezek nem 
köztudottak a közvélemény előtt, ezért egy 
kicsit közelebb szeretnénk hozni olvasóink 
számára ezeket a szakterületeket. 

A mai alkalommal a sokat hallott ellátástípusokról, szak-
ellátási formákról esik szó. 
 

Mi az aktív ellátás? 
Az aktív ellátás célja az egészségi ál-

lapot mielőbbi helyreállítása. Az aktív 
ellátás időtartama, valamint befejezése 
tervezhető.  Ezek általában rövid időtar-
tamot tesznek ki. Az aktív ellátás történ-
het járóbeteg-szakrendelésen, fekvőbe-
teg-gyógyintézetben, valamint házior-
vosi szolgálatnál.  Mindezt az 1997. évi 
CLIV. törvény 91.§-a és a 43/1999. (III. 
3.) Kormányrendelet szabályozza. 

Mit jelent az alapellátás?   
Az alapellátás hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló 

egészségügyi ellátási forma. Ezeket a betegek, azaz a lakosság 
nagy része a lakóhelyén, esetleg annak közelében veheti 
igénybe. Az ellátást tekintett nélkül korra, nemre, betegség 
esetén biztosítja a természetbeni ellátást. Az alapellátás formái 
a következők: házi gyermekorvosi, háziorvosi, fogorvosi alap, 
foglalkozás-egészségügyi. Az alapellátáshoz kapcsolódik a 
védőnői, iskolai egészségügyi és ügyeleti ellátás. Az 1997. évi 
CLIV. törvény 88. és 152.§-a, valamint az 1997. évi LXXXIII. 
törvény 10-12.§-a szabályozza. 

Mi az alkalmassági vizsgálat? 
Az alkalmassági vizsgálat egészségügyi vizsgálat, egy 

adott tevékenység ellátásának minősítésére. Ezek lehetnek 
foglalkozási, gépjárművezetési, valamint sporttevékenységgel 
kapcsolatos alkalmassági vizsgálatok. A munkaköri alkalmas-
ság vizsgálatát a foglalkozásegészségügyi szakorvos, a gépjár-
művezetésre való egészségügyi alkalmasságot a háziorvos és 
a foglalkozásegészségügyi orvos, a sporttevékenységre való 
alkalmasságot általában a sportorvos vizsgálja és bírálja el. Ezt 
a 33/1998. (IV.24.) NM rendelet és a 13/1992. (VI. 26.) NH 
rendelet 8.§-a szabályozza.  

Mi az anyatejellátás?  
Külön szabályozás foglalkozik az anyatejellátással. Az 

anyatej az újszülött egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen. 
Amennyiben az ellátás természetes úton nem biztosítható, úgy 
a jogszabályi előírás szerint térítésmentesen kell biztosítani. 
Anyatejellátásra jogosult a koraszülött, az érett újszülött, kis 
súlyú újszülött, csecsemő, ha az anya súlyos táplálkozási aller-
giában, felszívódási zavarban, vagy hasműtéttel járó rendelle-
nességben szenved, ezért gyermekét a saját tejével táplálni 
nem tudja. Anyatejellátására jogosult a csecsemő, ha az anya 
fizikailag képtelen, alkalmatlan az anyatejjel történő táplá-
lásra, továbbá ha olyan fertőző mérgezésben vagy betegségben 
szenved, amely veszélyezteti a csecsemőt azáltal, hogy az 
anyatej a szervezetébe kerül. Jár az anyatejellátás ha az anya 

súlyos, gyakori tudatvesztéssel járó pszichés állapotban van, 
a csecsemőt elhagyja, vagy a szoptatás idején meghal. Az 
anyatejellátással kapcsolatban pontos felvilágosítást a gyer-
mekgyógyász szakorvos tud adni. Ezt az ellátástípust a 
47/1997. (XII.17.) NM rendelet és a 217/1997. (XII.1.) Kor-

mányrendelet 5.§ (3) szabályozza. 
Mit jelent az általános fekvőbeteg-szakellátás? 
A betegnek egészségügyi ellátás jár a lakóhelye közelében, 

fekvőbeteg-gyógyintézetben. Az igénybevétel a beteg folyama-
tos ellátását végző kezelőorvos, orvos vagy az arra feljogosított 
más személy beutalása, valamint a beteg jelentkezése alapján 
történik. A fekvőbeteg-szakellátást a 1997. évi CLIV. törvény 
91.§-a szabályozza. 

Mi az általános járóbeteg-szakellátás? 
A beteg folyamatos gondozását, el-

látását végző orvos beutalása, illetve a 
beteg jelentkezése alapján, szakorvos 
által történő egyszeri, avagy alkalom-
szerű egészségügyi ellátás. Fekvőbe-
teg-ellátást nem igénylő krónikus be-
tegség esetében folyamatos szakorvosi 
gondozás. Magát az ellátást úgy kell 
biztosítani, hogy ne veszélyeztesse a 
beteg egészségi állapotát. Figyelembe 
kell venni, hogy rendszeres tömegköz-
lekedés igénybevételével a beteg a 

szakellátást igénybe tudja venni. Az általános járóbeteg-szak-
ellátásról az 1997. évi CLIV. törvény 89.§-a rendelkezik. 

Forrás: Egészségügyi szótár. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2018 

Összeállította: Varga Ákos 
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus

Szociálpolitikai kalauz 

Egészségügyi fogalmak 1. 



34 BBalatonkenesei Hírlap 2019. március 

Lakóhelyünkön több említésre méltó 
fafajjal találkozhatunk. Ezek közül most 
újabb hármat mutatok be. 

1. Balatonkenesén jellemzően a Ba-
laton partján találkozhatunk különféle 
fűzfákkal, így például a strandokon, a 
Széchenyi parkban, óvodánk udvarán és 
olyan helyeken még, ahol jelen van a 
víz: a Margit-forrás közelében és az Ár-
pád-kútnál is. Talán az egyik legismer-
tebb a szomorúfűz. 

A fűz vagy fűzfa (Salix) a fűzfafé-
lék (Salicaceae) család névadónemzet-
sége. Mintegy hatszáz faja főképp a 
Föld északi féltekéjén honos, közülük 
több a Kárpát-medencében is él. Szinte 
mindenütt megtalálható az északi flóra-
birodalom csapadékosabb vidékein. 
Néhány faj a száraz klímához is alkal-
mazkodott, de ezek szinte egytől egyig 
bokor termetűek. Magyarországon 
mintegy huszonhárom fajuk honos. Fás 
szárú, cserje vagy fa termetű, lombhul-
lató, kétlaki évelő növény. A sok fajnak 
számos közös tulajdonsága van. A fa 
alakú füzek előbb karógyökeret nö-
vesztenek, majd az ebből dúsan elágazó 
oldalgyökerek rendszerét. A cserje 
alakú füzek gyökérzete kezdettől na-
gyon szerteágazó. A gyökérzet jellegét 
mindig erősen befolyásolják a talaj tu-
lajdonságai. Kérge eleinte sima zöld 
vagy vöröseszöld, később – különösen 
az alsó néhány méteren – mély, hosz-
szanti barázdákkal felrepedezik. Szórt 
állású rügyei a legtöbbször hosszúká-
sak, keskenyek, ághoz simulóak, kopa-
szok, fénylők vagy finoman molyho-
sak. A legtöbb faj hajtásai hosszúak, 
vékonyak, hajlékonyak, sárgás- vagy 
vöröseszöldek, gyakran lecsüngők. A 
porzós füzérek néhány kisebb lomble-
vél felett, a rövid oldalhajtások csúcsán 
fejlődnek, hosszúságuk általában nem 
haladja meg az 5 cm-t. Leveleinek nye-
le általában rövid, a lemezek keske-
nyek, hosszúkásak, lándzsásak vagy 

tojásdadok, eset-
leg apró kerek-
dedek. A szélük 
finoman fűré-

szelt, esetleg épek és hullámosak. Az 
ép szélű murvalevelek hónaljában nö-
vő, egyivarú virágai nagyon egysze-
rűek: a virágtakaró hiányzik, a porzós 
virágokban kevés porzó van, a termős 
virágokban egyetlen termő. Bár a köz-
nyelvben a fűzfák virágzatát barkának 
nevezik, virágzatuk felálló, ezért helye-
sen füzér; megporzásukat pedig nem a 
szél, hanem a rovarok végzik. A virá-
gok tövében nektárt termel. A fehér fűz 
várható élettartama meghaladja a 100 
évet. 

A fűzfák vesszői nedves közegben 
könnyen gyökeresednek. Vízparton, 
ahol gyakoriak az áradások, még az idő-
sebb törzsek is gyakran fejlesztenek 
szakállszerű járulékos gyökérkötegeket. 
Ez a nedves környezethez való alkal-
mazkodásra vezethető vissza. A fűzfák 
továbbá jól tűrik az erős metszést. A fűz 
fája szórt likacsú, színes gesztű, könnyű, 
lágy, jól faragható. Szíjácsa sárgásfehér, 
gesztje vörösesbar-
na. A fa puha, és 
nincsenek benne 
tartósítóanyagok – 
csersav, gyanta, vi-
asz stb. –, ezért leg-
inkább faragványo-
kat, háztartási esz-
közöket, gyufát, cel-
lulózt és papírt ké-
szítenek belőle. Haj-
lékony vesszőiből 
kosarat és bútoro-
kat fonnak. A kinin 
fölfedezése előtt a 
fűzfakéreg főzete 
volt a malária leg-
jobb orvossága. A 
főzet gyulladásgát-
ló, antiszeptikus, láz-
csillapító, vérzés-
csillapító hatású. 
Az ókori görögök 
hite szerint a mú-
zsák  szent fá ja  
volt. Úgy tartották, 
hogy a múzsák a 
Helikonon, azaz a 
Fűzfák hegyén lak-
nak. 

A középkorban 
a fűzfát a boszor-
kányok, tündérek 
szent fájának tar-
tották. 

Szólásokban: 
● Fűzfa alatt esküdtek – házasság nélkül 

élnek együtt. 
● Letette a fűzfa széket – a kelleténél to-

vább marad valahol látogatóban.  
● Megjön, mint a fűzfa(síp) tavaszkor – 

engedékennyé válik, megbékél. 
● Azt a fűzfán fütyülő (jégen kopogó) 

rézangyalát! – tréfás káromkodás. 
2. Lakóhelyünkön több helyen talál-

kozhatunk nyárfákkal. Többnyire a Ba-
laton-parton, de feljebb, parkjainkban is; 
például a Vörösmarty téren, a volt Mély-
árok területén, illetve a határban is, Pap-
keszi irányában, a Gulya-kútnál. 

A nyárfa (Populus) a Malpighiales 
rendjének és a fűzfafélék (Salicaceae) 
családjának egyik nemzetsége, mintegy 
99 fajjal és hibriddel. A magyarországi 
„tiszta” és keverék nyárfafajok első mo-
nográfiáját Gombocz Endre állította 
össze, 1908-ban, A Populus-nem mono-
gráfiája címen. A munka bővített kiadá-
sát húsz évvel később ugyanő adta 
közre. A nemzetségbe főképp a föld 
északi féltekéjén honos (holarktikus) fák 
tartoznak. 15-50 méteresre is megnő, 

törzsének átmérője 
elérheti a 2,5 mé-
tert. A fiatal fák 
kérge sima, színe a 
fehértől zöldesig 
vagy sötétszürkéig 
bármilyen lehet. 
Néhány faj kérge 
öregkorára mélyen 
barázdálódik. A le-
velek mérete még 
az egyes fákon is 
nagyon eltérő lehet: 
a kis levelek főként 
az oldalágakon, a 
nagyobbak az erő-
sebb ágakon nőnek. 
Sok faj levelei ősz-
szel sárgára vagy 
világos arany ár-
nyalatúvá színe-
ződnek. A levelek 
rombusz alakúak, a 
szélük karéjos vagy 
fogas, a nyelük hosz-
szú. Virágai a sal-
langos murvaleve-
lek hónaljában ül-
nek, laza barkavi-
rágzatban. Lomb-
hullató. Gyorsan nő. 
A szikesedő ho-
moktalajok és a fo-
lyóparti füzesek (Sa-
licetea purpureae) 

Hátha valaki nem ismeri… 
Kenese fái 5. 

Szomorúfűz 

Gyerekkoromban az öcsémmel 
együtt sok időt töltöttünk a strandon, 
mivel édesanyánk a Kölcsönzőt ve-
zette, nagynénje pedig pénztáros, ka-
binos volt. 

Akkoriban sokkal több hatalmas 
szomorúfűz tartott ott árnyékot, és mi, 
gyerekek kis könnyen elérhettük a föl-
dig hajló ágaikat. 
Ezeket az ágakat összekötöztük, ráül-
tünk, s egymást meglökve csak úgy re-
pültünk a rögtönzött hintán a többi le-
hajlott, leveles ág között. 

Jól emlékszem, amikor az 1960-as 
évek közepe táján ezek alá a fűzfák alá 
halmozták fel azt a sok-sok építési kel-
léket, anyagot, amellyel (ez idáig) 
véglegesen megszüntették a tó hullá-
mainak szabad kifutását a fövenyre. 
Ezek után eltűnt a nádas, a hajókikötő 
és a strand közötti területről, ahol pe-
dig o-lyan jó kis „iszapkúrát” vehet-
tünk gyerekként. Igaz, hogy ezalatt 
apró, szárnyas, csípős rovarokkal kel-
lett megküzdenünk, amelyek hatalmas 
oszlopokban őrizkedtek felettünk. 

De hol van már a tavalyi hó? 
És hol vannak a tavasszal olyannyira 
várt, villás farkú, kedves madaraink? 
Hát igen! 
Tudjuk, minden összefügg mindennel! 
Hogy az embereknek jó legyen, bizony 
valamiképp megfizetünk érte! Vajon 
mindenáron érdemes ezt?! 
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jellemző fája. Virágait a szél porozza be. 
Fája nem túl jó minőségű puhafa, ami-
ből használati eszközöket, dobozokat, 
gyufát, papírt készítenek. Egyes nyár-fa-

fajokat homokos-szikes területeken er-
dőtelepítésre használják, talaj-előkészí-
tőnek. A nagy francia impresszionista 
festő, Monet híres festménysorozatot 
készített nyárfákról. 

3. Az alábbiakban említett fafaj szin-
tén vizet kedvelő növény. Településün-
kön például a Széchenyi parkban láthat-
juk. 

Az éger (Alnus) a nyírfafélék (Betu-
laceae) családjába tartozó növénynem-
zetség. Mintegy 30, ritkán nagyméretű 
egylaki fa- és cserjefajt sorolnak ide. A 
fajok többsége az északi mérsékelt ég-
övön él, de az Újvilágban egyes fajok az 
Andok vonalán dél felé egészen Argen-

tínáig lehatoltak. Európában főleg a 
kontinens északi részén fordul elő; az 
égeres láperdő Észak-Európában a fo-
lyóvölgyek, tóvidékek záró növénytár-
sulása. A Kárpát-medencében két faját 
találjuk:  

● mézgás éger (Alnus glutinosa), 

● hamvas éger (Alnus incana); 
mindkettő azonális helyzetben; a 

bükk kor posztglaciális reliktum faja-
ként. 

Az éger lombhullató fa. Levelei vál-
takozó állásúak, egyszerűek, fogazottak. 
Barkavirágzatában a porzós virágzatok 
megnyúltak, a termősök rövidebbek. 

Az alcsalád másik nemzetségétől, a 
nyírektől eltérően a hímivarú barkák és 
a nőivarú füzérek is szabadon telelnek, a 
füzér tengelye és a pikkelyek megfásod-
nak, „áltobozt” alkotnak. Termése apró, 
szárnyas makkocska. Virágai gyakran 
még a levelek előtt nyílnak. A virágokat 
jellemzően a szél porozza, de méhek is 
látogatják. Gyökérgümőikön a nitrogén-
fixáló szimbionta baktériumok (Frankia 
sps.) élnek. A gümők mérete az emberi 
ökölét is elérheti. 

 
 
 
 
 

 
Pulai Istvánné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nyárfák virágzásuk alkalmával 
okozhatnak gondot sokunknak. Ám 
csupán ezért kivágni őket?! 

Az állatvilágban tollas kis baráta-
ink közül jó néhány faj lenyűgözi fé-
szeképítési tudományával a téma 
iránt érdeklődőket. Hát nem csodála-
tos a függőcinege puha fészke „építé-
szeti megoldása”, valamint a megfe-
lelő hely megtalálása? 

És lám! Ez a szép kis madár épp a 
nyárfák vattapuha virágját használja 
fantasztikus fészkének megépítéséhez. 

Valamikor régen a szegény ember, 
aki ismerte, szerette és vigyázta a ter-
mészetet, hogy hogy nem meglátta 
benne a kicsi gyermekének való, ép-
pen az apró lábakra illő meleg tutyi-
kát. Bár a nád vagy zsuppfedeles, 
apró ablakos, földes padlójú, kemen-
cés, kicsi vályogházakat kukorica-
csutkával, ízikkel, venyigével jól be 
lehetett fűteni, az akkoriban még igazi 
zord, hideg teleken. S milyen jó volt az 
erdőről hazaérve lerakni bakancsot, 
kapcát s belebújtatni a kicsi lábakat a 
függőcinke hagyatékába. 

Az ember tisztában volt azzal, 
hogy kárt nem okozott, hisz az énekes-
madarak minden évben új fészket épí-
tenek.

Jegenyenyár

Mézgás éger 

Az égerfák tobozkáját szárazvi-
rág-kötészetben eredeti színében vagy 
festve fel tudjuk használni. Szép eleme 
lehet egy őszi levelekkel, termésekkel 
megrakott dekorációs tálnak. 

 
 

Áprily Lajos: Szeret az erdő 
 

Engem az erdő véd s szeret, 
utaimon erdők kisértek: 
bükkök, gyertyánok, égerek, 
tölgyek. Fenyők is. Égig értek. 
 
Most is, hogy visszagondolok 
hajdani erdeim sorsára, 
a hegy felől gyönyörűen 
zúg bükkös erdőnk orgonája. 
 
S ha majd mélyebbre költözöm, 
érzéstelen rommá omoltan, 
egy hang közelről súgja még: 
Én is az erdő fája voltam. 

 

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

A beírt megfejtések első betűit össze-
olvasva megkapjuk a megfejtést. 

1. „Sándor, József, …, zsákban hozzák 
a meleget.” 

2. Kossuth-díjas írónk (István). 
3. Nagy magyar írónk, emlékét bala-

tonfüredi villája is őrzi. 
4. „… szél vizet áraszt…” 
5. A nemzetközi nőnap dátuma. 
6. Nagybátyám felesége. 
7. _ a _ _ ó _ fecske (Szárnya alakja 

egy kisebb szerszámhoz hasonlít, 
innen a neve). 

Március hónap népies neve: 
…………… hava 

REJTVÉNY – Pulai Istvánné, Pulai Anna 
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Somogyi Gyula útleírás-sorozata 
 

       aiolos És vulcanus birodalmÁban   11. rÉsz 
                              (SZICÍLIA ÚJRATÖLTVE) I.                            2018. szeptember 4–15. 

 
AHOGY A HÓDÍTÓK JÖTTEK-MENTEK SZICÍLIA FÖLDJÉN, ÚGY HAGYTÁK OTT NYOMUKAT A NYELVBEN, ÉPÍTÉ-
SZETBEN, KONYHAMŰVÉSZETBEN, ÖLTÖZKÖDÉSBEN. AZT MONDJÁK, HOGY TÖBB FÖNÍCIAI, GÖRÖG, RÓMAI, 
NORMANN VÉR CSÖRGEDEZIK A SZICÍLIAIAK EREIBEN, MINT OLASZ. AZ EREDMÉNY EXOTIKUS, SZENVEDÉLYES, 
NÉHA LOBBANÉKONY, KEVERT NÉPESSÉG. ITT MINTHA MEGÁLLT VOLNA AZ IDŐ KEREKE. NINCS IS SZEBB DO-
LOG A HELYIEK SZÁMÁRA, MINT EGÉSZ NAP EGY OLAJFA ÁRNYÉKÁBAN ÜLDÖGÉLNI, IDŐNKÉNT JELENTŐSÉG-
TELJESET KORTYOLNI A MÉLYVÖRÖS NERO D’AVOLA BORBA, CÉLTALANUL BÁMULNI A TIRRÉN-TENGER KÉK-
JÉT ÉS KÖZBEN BELÉLEGEZNI A CITROMLIGETEK ILLATÁT. JÖHET BÁRMI, AZ ÉLETET ÍGY KELL ÉLNI: LASSAN, 
MÉLTÓSÁGTELJESEN, NYITOTT SZÍVVEL A VILÁG SZÉPSÉGEIRE! 
 
Keresztapák földjén – Taormina, a festők Mekkája – Láblógatás Szirakúzában – Aiolos, a szelek istenének birodalmában – A 
törpe, a bandzsa és a sánta – Vulcanos, a kovácsok istenének szigetén – Panarea, az olasz Santorini – Városnézés hippi stílus-
ban –- Oh, azok a salinai borok! – Fellicudin megállt az idő – Újra Salina, amit sikerül kétes körülmények között elhagyni – 
Lazulás Liparin – Művelődés Liparin – Vége a hippiskedésnek, avagy a hajókorláton túl egy másik Világ 
 

Éles hajtűkanyaron kaptatunk fölfe-
lé. Savoca porlepte falucskája a tenger 
fölé emelkedik. Francis Ford Coppola 
itt forgatta a Keresztapa szicíliai jelene-
teit. A forróság elől egy árnyas teraszra 
menekülünk. A pincérnek annyit mon-
dok: „freddo”, és nem is kell több, 
hozza a jégbehűtött kávét. Alattunk a 
tenger ringatózik, fölöttünk a büszke 
San Nicolo vártemplom magasodik. 
Dodi tekintete a távoli tengert fürkészi, 
én rágyújtok egy Chesterfieldre. Úgy 
érzem megérkeztünk, ennyit kell Szicí-
liából átérezni, csupán ennyit… 

Következő állomásunk Forza 
D’Argo, szintén szerpentines úton kö-
zelíthető meg. A főtér padjain idős fér-
fiak hűsölnek. A templomtéren hangos 
gyereksereg kergeti a labdát. Mindegyi-
kőjük egy kis Corleone: maffiózó ősök, 
temperamentumos jellem. A helyzet má-
ra sokat csillapodott. A „Főnökök Fő-
nökét”, Bernardo Provenzanot 2006-
ban tartóztatták le, 43 év bujkálás után. 
Az erőszak még ma is mindennapos Szi-
cíliában, de ez nem a turistákra irányul. 
A hanyatló nap narancsra festi a temp-
lom ódon falait. Megnyúlnak az árnyé-
kok, már a gyerekzsivaj sem hallatszik. 

Az öregek még sokáig üldögélnek. A 
nap átadja helyét a csillagoknak. 
 

Taormina a festők Mekkája: a görög 
színház 2300 éves falai, a háttérben 
felcsillan a tenger kékje és felsejlik az 
Etna távoli csúcsa. Ezt már nehéz fo-
kozni… Mielőtt magunkba szívnánk a 
sok-sok festő által megcsodált és lefes-
tett látványt, beülünk egy főtéri kávé-
zóba. A szokásos freddo mellett bámul-
juk a hömpölygő turisták áradatát. Majd 
megcsodáljuk a sétálóutca 
színes kirakatait, a jól öltö-
zött járókelőket, az utcára 
nyíló girbe-görbe sikátoro-
kat. Felváltva cipeljük Dodi 
festőcuccait: a vásznat, az 
akrilt, az ecseteket. Felkap-
tatunk a Görög Színházhoz. 
A látvány minden várako-
zást felülmúl! Dodi rövid 
bóklászás után megtalálja a 
legjobb nézőpontot (azt, ahonnan 
Csontváry is alkotott), árnyékba húzó-
dik, pakolászik. Hagyom kibontakozni, 
addig körbefotózom a színházat. Remé-
lem, pár ezer dollárt megadnak a készü-
lő festményért, abból egy jó darabig 
elvitorlázgatunk Szicília partjainál. Ko-
molyra fordítva: a kép nem eladó, ne-
kem készül! 
 

Annyi csoda van Szicíliában, hogy 
keményen szelektálni kell a látniva-
lók között, mire jut időnk. Mi Szi-
rakúzát választjuk mielőtt hajóra szál-
lunk. 

Szirakúza volt a legjelentősebb gö-
rög város az i.e. 3-5. század között. Ó-
városa, Ortigia egy félszigeten fekszik. 

A város Krisztus előtti 211-ben, egy 
rómaiak elleni vesztes csatáig tartotta 
hatalmát. Ebben az ütközetben vesztet-
te életét Szirakúza híres szülötte: 
Archimedes is, akinek az volt a mániá-
ja, hogy különböző testeket vízbe 
mártott. 

Szűk sikátorokban csatangolunk; a 
házak között megrekedt a hőség, gyön-
gyözik a homlokunk. Beülünk egy kis 
vendéglőbe, jéghideg Moretti sör és 
paradicsomos tészta az ebédünk. 

Az utcákat művészien berendezett 
üzletek és hangulatos éttermek szegé-
lyezik. Kiérünk Ortigia főterére: barokk 
templom, hőségben kókadozó turisták. 
Innen a városi strand felé vesszük az 
irányt. Sziesztázunk a kőfal árnyéká-
ban, hallgatjuk a hullámok ritmikus 
moraját. A strand és a vitorláskikötő kö-
zött chill-out bárok csalogatják a fáradt 
utazót. Bevesszük magunkat egy süp-
pedős fotelbe, érkezik az aperolspritz, 
máris átadjuk magunkat a kedvenc 
időtöltésünknek: céltalanul bámuljuk a 
tengert. 

Ezzel véget ért szárazföldi utazá-
sunk, holnap találkozunk barátainkkal, 
hajóra szállunk, hogy felfedezzük a 
varázslatos Lipari-szigeteket. 
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Odüsszeusz egy bőr-
zsákot kapott Aiolos ki-
rálytól, amelybe a viha-
ros szelek voltak bezár-
va. Miután maguk mö-
gött hagyták Szkülla és 
Kharübdisz birodalmát 
(átkeltek a Messinai-szo-
ros örvényein és záto-
nyain), a kíváncsi és 
telhetetlen matrózok kincset sejtettek a 
zsákban, kinyitották, ezzel a szelek 
kiszabadultak. Ezért hívják a Lipari-
szigeteket más néven Aioli-szigeteknek 
is. Ahogy a Karib-
tengernek megvan a 
Bermuda háromszö-
ge, úgy a Földközi-
tengernek is: a Mes-
sinai szoros – Lipa-
ri-szigetek – Usticia 
szigete alkotta terü-
let. Nyáron semmi 
gáz, gyenge szelek 
fújdogálnak, télen a-
zonban sok furcsaságról számolnak be 
az erre hajózók. Volt, aki csupasz ár-
boccal 8 csomós sebességgel rohant a 
hullámokon Liparitól Messináig. Ilyen-
kor jönnek-mennek a frontok, gyakori-
ak a helyi viharok. Télen a hófödte 
Calabria hegységből erős bukószelek 
törnek a szigetekre. Tavasztól a Szahara 
felől a homokot szállító sirocco fúj, 
amely a tenger felett nedvességgel 
telítődik, gyakran esővel jár. Remélem 
Aiolos nem tréfál meg minket! 

Portorosa kikötőjében már vár ránk 
Pucci, a 43 lábas Oceanis. Judit és Ba-
lázs a bevásárlást végzi. Puyoval tüze-
tesen átnézzük a hajót. Az elektronika 
egyáltalán nem működik. A széljelző 
nem gond (a szelet a vak is látja), a 
GPS-t is tudjuk nélkülözni (van a tele-
fonomon, és a papír térképen is eliga-
zodunk), a mélységmérő azonban fon-
tos lehet, mikor sekély öbölben kell 
botorkálni. A charter cég komoly mű-
szaki különítményt küld: a csapat esze 
Giuseppe, a törpe; van még vele egy 
sánta és egy bandzsa. A bandzsa alig 
tud felmászni a hajóra. Egy órán át 
tehetetlenkednek. Megunom a várako-
zást, elküldöm őket. A hajózáshoz nem 
árt a mélységmérő, de nem ez a legfon-
tosabb, hanem a kalandvágy és a ro-
mantikus érzület. Elrúgjuk magunkat a 
parttól. 

A nap megkezdte süllyedését égi 
pályáján. Gyenge szélben araszolunk. 
Hajónk orra Vulcano szigete felé mutat. 
Mögöttünk a párába vesző part össze-

mosódik a tengerrel és az égbolttal. Vak-
sötétben Vulcano észak-nyugati öblé-
ben engedjük le a horgonyt. Erős hul-
lámzás nehezíti az alvást. 

Kora reggel Ju-
dit és Dodi serény-
kedik a konyhában: 
sonka, sajt, paradi-
csom, olívabogyó, 
barna kenyér a reg-
geli. Az öbölből 
csak néhány perc 
séta az itteniek által 
„fango”-nak neve-
zett, kénes bűzű va-

racskoló (kráter telve szürke iszapos 
vízzel). A helyiek és a turisták által 
kedvelt iszapfürdő jótékony hatással 
van az ízületekre és széppé varázsolja a 
bőrt. Dodi még az arcát is bekeni iszap-
pal, csak úgy világítanak kékes-zöld 
szemei. A varacskolást követően hiába 
zuhanyozunk, suvickoljuk magunkat, 
még jó ideig kénes szagot árasztunk. 

A sziget Vulcanosról, a kovácsok 
istenéről kapta nevét. Ő készítette 
Akhilleusz pajzsát, és azt a lán-
cot, amivel Prometheust a sziklá-
hoz kötözték; ha hinni lehet a 
legendának, műhelye Vulcano 
gyomrában működik. 

A Lipari-szigetek közül kettő: 
Vulcano és Stromboli a mai napig 
aktív. A nagy különbség az Etna 
és ezek működése között, hogy az 
Etna évszázadokig szunnyad, 
majd pusztító erővel kitör, Vulca-
no és Stromboli pedig folyamato-
san pöfög. Ez utóbbit a tudósok Vulca-
no-típusú működésnek hívják, ami azt 
jelenti, hogy a kitörést erőteljes robba-
nások vezetik be, először hideg kőzetet 
szórva a magasba. A kráter alján, a 
magma fölött vastag kéreg képződik, 
melynek átrobbanásához már sok gázra 
van szükség. A felnyomuló magmából 
kiszökő gázok a kéreg alatt felgyülem-
lenek, s ha a nyomásuk elér egy kritikus 
értéket, bekövetkezik a robbanás: ko-
romfelhő emelkedik a magasba. Micso-
da pusztító és egyben lenyűgöző játéka 
ez a természetnek? 

Kis szélben kreuzolunk Panarea fe-
lé: egy bal takk – egy jobb takk. Lipari 
szigete lassan csúszik el mellettünk. 
Tűz a nap. Csupán 15 mérföld az út, de 
ebben a szélben örökkévalóságnak tű-
nik. Megpróbálkozok a halfogással, egy 
jó tenyérnyi barna színű halat húzok a 
fedélzetre. Fokhagymával, kapribogyó-
val ízesítve remek előétel a séta és a 
vacsi előtt. 

San Pietro építészete mindenképp 
megér egy fotózós körbejárást. A lapos-
tetős házak falait fehérre festették. Az 
ablakokat körbe kőfaragások díszítik. 
Minden zsalugáter és ajtó a tenger 
kékjét adja vissza. Dodi szerint ez 
azúrkék, szerintem pedig az olasz válo-
gatott meze ilyen. Az utcácskák helyi 
vulkáni kővel burkoltak. Kerámiaedé-
nyekben színes virágok nyílnak. A 
kertekbe szőlőlugast és illatos citrom-
fákat ültettek. A szűk, kanyargós, dim-
bes-dombos sikátorok a kikötőbe fut-
nak, ahonnan pazar kilátás nyílik 
Strombolira. 

Két nap horgonyzás után az édes-
vízkészleteink és az akkumulátorok is 
jól állnak. A hajón mégis kisebbfajta 
zendülés üti fel a fejét. A hölgyek kikö-
tőbe akarnak menni, zuhanyzásra hi-
vatkozva (ami persze adott a hajón is). 
Így esett meg, hogy nem a híres Strom-
boli (ahol csak horgonyzó hely van), 
hanem az ugyancsak érdekes Salina 
(ahol vitorláskikötő is van) felé vesszük 
az irányt. Nos, a női kéréseket akkor is 
teljesíteni kell, ha mindenfajta észsze-
rűséget nélkülöznek… 

(Folytatjuk)                 Somogyi Gyula 
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Majláth Mikes László                                                        Kenesei Kabarészínpad – március 
 
NŐ 1: Mariskám, ezer 
éve nem láttalak. Hol 
voltál? 
NŐ 2: Kinn voltam a fiaméknél két hónapig, 
Londonban. Ott dolgozik. Unokáztam egy 
jót. 
NŐ 1: Ott is az volt a menü szilveszterkor, 
mint idehaza nálunk. 

NŐ 2: Halászlé és rántott ponty. 
NŐ 1: Szilvesztert mondtam, nem karácsonyt! 
NŐ 2: Hallottam. Karácsony-

kor sonkát ettünk, kemény-
tojással, foszlós kaláccsal 
és ecetes tormával. 

NŐ 1: De hát azt húsvétkor 
szokták enni! 

NŐ 2: A menyemmel kicsit 
megcsúsztunk a házimun-
kával… 

NŐ 1: És akkor mi lesz a menü 
húsvétkor? 

NŐ 2: Eszünk az ország tortá-
jából és megszegjük az új 
kenyeret. Aztán meglocso-
lom a férjemet meg a fiamat. Kapok tőlük piros tojást. 

NŐ 1: Apósodnak meg elmondod, hogy zöld erdőben jártam, 
szép traktorost láttam, fel akart kurblizni, szabad-é lottyintni? 

NŐ 2: Pontosan, ahogy mondod. 
NŐ 1: Kiváncsi vagyok augusztus húszra… 
NŐ 2: Eszünk virslit… 
NŐ 1: Szakszervezetit? 
NŐ 2: Nem, juhbeleset! Hozzá ropogós zsemlyét és csípős 

mustárt. Az egészet leöblítjük egy korsó serrel. Mindig így 
csinálunk május elsején. 

NŐ 1: Ti mindent ilyen összevissza csináltok? 
NŐ 2: Nem összevissza, nálunk a Jézuska kétszer is megszü-

letett, karácsonykor is meg húsvétkor is. Dupla öröm. 
NŐ 1: Most megfoglak! Mikor jön nálatok a Mikulás? 
NŐ 2: Gyereknapon, május utolsó vasárnapján. A gyerekek ki-

pucolják a cipőjüket és vesznek az anyukájuknak hóvirágot. 
NŐ 1: Hóvirág nőnapkor van, márciusban. 

NŐ 2: Mi akkor tartjuk az anyák nap-
ját. Minden anya májusfát állít. 

NŐ 1: Ti teljesen meg vagytok kergülve! 
NŐ 2: Nálunk már teljesen bevett szokás a „halovin”. 
NŐ 1: Ijesztgetitek egymást és pulykát esztek? 
NŐ 2: Te vagy elkeveredve! Pulykát hálaadáskor eszünk. 
NŐ 1: Az csak Amerikában van. 
NŐ 2: Meg nálunk is, hálát adok, ha az anyósom „influenziás”. 
NŐ 1: De miért? 
NŐ 2: Mert akkor nem jön hozzánk ebédelni. Egymaga képes 

bezabálni egy egész pulykát. 
NŐ 1: Nálunk már apák napja 
is van. 
NŐ 2: Nálunk minden nap az 
van. 
NŐ 1: Hogyhogy? 
NŐ 2: A férjem minden este 
mogyorót zabál a tévé előtt, 
sört vedel, aztán „berúgik” és 
horkol, mint állat. 
NŐ 1: Egy állat nem horkol! 
NŐ 2: Akkor te még nem 
aludtál együtt egy komondor-
ral! 

NŐ 1: Elég volt a kutyálkodásodból. Mit csináltok például 
március 15-én? 

NŐ 2: Kitűzzük a kokárdát. 
NŐ 1: Végre egy normális dolog! 
NŐ 2: Utána elénekeljük a Mennyből az angyalt. 
NŐ 1: Mondom, hogy ti meg vagytok húzatva! 
NŐ 2: Ugyan már, ti például nem danoljátok el november he-

tedikén, hogy Április négyről szóljon az ének, felszaba-
dulva zengje a nép… 

NŐ 1: Ti tényleg dilisek vagytok! 
NŐ 2: Mi önálló egyéniségek vagyunk. A gyerekek június 15-

én elindulnak az iskolába. December elsején kezdődik a 
nyári vakáció. A tavaszi szünet ősszel van, az őszi szünet 
meg tavasszal. És augusztus 20-án jön a Gyuszi. 

NŐ 1: Nem a nyuszi? 
NŐ 2: Nem, a Gyuszi! 
NŐ 1: Csak nem a komondor? 
NŐ 2: Á, azon már túltettem magam. Ez egy német juhász. 
NŐ 1: Újabb kutya?! 
NŐ 2: Nem, Hanzi. Salzburg mellett juhász, háromezer eurót 

keres havonta és úgy tud jódlizni, mint egy havasi gyopár. 
NŐ 1: A havasi gyopár az egy csöndes virág. 
NŐ 2: Tudom. Hanzi mindig gyopárt hoz nekem a nevem 

napjára. 
NŐ 1: Az mikor van? 
NŐ 2: A születésnapomon. 
NŐ 1: Neked a születésnapodon van a névnapod? 
NŐ 2: Pont fordítva! A névnapomon van a születésnapom. 

December 31-én. 
NŐ 1: Akkor Szilveszter napja van. S tudtommal te nem vagy 

férfi. 
NŐ 2: Most jut eszembe, mindjárt jön az uram oszt mén. 
NŐ 1: Mén?! 
NŐ 2: Az hát, mondtam, hogy olyan, mint egy állat. Zabál, 

oszt mén a kocsmába! 

 
  Majláth Mikes  
  László – Tónió  
               rajza 

Ünnepi zavar 
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A mobiltelefon mára már mindennapi életünk részévé vált. 
A szinte minden háztartásban található számítógép, laptop, 
tablet mellett az okostelefon vált a legfontosabb digitális esz-
közzé, amely már minden korosztály kezében megtalálható. 

Mint minden eszköz használatának, 
a mobiltelefonnak is vannak 

előnyei és árnyoldalai is! 
Az elérhetőség, az információtárolási és azonnali megszer-

zési lehetőség megkönnyíti a tájékozódást, az ismeretek gyors 
megszerzését, tudásunk bővítést. A gyakorlatilag kis számító-
gépként működő készülékek a világháló használatának széles 
palettáját biztosítják. A fiatalok előszeretettel használják a vir-
tuális életük színtereként, zenék hallgatására, videók letölté-
sére, megnézésére. Ezek a tevékenységek a jelentős időtöltés 
mellett erősen elvonják a figyelmet a környezetről, a környe-
zetben történtekről.  

Sajnos már több o-
lyan tragikus balesetről 
is van tudomásunk, a-
melyben a mobiltelefon-
ját „nyomkodó”, és köz-
ben fülhallgatót hasz-
náló fiatal vált áldo-
zattá. Az érzékelés egy 
részének kizárása ko-
moly veszélyhelyzetet 

teremt a közlekedésben akkor is, ha sportolás, futás, kerékpá-
rozás, autóvezetés közben használt headsettel, fejhallgatóval 
élvezzük a mobiltelefon és hasonló eszközök nyújtotta lehető-
ségeket. Megjegyzem, a nyári melegben a klíma üzemelése 
miatt zárt ablakok is hasonló eredményt hoznak, és akkor a 
hangos zenéről még nem is szóltam. Az ilyen esetekről tud-
nának mesélni a bajba jutott emberek segítségére „megkülön-
böztető jelzéssel” siető mentősök, tűzoltók, rendőrök. A 
KRESZ szabályai szerint ők elsőbbséget élveznek a közleke-
dés többi részvevőjével szemben, akár járművezetőről, akár 
gyalogosról beszélünk. De ezt hogyan adja meg az, aki mes-
terségesen és nagyon hatékonyan zárja ki a környezetéből ér-
kező hangokat? 

A mobileszközök 
alkalmasak a világháló 
elérésére, az ott nép-
szerű tevékenységek 
folytatására. Egyre több 
olyan esettel találko-
zunk mi, rendőrök, a-
mikor a virtuális világ-
hoz kapcsolódó bűn-
cselekmény áldozat maga is hozzájárult a sértetté, áldozattá 
válásához. Természetesen nem szándékosan! Egyszerűen 
csak nem volt tisztában azzal, hogy hogyan kezelje, védje ma-
gát, adatait. 

Ma már egyre többször halljuk: Nekem jogom van ehhez! 
Ez sérti az én személyiségi jogaimat! A személyes adataimat 
nem adom meg! Az én érdekeimet ez sérti! Emögött azonban 
mégis sokszor ott van egy felelőtlen magatartás, amely kiszol-
gáltatottá tesz bennünket a rossz szándékú emberekkel szem-
ben. 

Milyen 
veszélyforrások lehetnek? 

● E-mailben bekért banki 
adatok, pin-kód, jel-
szavak helytelen keze-
lése. 

● Az internetes oldala-
kon történő regisztrá-
cióhoz az e-mail cím 
mellett több szemé-
lyes adatot, lakcímet, 
elérhetőséget kérnek, és azzal visszaélnek. 

● Kedvelésre, megosztásra bírnak rá kissé erőszakos mó-
don, amikor valójában „csak” az adataid egyéb célú 
felhasználásához járulsz hozzá. 

● Amikor saját magunk tesszük közzé, publikussá az 
adatainkat (személyi adatok, elérhetőségek, fotók, vi-
deók, hozzászólások) a közösségi oldalakon. 

● Amikor másokról teszünk közzé adatokat, információ-
kat hozzájárulásuk nélkül. 

● Amikor a szabályos kilépés nélkül fejezzük be, vagy 
szüneteltetjük a nethasználatot. 

● Jelszó mentése bármilyen eszközön, például ha idegen 
gépen lépünk fel a rendszerbe. 

● A vásárláskor történő visszaélési lehetőségek. 
A gyerekekkel, fia-

talokkal az iskolákban 
elsősorban az ő életük-
ben nagy szerepet ját-
szó közösségi oldala-
kon való megjelenést, 
adatközzétételt, saját és 
más adatainak védel-
mét beszéljük meg. Szó 
esik a virtuális világ 

személytelenségéről, az elkövetett hibák korrigálásának lehe-
tőségeiről, az azok következményei ellen való fellépésekről. 

Manapság az okostelefonok világában adódik egy helyzet, 
kattan a gép, és már „nyomjuk” is a netre minden mérlegelés, 
válogatás nélkül a képet, videót, ami akár a mások személyes 
adata lehet, vagy átgondolva a dolgot, mégsem a netre való in-
formációnak minősít-
jük az elhamarkodott 
megosztást. 

Pedig, amit egy-
szer közzétettünk, az 

ott is marad! 
Nemcsak példamu-

tatásra gondolok a szü-
lők, felnőttek részéről, 
hanem a gyermekeink-
re való odafigyelésre, a 
velük való törődésre, a magatartásváltozásukra, amelyek az 
internetes zaklatások és függőségük árulkodó jelei lehetnek. 
Igaz, a gondoskodásunk alatt álló kiskorúakról írtam, de a fe-
lelőtlen internetezés, az ott történő adatkezelés a felnőttek kö-
rében is ugyanolyan gyakran előfordul. 

A mobileszközök, az internet jó, hasznos, de mértéktelen 
használata és figyelemelterelő hatása miatt kicsiknek és na-

gyoknak egyaránt valódi veszélyhelyzeteket teremthet! 
Stanka Mária r. őrnagy 

Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

A mobiltelefon… 
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Kommunális hulladék kezelése 
Természetes személy, ingatlanhasználó a vegyes hulladékot zárt, szabványos gyűj-

tőedényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak 
elszállításra átadni. A szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulla-
dék eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett – a közszolgáltató által biztosított emb-
lémázott, 110 literes gyűjtőzsák vehető igénybe. 

Zöldhulladék kezelése 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 

385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a zöldhulladékot a képződés helyén, szab-
ványos, külön erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben vagy – külön térítési díjért – 
„SIÓKOM NONPROFIT Kft.” feliratos, biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsák-
ban kell gyűjteni, kivéve, ha a zöldhulladékot házilag komposztálják. 

Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt vagy gyűjtő-
zsákot kizárólag az elszállítás napján, az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki. A 
nyesedéket és egyéb, zsákban nem elhelyezhető zöldhulladékot egy méter hosszúságúra 
vágva, kötegelve kérjük kihelyezni. 

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

A zsákokat a következő helyeken 
tudják megvásárolni 

Balatonkenese Városgondnokság 
8174 Balatonkenese, Fő u. 43. 
Nyitva: 
Hétfő – csütörtök: 8.00 – 15.00 
Péntek:                  8.00 – 13.00 
Gazdabolt 
8174 Balatonkenese, Fő u. 45. 
Nyitva: 
Hétfő – péntek: 8.00 – 16.00 
Szombat:  8.00 – 13.00 
„Vegyeske” papír, írószer, nyomtatvány,     

újság, könyv 
8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 2. 
Nyitva tartás szeptember 1. – június 30.: 
Hétfő – péntek:                  7.30 – 17.00 
Szombat:                            7.30 – 12.00 
Nyitva tartás július 1. – augusztus 31.: 
Hétfő – péntek:                  7.30 – 17.00 
Szombat:                            7.30 – 13.00 
Vasárnap:             7.30 – 12.00 
VILLKER Bolt 
8174 Balatonkenese, Szilágyi E. u. 15. 
Nyitva: 
Hétfő – péntek: 8.00 – 17.00 
Szombat:           8.00 – 13.00 
Vasárnap: zárva 

Lomtalanítás 
A házhoz menő lomtalanítást igénybe venni az alább felsorolt feltételek esetén 
lehet: 
– Házhoz menő lomtalanítási időpontot minden hónap 4. keddjére (már-

cius-október hónapok között) lehet egyeztetni, minden hónap 15-ik 
napjáig, a szolgáltató telefonszámán: 06-84/503-200 / szállítás. 

– A lomok mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg. 
– Az ingatlanhasználó nem rendelkezhet hátralékkal 
– Csak és kizárólag lom kerülhet kihelyezésre, veszélyes hulladék, festék, gumi, pala, 

építési törmelék stb. nem kerül elszállításra. 
– Az ingatlanhasználó a lomokat kizárólag a leegyeztetett elszállítási napon, az ingat-

lana előtti közterületre helyezheti ki. 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
A természetes személy, ingatlanhasználó az 

ingatlanon keletkezett települési hulladékból el-
különítetten gyűjti a papír, az üveg, továbbá a 
műanyag anyagú, újrahasznosítható hulladéko-
kat, és a közszolgáltató által ingyenesen biztosí-
tott, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott 
gyűjtőzsákban adja át a közszolgáltatónak. 

A zsákokat a szolgáltató folyamatosan pó-
tolja. A nagyobb papírhulladékot az ingatlanhasz-
náló a gyűjtőedény mellé kihelyezve, kilapítva, kö-
tegelve adja át. 

A közszolgáltató a szelektív hulladékot havi 
egy alkalommal gyűjti be és szállítja el, az előre 
megadott időpontokban. 

Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék 
gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot az elszállítás 
napján, kizárólag az ingatlan előtti közterületre 
helyezheti ki. 

Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban a fen-
tiekben felsorolt hulladékon kívül más jellegű hul-
ladék is található, a közszolgáltató a hulladék el-
szállítását megtagadja. 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Március 5. (kedd) Kommunális 
Március 12. (kedd) Kommunális 
Március 19. (kedd) Kommunális 
Március 25. (hétfő) Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg 
Március 26. (kedd) Kommunális 

Lomtalanítás 
A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Március 5. (kedd) Kommunális 
Március 12. (kedd) Kommunális 
Március 19. (kedd) Kommunális 
Március 25. (hétfő) Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg 
Március 26. (kedd) Kommunális 

Lomtalanítás 

A hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan előtti közte-
rületre kihelyezni. A későn kihelyezett gyűjtőedény ürítését a közszolgál-
tató nem köteles pótolni! 

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

SIÓKOM NONPROFIT KFT. 
Elérhetőségek 

Cím: 8600 Siófok, Papfődi út 3. 
Telefon: 84/503-200; Fax: 84/503-010 
E-mail: siokom@siokom.hu 

 

Kommunális zsák: 508.- Ft/db 
Biológiailag lebomló („zöldhulladékos”) zsák: 100.- Ft/db 
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A P R Ó -  
h i r d e t é s e k  

LAKÁS, HÁZ, TELEK 
 Balatonkenesén, a Vak Bottyán utca kör-

nyékén 1 fő részére kiadó szobát keresek 
április 15-től október 15-ig.  
Tel.: 06/52/784-994, 30/443-51-01 

ÁLLÁS 
 Szakácsot, kézilányt, mosogatót, takarítót 

április 15-től október 15-ig kiemelt bérezés-
sel felveszek. 
Tel.: 06/52/784-994, 06/30/443-51-01 

SZOLGÁLTATÁS 
 Férfifodrászat. Gyermek hajvágás, férfi 

hajvágás, szakállápolás, borotválás. Beje-
lentkezés alapján rugalmas nyitva tartás. 
Igény esetén házhoz is megyek. Bejelent-
kezés, időpontfoglalás: 06-30-520-24-90 

 Jambrik Mihály szobafestő-mázoló, kül-
ső-belső felújítási munkák. 

    Tel.: +36 30/286-07-20 

Legyen 
az Ön fotója a 

Balatonkenesei 
Hírlap 

borítóján vagy 
oldalain! 

Várjuk képeit! 
balatonkenesehir-
lap@gmail.com 

A felhasználhatóság 
érdekében kérjük, ha 

lehet, fotóikat 
minél nagyobb 

méretben küldjék! 

 Fekete Gyémánt Szépségszalon férfi, 
női, gyermek fodrászat, kozmetika. Pedi-
kűr, gyógypedikűr, manikűr, műköröm, 
géllakk. Hotel Marina Port. Igény szerint 
házhoz megyek. Zimmermann Szilvia, 
Tel.: 06 20/363-57-80, 20/241-54-95 

Programok márciusban 
Balatonkenesén 

2019. március 4. hétfő, 17:00 
Könyvtár 
Filmklub – Casablanca 

2019. március 8. péntek, 17:00 
Könyvtár 
A Balatonkenesei Állatvédő Egyesü-

let összejövetele 
2019. március 15. péntek, 10:00 

Kossuth tér 
Ünnepi megemlékezés az 1848-49-

es forradalom és szabadságharc 
alkalmából 

2019. március 27. szerda, 18:00 
Kultúra Háza, emeleti terem 
Kenesei Szabadegyetem – A Föld: a 

Végtelenség kertje. Toldi Éva ta-
nár, újságíró előadása 

W 

g 

n 

 
Örömmel jelentjük, 

hogy elindult 
Balatonkenese 

Instagram oldala. 
Kövessék 

figyelemmel! 
 

https://www.instagram. 
com/balaton.kenese/ 
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