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…ha már el nem kezdődött az igazi
tavasz, amikor hirtelen mindenki a kertben, a természetben szeretne lenni. – A
régi ember még sokkal inkább az évszakok járása szerint élt; nem véletlenül kap-
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csolódik sok népszokás ehhez az időszakhoz.
Ebben a hónapban is változatos témákat hoztunk. Leraktuk az akarattyai
templom alapkövét, megválasztották Kenese idei borát – amelynek készítőjével
beszélgettünk is –, iskolásaink számtalan versenyről hozták el a legjobb helyezéseket. A Conestoga is versenyen
járt, a turisztikai egyesület pedig utazás-

Érzelmek
Túlcsordulnak szívemben az érzelmek
és könnyeket csalnak szemembe.
Mélységes vágyódás ébred bennem.
Mélységekre, magasságokra
nyitok ablakokat, ajtókat.
Nem akarok elzárkózni,
mégis-mégis egyedül érzem magam.
Elfáraszt a nagy akarásom.
Megfelelni az elvárásoknak.
Megfelelni a másiknak.
Megfelelni a magam álmainak.
Nem volt elég, nem volt így jó.
Csapdát rejt az egész.
A másét és a magamét is.
Egyensúlyozni kell,
de nehéz talpon maradni.
Nehéz boldognak lenni, ha
túlkomplikálja az ember lánya.
Természetesnek,
egyszerűnek kell lenni.
– Bár a csalódásokat akkor sem
tudjuk elkerülni.
Néha az egyszerűség az akadály,
ha nem ezt várják el tőlünk.
Az élet nagy málnáskert,
bele lehet tévedni a sűrűjébe.
A természetesség is akadály lehet.
Már nem divat,
nem elég csillogó villogó.
A szívedben levő tisztaságot nem
lehet mindenki elé odatenni;
megijednek tőle.
Komplikált világunkban
már minden el van ferdítve,
már el sem lehet igazodni
ebben a sok csavarásban.
Már az a furcsa, ha valaki
igazat mond.
Tiszta arcát mutatja.
Gyorsan változik a környezetünk,
világunk.
Nehéz lépést tartani.
Öregségünkben sem növekszik
már a bölcsességünk.
Lelassulunk minden téren.
De még élünk és élni akarunk.
Még így is.

kiállításon. Itt van a húsvét: a felkészülést
már most elkezdhetik velünk.
Szokás az áprilist bolondos hónapnak
hívni, mert előfordul, hogy eső és napsütés
egy percen belül váltja egymást. Esőt csak
a földnek, mindenki másnak sok napsütést
kívánok!
Nagy Krisztina
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Balatonkenese 2019. évi költségvetéséről tárgyalt a Képviselő-testület február 28-i ülésén. A pénzügyi bizottság
többször átbeszélte a költségvetést és
módosításokat tett. A rendelettervezetet
továbbtárgyalásra alkalmasnak találták
azzal, hogy arról március 12-i rendkívüli
ülésükön egyeztetnek újra.
Hatályát vesztette a 2018. január 1vel életbe lépett Cafetéria Szabályzat.
Az elfogadott új szabályzat 2019. január
1-től érvényes. Szintén hatályon kívül
helyezték a mezőőri szolgálatról szóló
önkormányzati rendeletet, mert a rendelet - megfelelő társadalmi támogatottság
hiányában - nem tudta betölteni elvárt
szerepét, illetve az önkormányzat és a
lakosság együttműködésében megvalósuló ivóvíz- és szennyvízellátáshoz, csapadékvíz-elvezetéshez kapcsolódó közműépítésekről szóló rendeletet, mivel a
víziközmű-vagyon önkormányzati tulajdona 2017-ben megszűnt, a jogot a Magyar Állam vette át.
Módosult a köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló önkormányzati
rendelet. Az Önkormányzat a 826. hrszú köztemető fenntartását a Városgondnokságon keresztül látja el. A Városgondnokság köteles minden év januárjában felülvizsgálni a sírok megváltási
idejét, és ezek lejártáról a temetési hely
felett rendelkezni jogosultat vagy megbízottját írásban értesíteni. Az újraváltásra megállapított díjakból 60%-ig terjedő kedvezmény adható, amennyiben
az elhunyt az elhalálozás időpontjában
Balatonkenese város közigazgatási területén életvitelszerűen élt. 30%-ig terjedő
kedvezmény jár, ha az elhunyt az elhalálozás időpontjában Balatonkenesén legalább 25 éve lakóingatlannal, üdülőingatlannal rendelkezett. Sírhely újraváltásakor újraváltásra megállapított díjakból 10%-ig terjedő kedvezmény adható,
amennyiben az elhunyt az elhalálozás időpontjában Balatonkenesén legalább 25
éve lakóingatlannal, üdülőingatlannal rendelkezett. A sírhelyek, sírboltok megváltásának és újraváltásának díjairól 6. oldalon levő táblázatunkból tájékozódhat.
Tárgyalta a Testület a 2019. évi nyári szezonra történő felkészülést. A Széchenyi parkban található faházak bérleti
díja a rendezvények idejére 3000 Ft/nap.
A faházakban felhasznált elektromos
energia díját a használt eszközök energiafelhasználása alapján, egyedileg állapítják meg.
A tavalyihoz képest nem változnak a
strandbelépők árai 2019-ben. (Lásd az
5. oldalon lévő táblázatunkat. A ked-
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Testületi ülések 2019 februárjában
és márciusában Balatonkenesén
vezmények szintén az 5. oldalon található táblázat szerint alakulnak.)
A nyári szezonra való felkészüléshez
kapcsolódva elfogadta a Testület a Városgondnokság, a Közművelődési Intézmény
és Könyvtár, valamint a Balaton Keleti
Kapuja Turisztikai Egyesület előterjesztését is. Szintén elfogadták a Közművelődési Intézmény éves munkatervét is.
Tervezetet nyújtott be a TOP BEAN
Kft. (korábban Perfero Kft.) a harmadik
Balaton Fesztivál mellett, a 2019-es,
XV. Országos Lecsófesztivál megrendezésére, valamint egy tíznapos, gasztronómiai tematikára épülő rendezvénysorozat megtartására. A képviselők továbbtárgyalásra alkalmasnak ítélték a
beadványt.
Az idén is pályázatot ír ki a Képviselő-testület civil szervezetek és a helyi
kulturális kínálat bővítésére irányuló
kezdeményezések részére. A költségvetésben 5,5 millió forintot különített el
erre a célra a Képviselő-testület, melyből 4,5 M Ft a civil keret, a kulturális pedig 1 M Ft.
A támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje: 2019. április 15.
Elfogadták a képviselők a 2019. évi
közbeszerzési tervet, melyet a 6. oldalon
láthatnak.
Támogatási előleg iránti kérelmet
nyújtott be a Balatonkenese Városi
Sportegyesület, 2019. évi támogatásuk
terhére. A Képviselő-testület 4 igen, 2
nem szavazattal és 1 tartózkodással
500.000 Ft összeggel támogatja az egyesületet.
Az eddigi 43.- Ft/lakos/hó hozzájárulásról 48.- Ft/lakos/hó összegre emelkedett az önkormányzat által az alapellátáshoz kapcsolódó, központi orvosi ügyelet működtetéséhez biztosított keret.
Március 12-i ülésükön a 2019. évi
költségvetésről szavazott elsőként a Képviselő-testület. 7. oldalunkon lévő táblázatunkban az összegeket láthatják.
Helyt adtak a képviselők a Top Bean
Kft. kérelmeinek, melyek nyári rendezvények megtartására vonatkoznak. Ennek értelmében 2019. június 27-30. között kerül megrendezésre a Széchenyi
parkban a 3. Balaton Fesztivál, mely ingyenesen látogatható, zenés gasztrorendezvény. Hozzájárulnak továbbá ahhoz,
hogy a rendezvény zárási ideje 2019. június 27. napját követő napon 2:30 óra, a

2019. június 28. napját követő napon
03:30 óra, a 2019. június 29. napját követő napon 04:00 óra, a 2019. június 30.
napját követő napon 01:00 óra legyen.
Ugyancsak a Széchenyi parkban rendezik 2019. július 26. és 2019. augusztus
4. között a Keszegrágó napok ’19 elnevezésű, ingyenesen látogatható, zenei
programokkal egybekötött gasztro-napokat, melyek rendezvényzárási ideje a
munkanapokat megelőző napokon 24:00
óra, pénteket és szombatot követő napon
01:00 óra. A TOP BEAN Kft. szervezésében kerül megrendezésre 2019. augusztus 23-25-e között a 15. Jubileumi
Országos Lecsófesztivál. A rendezvény
zárási ideje 2019. augusztus 23. és 24.
napját követő napon 01:00 óra, 2019.
augusztus 25-én 23:00 óra. A rendezvények megtartásához a Top Bean Kft. részére Balatonkenese Város Önkormányzata a területeket térítésmentesen biztosítja, és hozzájárul, hogy Önkormányzat
használatában lévő színpadokat térítésmentesen használja. A Lecsófesztivál
megtartásához a Képviselő-testület Balatonkenese Város Önkormányzata 2019.
évi költségvetésének terhére 3.000.000
Ft, azaz hárommillió forint összegű támogatást nyújt.
Ezt követően elfogadásra került a
Közművelődési Intézmény és Könyvtár
intézményvezetője által készített 2019.
évi rendezvényterv.
A folytatásban elfogadta a Testület
Tömör István, Balatonkenese polgármestere 2019-es szabadságolási ütemtervét, majd zárt ülésen további kérdésekről döntöttek.
További adatokat és anyagokat a
www.balatonkenese.hu weboldalon találnak.
– nk –

Falugazdász
fogadóóra
Kultúra Háza,
Balatonkenese, Kálvin J. tér 4.
Április 29-e után:
Balatonkenese, Dózsa György tér 1.

Kedd, 12:00 – 16:00
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Strandbelépők Balatonkenesén 2019-ben
Vak Bottyán strand
napi
(Ft)

Felnőtt
Kedvezményes délutáni felnőtt
(16:00-19:00)
Diák,
nyugdíjas
Kedvezményes délutáni diák,
nyugdíjas
(16:00-19:00)
Családi
belépő
2 felnőtt + 2
vagy több
gyermek

700.-

heti
(Ft)

3.500.-

havi
(Ft)

14.000.-

500.500.-

napi
(Ft)

550.-

heti
(Ft)

havi
(Ft)

2.750.-

11.000.-

2.000.-

8.000.-

400.2.500.-

10.000.-

400.-

250.-

300.-

2.000.-

Bezerédj strand

10.000.-

1.600.-

8.000.-

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

Kedvezmények

Balatonkenese Város Önkormányzata 100 %-os kedvezményt biztosít:
● 6 éves korig;
● a helyi állandó lakosoknak, lakcímkártya felmutatásával;
● a Pilinszky János Általános Iskola diákjainak, diákigazolvány felmutatásával;
● Balatonkenese Város Önkormányzatának, Polgármesteri Hivatalának és intézményei dolgozóinak, az igazoló dokumentum felmutatásával + 1 fő;
● a Pilinszky János Általános Iskola dolgozóinak + 1 fő;
● a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény dolgozóinak + 1 fő;
● a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde és az Élelmezés dolgozóinak + 1 fő;
● balatonakarattyai állandó lakosok a Bezerédj strandot szintén ingyenesen látogathatják.
50 %-os kedvezmény:
● a vendégéjszakák szerinti idegenforgalmi adó befizetése után a városban megszálló vendégeknek, az itt töltött éjszakák számával megegyező számú „turistajegy” a Vak Bottyán strandra
25 %-os kedvezmény:
● a vendégéjszakák szerinti idegenforgalmi adó befizetése után a városban megszálló vendégeknek, az itt töltött éjszakák számával megegyező számú „turistajegy” a bringapályán lévő bérelhető kerékpárokra, valamint a teniszpályák használatára.

Nyitva tartási idő

2019. június 1-től szeptember 1-ig.
2018. június 16-tól 2018. szeptember 2-ig folyamatosan
Napi nyitva tartás:
Pénztár: 8:00 – 19:00 óráig
Vizesblokk: 8:00 – 20:00 óráig
Az illemhelyek a büfék nyitva tartására tekintettel tartanak nyitva.

A Széchenyi parkban található faházak bérleti díja

Rendezvények idején: 3.000.- Ft/nap
A faházakban felhasznált elektromos energia díja a bérlő által használt eszközök energiafelhasználása alapján, egyedileg kerül megállapításra.
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Tájékoztatás a visszaköltözésről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala
– a felújítási és korszerűsítési munkálatok befejezése után –
visszaköltözik
a 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. szám alá.
2019. március 25-től 2019. március 29-ig
az ügyfélfogadás szünetel.
Hivatalunkat 2019. április 1-től
az alábbi elérhetőségeken kereshetik:
Telefon: 06-88/481-087
E-mail cím: hivatal@balatonkenese.hu
Cím: 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.
Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!

2019. április

Sírhelyek, sírboltok
megváltásának
és újraváltásának díjai
(bruttó)
Megváltási díjak
1 személyes sírhely
2 személyes sírhely
4 személyes sírhely
Gyermek sírhely
1 személyes sírbolt
2 személyes sírbolt
3 személyes sírbolt
Urnafülke, urnasírbolt

120.000 Ft
200.000 Ft
440.000 Ft
20.000 Ft
440.000 Ft
660.000 Ft
1.200.000 Ft
110.000 Ft

A sírhely használati időtartama: 25 év.
A sírbolt használati időtartama: 60 év.
Az urnafülke, urnasírbolt használati időtartama: 25 év.
Újraváltási díjak

Tisztelettel:
Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala

1 személyes sírhely
2 személyes sírhely
4 személyes sírhely
Gyermek sírhely
1 személyes sírbolt
2 személyes sírbolt
3 személyes sírbolt
Urnafülke, urnasírbolt

60.000 Ft
100.000 Ft
220.000 Ft
10.000 Ft
220.000 Ft
330.000 Ft
600.000 Ft
55.000 Ft

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terve beszerzésenkénti felbontásban

Sorszám

1.
2.

3.

A közbeszerzések
A tervezett közbeszerzési
A közbeszerzési
becsült értéke (Ft)
eljárás tárgya
eljárás fajtája
NETTÓ

Kultúra Házának felújítása
Önkormányzati épületek
energetikai felújítása II.
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése (a Szociális
Társulás nevében lebonyolított eljárás)

73.000.000.-

Meghívásos

72.467.600.-

Meghívásos

39.633.000.-

Meghívásos

Pénzügyi forrás (FT)
NETTÓ
Saját forrás Támogatás
0
73.000.000.-

Az eljárás
A
megindításának,
közbeszerzési
a közbeszerzés
eljárást
megvalósításának
lebonyolító
tervezett
szervezet
időpontja
2019. I. n.é.

Artomel Kft.

0

72.467.600.- 2019. II. n.é.

Artomel Kft.

0

39.633.000.- 2019. II. n.é.

Artomel Kft.
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Balatonkenese Város 2019. évi költségvetése
A 2019. évi költségvetés mérlegfőösszege szerint
Bevételek: 916.321.159 Ft
Kiadások: 916.321.159 Ft
Költségvetési bevételek: 736.738.828 Ft
Hitelfelvétel: 0 Ft
Költségvetési hiány: 0 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, pénzforgalom nélküli bevételek: 0 Ft

Bevételek

Önkormányzat működési célú támogatásának tervezett előirányzata: 290.792.103 Ft,
mely tartalmazza:
● Önkormányzati hivatal működése: 62.379.600 Ft
● Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás: 54.450.156 Ft
● Zöldterület-gazdálkodás: 7.526.206 Ft
● Közvilágítás fenntartásának támogatása: 29.152.000 Ft
● Köztemető fenntartása: 100.000 Ft
● Közutak fenntartása: 17.671.950 Ft
● Üdülőhelyi feladatok: 28.770.967 Ft
● Polgármester illetménytámogatás: 972.400 Ft
● Óvodaműködési támogatás: 6.428.400 Ft
• Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása: 29.970.150 Ft
• Nevelőmunkát segítők átlagbérének és közterheinek támogatása: 8.820.000 Ft
● Köznevelés és gyermekétkeztetés: 45.218.550 Ft
● Szociális feladatok (szociális- és gyermekétkeztetés, házi segítségnyújtás, bölcsődei ellátás,
időskorúak nappali intézményi ellátása): 85.428.210 Ft
● Kulturális feladatok: 3.221.020 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről, előirányzat: 4.620.000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, előirányzat: 101.680.725 Ft
Közhatalmi bevételek, előirányzat: 240.000.000 Ft
Intézményi működési bevételek, előirányzat (bérleti díjak, ellátási díjak, közvetített szolgáltatások,
strandbevétel): 99.646.000 Ft
Maradvány
Önkormányzati szinten: 377.450.323 Ft, mely intézményenkénti megosztásban:
● Polgármesteri Hivatal: 70.294 Ft
● Közművelődési Intézmény és Könyvtár: 608.075 Ft
● Városgondnokság: 1.267.838 Ft
● Önkormányzat: 375.504.116 Ft

Kiadások

Működési kiadások
● Személyi juttatások, előirányzat: 197.963.673 Ft
● Munkaadókat terhelő járulékok, előirányzat: 40.523.626 Ft
● Dologi kiadások, előirányzat: 141.366.626 Ft
● Ellátottak pénzbeli juttatása, előirányzat: 9.935.000 Ft
● Egyéb működési célú kiadások, előirányzat: 233.054.837 Ft
● Tartalék, előirányzat (általános és céltartalék): 19.048.936 Ft
● Felhalmozási kiadások, előirányzat (beruházások, felújítások): 282.919.827 Ft

Létszámadatok

Polgármesteri Hivatal: 19 fő
Önkormányzat: 5 fő
Közművelődés: 4 fő
Városgondnokság: 27,5 fő
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B al at o n ke n e s e
V á r os
J egy zője

2019. április

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Tisztelt Adózók!
Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala 2018. év folyamán csatlakozott az országos
ASP rendszerhez. A rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges nyilvántartásunk
aktualizálása, illetve az új rendszer feltöltéséhez nélkülözhetetlen adatok rögzítése.
Az építményadó és telekadó egyenleg-értesítő levélben jelzett adategyeztető lap technikai
hiba miatt nem minden esetben jutott el az adózókhoz. Kérjük, hogy az adategyeztető lapot
a www.balatonkenese.hu/adougyek oldalról töltsék le és juttassák el Balatonkenese Város
Polgármesteri Hivatala adócsoportjához. Az adategyeztető lap beszerezhető továbbá a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán is (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.),
valamint a Balatonkenesei Hírlap áprilisi számában is megtalálható.
A 2019. évi építményadó és telekadó első részletének befizetési határideje – az értesítő
levelek késedelmes kézbesítése miatt – 2019. április 5. napjára változik. Késedelmi pótlék
ezen határnap előtt nem kerül felszámításra.
Sok jelzés érkezett a Polgármesteri Hivatal adócsoportjához azzal kapcsolatban, hogy a kiküldött értesítők nem megfelelő címre, névre, nem megfelelő mérték alkalmazásával készültek el. Az adócsoport minden ügyet egyedileg megvizsgál és a szükséges javításokat
elvégzik.
Bármilyen adóügyben az adócsoport ügyintézőihez lehet fordulni.
Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!
Tisztelettel:
Jurics Tamás
jegyző

2019. április
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ADATEGYEZTETŐ LAP
Alulírott:
...........................................................................................................................................................(név)
............................................................................................................................................ (születési név)
................................................................................................................................................(anyja neve)
...................................................................................................................................... (szül. hely, dátum)
....................................................................................................................................... (adóazonosító jel)
..................................................................................................................................................... (lakcím)
……………………………..telefonszám*,

.................. ……………………………..e-mail cím*

büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy a tulajdonomban álló
8174 Balatonkenese, .................. ………………………………..…………………………. (ingatlan címe)
…………..helyrajzi számú ingatlanomon a
főépület………………. m2,
a melléképület ………………………. m2 ([ ] garázs, vagy […] egyéb épület)

hasznos alapterületű.

Nyilatkozom, hogy a fenti ingatlan
a) a szennyvízcsatorna hálózatra rákötött

[ ] igen, [ ] nem vagy

b) a szennyvízcsatorna hálózatra ráköthető

[ ] igen, [ ] nem vagy

c) előtti közterületen szennyvízcsatorna gerincvezeték van

[ ] igen, [ ] nem vagy

d) szennyvízkezelése a következő módon történik:………………………………………

Nyilatkozom, hogy a fenti ingatlanon életvitelszerűen tartózkodók** száma: ……………fő.
Dátum:
Aláírás
* nem kötelező adat
**Az a lakóingatlan szolgál ténylegesen, életvitelszerűen a természetes személy lakóhelyéül,
a) ahonnan az életét szervezi (pl. rendszeresen innen indul munkába, vagy oktatási intézménybe, ide tér haza),
b) ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket (pl. étkezés, főzés, mosás stb.) leginkább folytatja,
c) amely családi élete helyszínéül szolgál,
d) amelyre vonatkozóan, a közüzemi szolgáltatásokat igénybe veszi,
e) amely elsődleges levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál, szolgáltatóknál.
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Pályázati kiírás a civil szervezetek
2019. évi pénzügyi támogatására
1. Balatonkenese Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló
2/2016. (II. 25.) Önkormányzati rendelete alapján.

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

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

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

5. A pályázatok benyújtásának határideje
Pályázat benyújtásának határideje
A személyesen behozott pályázatok benyújtási határideje
2019. április 15. 12:00 óra.
A postai úton benyújtott pályázatok postabélyegzőjén szereplő dátum
2019. április 15. éjfélig fogadható be.

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

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

Pályázati kiírás a helyi kulturális
kínálat bővítésére irányuló
kezdeményezések részére, 2019
1. Balatonkenese Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló
kezdeményezések céljára.

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

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

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

5. Pályázat benyújtásának határideje
A személyesen behozott pályázatok benyújtási határideje
2019. április 15. 12:00 óra.
A postai úton benyújtott pályázatok postabélyegzőjén szereplő
dátum 2019. április 15. éjfélig fogadható be.
A támogatás igénybevétele és a pályázatok elszámolása a civil szervezetekével azonos módon történik.

2019. április
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2019. március 9-én délelőtt került sor Balatonakarattyán az
épülő református templom ünnepélyes alapkőletételére. A már
emelkedő falak ölelésében gyülekeztek össze a meghívott vendégek, és a borús idő ellenére is számos érdeklődő a hálaadó
istentiszteletre.
Németh Péter lelkész
köszöntötte a megjelenteket,
a 26. zsoltárt idézve: „Uram,
szeretem házadat”. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette az Igét a 90.
zsoltár alapján: „Uram, te
voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre”, megfogalmazva a lelkileg hajléktalan
embernek szóló evangéliumot arról, hogy az Örökkévaló Isten Jézus Krisztusban
befogadó, oltalmazó hajlékunkká lett.
Ezután Császár Attila, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese imádságban adott hálát, és kért áldást Isten házára és a helyi gyülekezetre, majd Köntös László, az egyházkerület főjegyzője osztotta meg gondolatait a hallgatósággal
arról, hogy jelen korunkban mi a templomépítés értelme. A
templom lényege, hogy az az Istennel való találkozás helye,
ugyanakkor hitünknek, jövőképünknek, hovatartozásunknak is
kifejeződése: hitvallás.
Az alapkőletétel alkalmából köszöntést mondott Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka,
a Zsinat világi elnöke, Matolcsy Gyöngyi, Balatonakarattya
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Lelki hajlék
polgármestere és Dr. Kontrát
Károly országgyűlési képviselő, a Belügyminisztérium államtitkára.
Végül Némethné Sz. Tóth
Ildikó lelkész beszélt az akarattyai templom múltjáról és
jelen helyzetéről, majd Bollók
Gyula gondnok ismertette a
jelenlevőkkel az elhelyezésre
kerülő időkapszula tartalmát.
Az alapkőletétel alatt a gyülekezet a 392. dicséretet énekelte: „Az egyháznak a Jézus a
fundámentoma”. Az istentisztelet püspöki áldással és a Himnusz eléneklésével zárult.
Az alkalmat megtisztelte jelenlétével Tömör István, Balatonkenese polgármestere, Sörédi Györgyné és Kürthy Lajos
volt polgármesterek, a balatonakarattyai és a kenesei Képviselőtestület tagjai, Latorczai János, a KDNP Veszprém megyei
elnöke, Szabó György mérnök, a templom tervezője, a kivitelező Vemévszer képviselői, Németh Gyula nyugalmazott esperes, a gyülekezet volt lelkésze, presbiterek és a közösség állandó és nyaraló tagjai és Balatonkarattya polgárai.
Az ünneplőket ezután a templomtelekkel szembeni Szépkilátás étteremben látta vendégül a házigazda egyházközség.
Némethné Sz. Tóth Ildikó
lelkipásztor

A továbbiakban Köntös László főjegyző, Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkipásztor és Bollók Gyula gondnok elhangzott
szavait olvashatják. Az ünnepségen készült további képeket a refkenese.hu oldalon tekinthetik meg.

Miért építünk templomot?
Köntös László főjegyző, Balatonakarattya, 2019. március 9.
Ünneplő Gyülekezet, Kedves Testvéreim!
Azért gyülekeztünk ma itt egybe, hogy letegyük a balatonakarattyai református templom alapkövét. Lássuk be, nem túl
gyakori esemény manapság egy új templom építése. Okkal tehető fel tehát a kérdés, vajon van-e még értelme ma templomot
építeni? Ma egy olyan korban élünk, amikor sokan gondolják
azt, hogy a templom egy olyan épület, amely inkább a múltat
jelképezi, semmint a jövőt.
Könnyű válasz lenne azt mondani, hogy azért építünk itt,
Balatonakarattyán református templomot, mert eddig még
nem volt. De ez bizony, még ha igaz is, felszínes válasz. Hiszen
mindenki tudja, hogy egy templomot az ott összegyülekező emberek hite és meggyőződése tesz templommá. Hit nélkül nincs
templom, csak egy szép épület, turistalátványosság, amelyet
meg lehet csodálni.
Azért építünk templomot, mert itt, Balatonakarattyán is hiszünk Istenben, s nem gondoljuk azt, hogy a hit Istenben immár
egy idejétmúlt téveszme. Mégpedig egy olyan Istenben, aki
megszólal és megszólít. Mert ne feledjük, a templom is egy
olyan épület, ahol emberek azért gyülekeznek össze, hogy

valamilyen esemény részesei legyenek, akár egy színházban vagy moziban. Csakhogy itt nem ember szólal
meg, hanem egyenesen Isten, a lelkipásztoron keresztül. Azért építünk templomot, mert hisszük, hogy Isten
ma is szól. A templomépítés: hitvallás.

Minden vallásnak megvan a maga temploma. De a mai
világban van értelme azt hangsúlyozni, hogy itt egy református keresztyén templom épül. Mert eleinkhez csatlakozva
valljuk azt is, hogy Isten a keresztyénségen keresztül szólít
meg bennünket. Ezzel évezredek-évszázadok hagyományához kapcsolódva hitet teszünk keresztyén civilizációnk és kul-
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A Balatonakarattyai Református Templom alapkőletétele
túránk mellett is. Templomot építeni a mai zűrzavaros világban: civilizációs hitvallás is. Hitet teszünk amellett, hogy nem
akarunk mások lenni, mint akikké Isten teremtett bennünket.
Azok akarunk maradni, akik mindig is voltunk. S mi a keresztyénségben érezzük otthon magunkat. Ez a mi jövőnk.
A keresztyén templom annak a látványos, térbeli kifejeződése, akik vagyunk. Akarattyán eddig nem volt református keresztyén templom, de most lesz. Mégpedig egy olyan helyen,
amit mindenki láthat, ami része a városnak. Ezért azt kívánom,
hogy minden akarattyai, függetlenül felekezeti hovatartozástól, sőt még attól is, hogy aktív templomlátogató-e vagy sem,
érezze magáénak ezt a templomot is, mint egy olyan épületet,
amely nyilvánosan kifejezi, hogy itt kik élnek és milyen jövőben
hisznek.
Isten áldja meg az itteni lelkipásztorok szolgálatát, az
egész gyülekezetet s Balatonakarattya egész közösségét.

Miért most, és miért itt?
Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkipásztor

tendővel ezelőtt a templom reménye, hogy most – Isten kegyelméből – mégis megépüljön. Megrendítő volt rádöbbennünk,
hogy bizony éppen 70 év! És annál nagyobb a szívünkben a
hála, hogy Isten – egészen váratlanul, mintegy csodaképpen –
megadta ezt. De úgy is fogalmazhatnánk, hogy történelmi igazságtétel pillanata ez: amit a kommunista államhatalom elvett,
a mostani visszaadta.
Ez alatt a hét évtized alatt persze azért mindig volt istentisztelet Akarattyán. A maga idejében Kuti József gondozta a
gyülekezetet, azután utódja, Németh Gyula járt ki rendszeresen szolgálni, a budapesti Lónyai református gimnázium volt
igazgatója, Kondói Kiss József adományának köszönhető kis
Imaházba.
Az akarattyaiaknak, de talán sok keneseinek is ismerős
Treiber Lajosné Rózsika néni neve, aki Akarattya életének aktív részese és kis gyülekezetünknek is hűséges tagja volt, és
gyakran hívta meg otthonába, szépséges virágaival beültetett

Kedves Ünneplők, Szeretett Testvérek!
Miután már végighallgathattuk-gondolhattuk, hogy „Miért
építünk templomot?” Akarattyán, én most azt a kérdést tenném
fel, hogy „Miért most és miért itt?”
Ezekre a kérdésekre természetesen léteznek szimplán emberi válaszok is: Mert most érkezett rá állami költségvetési támogatás – amit nagyon szépen köszönünk –, és mert hosszas
keresgélés után itt találtunk éppen eladó telket, ráadásul a volt
kertmozi mellett, ahol az önkormányzat a templom számára
nyilvános parkolót alakít ki – amit szintén nagyon szépen köszönünk.
Ha azonban mélyebben belenézünk a múltba, a most és az
itt mélyebb értelmet nyer.
Akarattyai református templom építésének a
lehetősége már 1943-ban felcsillant, mikor a
gyülekezetnek – a katolikus testvérekhez hasonBollók Gyula egyházmegyei és egyházközségi gondnok
lóan – telke lett Isten háza számára. A helyi Fürdőegyesülettől vásárolták a Rákóczi tér Brassói
u. felőli részén, és a hívek nagy mennyiségű vö- Tisztelt Ünneplők! Kedves Vendégeink!
rös követ, építőanyagokat is odahordtak már, ez Mielőtt az időkapszulát elhelyeznénk, kérem, engedjék meg, hogy ismertesa templom azonban nem épült fel. Az akkori lel- sem annak tartalmát.
kész, Fáber Kovács Gyula súlyosan megbetege- Elhelyeztünk benne:
• egy teljes Szentírást, mint Igei fundamentumot,
dett, később kórházba, szanatóriumba került, és
• az épülő templom tervdokumentációját,
néhány év múlva el is hunyt, így nem tudta irá• egy digitális archívumot, benne gyülekezetünk régmúltját és jelenét benyítani, képviselni az építkezés ügyét.
mutató képekkel, és a templomépítés régi és mai dokumentumaival,
A tanácselnök utána elvette a telket, az épí•
a
Mécses c. gyülekezeti lapunk 4 legutóbbi kiadását, benne az elhangzott
tőanyagokat pedig elhordták. A lelkészutód, néigehirdetésekkel
és aktualitásokkal,
hai Kuti József lelkipásztor pedig hiába próbált
• az akarattyai és kenesei református gyülekezet tagjainak névsorát,
már a valamikori tulajdonnak érvényt szerezni.
• valamint az egyházközség Presbitériumának névsorát.
Ahogy annak idején, a messzi történelmi
Beletettünk
továbbá:
múltban, Isten megengedte a jeruzsálemi temp•
egy
2019-es
Képes Kálvin Kalendáriumot, benne a gyülekezetünket belom lerombolását, és a népére mért 70 éves bamutató
hosszabb
írással,
biloni fogságot, de azt is, hogy annak leteltével
•
valamint
a
köszöntések
kivételével minden, a mai ünnepségen elhangzott
a hazatérők – immár az Úr kegyelméből – újra
Igét,
imádságot,
és
a
megfogalmazott
gondolatokat.
felépítsék az Ő hajlékát: így vétetett el tőlünk, az
Legyen
Istenünk
áldása
a
felépülő
templomon!
akarattyai reformátusoktól ugyancsak 70 esz-

Mi van a kapszulában?
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1848. március 15-én nem öncélúan lázadtak fel az emberek,
nem váltak a sajkát ideológiájuk rabjává. Március 15-én,
nem idegen hatalmakért, és nem pusztán az uralmon lévők
ellen fordultak őseink, hanem a nemzet méltóságát kívánták
visszaszerezni. A nemzet méltósága milyen patinás, fülünknek mégis kissé ódivatúan csengő kifejezés, pedig ahogy eltelnek az évek, az ember egyre világosabban látja: az eszmék, az ideológiák üresek, ha nem látjuk mögötte az embert,
és a hasonló gondolkozású, azonos nyelvet beszélő emberek
csoportját, a nemzetet! Ha nincs nemzet, semmi sincs. Az
egyes ember méltósága sem ér semmit, ha nem ágyazzuk
megfelelő keretbe. Csak akkor és úgy érünk el valamit, ha
létünk egyúttal közösségi is. Családra, hazára van szüksége
minden emberi teremtménynek, és a nemzet méltósága az
öntudatos emberekben él tovább. Persze sokkal könnyebb
vihar idején elbújni a szobánk mélyén, magunkra húzni a takarót, és úgy tenni, mintha kint semmi se történne. Csakhogy
a történelem arra is megtanít bennünket, hogy mindig a bátrakat illeti a dicsőség. Mindig is voltak, vannak és lesznek
gyávák, megalkuvók, árulók, de az emlékezetben mégis
azok maradnak meg, akik nem várták ölbe tett kézzel, hogy
mások átgázoljanak rajtunk. Őszintén bízom abban, hogy
március 15-én egyikünk sem gondol a megalkuvókra és az
elavult üzenetekre. Számunkra március 15-e hősei örökké
élnek. Azt szokták mondani, hogy akik fiatalon halnak meg,
örökké fiatalok is maradnak. Petőfi, Vasvári, a meghalt honvédok ezrei örökké fiatalok maradnak számunkra, ahogy a
március elhozza a tavaszt és a természet új életre kél. Úgy
támadt fel a holtnak hitt magyarság. A legyőzött és reményét
vesztett nép egy szempillantás alatt öntudatos nemzetté szerveződött, és megmutatta a világnak, hogy a kisebb lélekszám, a hátrányos helyzet mit sem számít, ha a függetlenségünk a tét.
Most az ünnep előtti napokban elnézegettem az óvodánkban
gyermekeinket, ahogyan a nemzeti színű zászlókat és kokárdákat készítették. És ahogyan elnézegettem őket, arra gondoltam, hogy vajon egy emberöltő múlva majd ők is elnézegetik maguk a gyermekeit? Azt hiszem ez a kérdés minden
szülőben felötlik, hisz nem pusztán a saját életünket éljük,
hanem a gyermekvállalással, családalapítással egy kicsit a
jövőt is formáljuk. Csakhogy nem mindegy, hogyan fest
majd az a jövő. Nem mindegy, hogy lányaink, asszonyaink
rettegve élik majd az életüket, s nem mertnek kimenni az utcára. Fiaink pedig megfélemlítve, szabadságuktól megfosztva tengődnek saját hazájukban. Én úgy gondolom, hogy
élnünk csak saját fogalmi, nyelvi, kulturális kereteink között, magyarként érdemes!
Az utánunk következő nemzedéknek nem egyszerűen életet
kell adnunk, de egyúttal a környezetünk és a nemzeti lét
megőrzése és fenntartása is kötelességünk. Elgondolkozik
az ember: lehet, hogy Madách Imrének volt igaza, amikor az
emberi történelmet örökös ismétlődésként, a különböző élethelyzetek és sorskérdések körforgásaként írta le. Az ember
tragédiájában csak a szín változik, maga az ember, szinte
semmit. Bár új és új eszmék fűtik, a lényeg változatlan. Egy
nemzetnek, így magyarság hosszú életében is mutatkoznak
új utak, feltűnnek, letűnnek világmegváltó gondolatok, de a
lényeg ugyanaz marad.
Jó a történelmi hőseinkre visszaemlékezni, és jó magyarnak
lenni! Éljen Magyarország, és éljenek a balatonkeneseiek!
Tömör István polgármester ünnepi beszédéből
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Városi ünnepség
Március 15.

16

Balatonkenesei Hírlap

2019. március 10-én ismételten
folytattuk a játszótér felújítását. Közel
60 önkéntes részvételével dolgoztak a
Balatonkenesei Városvédők.
Elkészült a kerítés deszkázása, festése, közel 170 méter hosszú szakaszon.
Kiszedésre kerültek a régi játékelemek, valamint az újak helyének földmunkálatai is lezajlottak, köszönhetően a Krizsó és Társa 2010 Kft-nek.
Megtisztelt minket Kő Boldizsár
is, a leendő Tátorján Mesetér játékelemeinek művészeti megálmodója.
Köszönet a finom falatokért a Kocsis Kenese Kft-nek, akik gondoskodtak arról, hogy a reggeltől késő délutánig való munkálatok alatt se maradjunk éhesen. Vassné Makai Csilla, valamint a Rádi család pedig a házilag
készült süteményeikkel az „édesszájúakról” sem feledkeztek el. Tóth-Renczes Kata és Kakas József jóvoltából
pedig a napi koffeinadagunk és a hűvös időben melegen tartó tea is elfogyasztásra került. Arról, hogy mindezeket a finom falatokat kényelmesen
pihenve fogyaszthassuk el, Budai Roland gondoskodott, az odaszállított padokkal és asztalokkal.
Természetesen köszönet illet minden résztvevőt, akik nélkül ezt a napot
nem zárhattuk volna ilyen sikeresen.
Mihamarabb folytatás következik.
Szabó Tamás
a Balatonkenesei Városvédő Egyesület
elnöke

2019. április
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85. születésnap
Kakas Lászlóné Papp Ilona a közelmúltban ünnepelte 85. születésnapját, népes családja körében.
Drága Édesanyánk, Nagymama és Dédi!
Eljött a nap, hogy 85 éves lettél.
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél!
Születésnapodon azt kívánjuk neked,
éltessen az Isten, adjon egészséget!
Kevés ez a pár szó, de benne van a lényeg,
Senki nem szeret úgy, ahogy mi szeretünk téged.

Anya, Nagymama, Dédi,
boldog születésnapot kívánunk:
Gyerekeid és Unokáid

80. születésnap
A Karitasz köszöntője
A Magyarok Nagyasszonya Balatonkenesei és Balatonakarattyai csoportja ezúton köszönti a szervezet helyi alapítóját és egykori vezetőjét,
Kúl Imréné Margitot
80. születésnapja alkalmából.
A Jóisten éltessen erőben, egészségben! Köszönjük a sok áldozatos és önzetlen munkádat!

Régi-új padok Kenesén
A Városgondnokság munkatársai közel 30 padot újítottak fel és cseréltek ki Balatonkenese parkjaiban: a Díszkút környékén, a Hősök
kertjében, a Bakó ligetben, a Parti sétányon találkozhatunk velük.
Tavaszi sétáink során már a megfiatalodott padokon pihenhetünk.
Köszönjük!
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Megválasztották
Kenese borát!
A Város bora 2019: Demkó Zsolt „Irsai Olivér 2018”.
Nagy Arany: Kürthy Lajos „Kékfrankos-Zweigelt
Cuvée 2018”.
Nagy Arany: Öcsi Gyula „Saszla 2018”.
Balatonkenesén két nagy arany elismerést osztottak ki a keletbalatoni medence hagyományos borversenyén.
A Kelet-Balatoni Borrend kilencedik alkalommal szervezett
borversenyén közel nyolcvan termelő 136 bormintája versenyzett.
Győrfi Károly, a borrend elnök-nagymestere elmondta, a borbírálaton a teljes kelet-balatoni medence képviseltette magát, így balatonalmádi, sólyi, péti, enyingi, lepsényi kertbarát egyesületek
több tagja, valamint balatonkenesei, balatonfűzfői, balatonfőkajári és balatonvilágosi gazdák is neveztek boraikkal.
Az értékelést négy bizottságban tizenhatan végezték, Győrfi
Károly vezetésével, a grémiumba idén több tag is más tájegységről
érkezett. A bizottság két borásznak ítélt nagy arany elismerést. Öcsi
Gyula 2018-as saszlájával, míg Kürthy Lajos kékfrankos-zweigelt
cuvée borával érdemelte ki a díjat. A borversenyen ezúttal is megválasztották Balatonkenese város idei borát. A rangos cím birtokosa Demkó Zsolt gazda lett, 2018-as évjáratú Irsai Olivér borával. A bírálóbizottság ezen elismerésekkel együtt 26 arany, 57
ezüst, 29 bronz, valamin további 24 dicsérő elismerést osztott ki.
Győrfi Károly elmondta, a borok értékelésekor azt tapasztalták,
hogy a korábbi évekhez képest jobb eredményeket értek el a rozé
és a vörösborok.

A borverseny zsűrije

Borkóstolók

A BORVERSENY TOVÁBBI KENESEI DÍJAZOTTJAI
Ezüst minősítés
Demkó Zsolt, Pinot noir, 2018
Keresztes János, Zenit, 2017
Orbán Imréné, Zweigelt-Otelló, 2018
Szabó László, Zweigelt, 2018
Dr. Szíjártó Emil, Cabernet franc, 2018

Kürthy Lajos Nagy Arany minősítésével

Bronz minősítés
Gondán Sándor, Saszla, 2018
Keresztes János, Zenit, 2018
Kürthy Lajos, Kékfrankos, 2018
Szalai-Préner, Rizling, 2018
Dicsérő oklevél
Gondán Sándor, Cuvée I., 2018
Gondán Sándor, Cuvée II., 2018
Gondán Sándor, Rizling, 2017
Gondán Sándor, Rizling, 2018
Keresztes János, Cserszegi fűszeres, 2018
Keresztes János, Olaszrizling, 2018
Kürthy Lajos, Zweigelt, 2018
Orbán Imréné, Vegyes fehér, 2018
Öcsi Gyula, Otelló, 2018
Polgárdi Károly, Olaszrizling, 2018
Dr. Szíjártó Emil, Pinot noir, 2018

Öcsi Gyula a Nagy Arany minősítéssel
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A szőlőben közel vagyunk a Jóistenhez

A legnagyobb örömömre, az évek során eddig bárhol jártam Kenesén, a díjnyertes borok gazdáinál, mindenütt mintagazdaságot
találtam. Makulátlan környezetet, szorgalmas, hatalmas nagy tudású, a föld és gyümölcsei iránt a legnagyobb tisztelettel és
szeretettel lévő embereket, termelőket találtam.
2019-ben a Város bora címet Demkó Zsolt nyerte, mert az ő nevén nevezték a versenyre ezt a bort, amit az édesapja, Demkó
Szekeres Dénes a saját itteni kertjükben állított elő; most már bizonyosan mindannyiunk megelégedésére. A Kelet-Balatoni
Borrend és Balatonkenese díjnyertes boráról Demkó Dénessel beszélgettünk a borospincében.
– Mikor kezdted a szőlővel való foglalkozást és a borászatot?
– A hetvenedik évemben járok, és a fiammal néhány évvel
ezelőtt kezdtük a saját bor készítését Kenesén. Tavaly a pinotnoir-unknak bronzérem, idén az Irsainknak arany jutott. Agrármérnök vagyok, ez pedig azt jelenti, hogy érintőlegesen
azért borkultúrával is foglalkoztam, mielőtt Balatonkenesére
kerültünk. Erdélyből jöttünk, az 1980-as évek végén. Amikor
megérkeztünk, egy évet se tudtam
dolgozni a termelőszövetkezetben,
mert akkor volt a rendszerváltás, a
tsz-eket szétszedték, és akik már
régebben itt voltak, azoknak több
lehetősége volt.
A bor szeretete és tisztelete
amúgy megvolt a családomban.
– Első ránézésre látszik, hogy a
borkészítés nagy munka, teljes
odaadást igényel, mint a művészet
és a műalkotás. Itt is mindenen látszik a gondos törődés és a munka.
– A szőlővel nem lehet foglalkozni száz vagy kétszáz kilométer
távolságból. Tehát a balatoni hétvégi telek és a nyaralóvendégség
kategóriájába ez nem fér bele. Ahhoz szinte állandóan itt kell lenni,
és nem szabad sajnálni rá az időt és
az energiát. Jó helyen vagyunk,
szép környezetben, a Balaton panorámája látszik Tihanyig, a
másik irányban pedig a Bakony. Lenyűgöző a látvány. Nem
lehet megunni.
Nagyon szeretem a hagyományos, régi típusú földművelést
és a szőlővel való munkát. Ez a kert megkapja, ami jár. Odafigyelek rá maximálisan. Ezért megadja a legjobbat, amit lehet.
– Isszuk a bort, a város borát, ami ebben a kenesei kertben
készült. Nagyon finom „Irsai Olivér”. Valóságos orvosság, sőt
annál is több.

– Az „Irsai Olivér” kifejezetten magyar fajta, nem túl testes, nem túl nehéz bor, de nagyon kedvelhető, itatós típusú,
mulatásra kiváló. Lágy, mérsékelt, de mégis olyan fantasztikusak az összetevők benne, hogyha megkóstolják, csak ámulnak
a külföldiek is, hogy: nektek ilyen borotok van? Tehát az Irsai
egy finom, muskotályos ízű, lágy borocska, és bortermő szőlő,
magyar eredetű és nemesítésű csemege- és fehérborszőlő fajta.
Világszerte és Magyarországon is elterjedt és igen kedvelt,
rangos szőlő és bor. Eredete úgy
ismert, hogy 1930-ban, Kocsis
Pál, elismert magyar szőlőnemesítő a barátja fiáról nevezte el így,
pusztán szeretetből.
Elégedett vagyok, hogy ilyen
jó bort tudtunk csinálni. A fiam is
segít, ha tud. És büszke vagyok,
hogy Balatonkenese Város Bora
ez a bor lett! Örülök, ha most már
többször, nyíltan lehet hallani az
egészséges táplálkozás kapcsán,
hogy a kistermelői, házi készítmények fogyasztása egészségesebb
(mangalicaszalonna, magyar szürkemarha, tanyasi csirke, balatoni
hal, háztáji zöldségek és így tovább), mint a legtöbb nagyüzemi,
iparilag előállított ital és élelmiszer. Az úgynevezett „élelmiszerhamisítás” már régóta probléma. A
nagy élelmiszerláncokban és az átlagos közértekben kapható
termékek nem olyan jók, mint a saját magunk által készített
dolgok.
Ha lehetőség lenne rá, megtiltanám, hogy a magyar embereknek rossz minőségű ennivalót adjanak el. Hiszen mindenből a legjobb minőségű is a rendelkezésünkre áll, itt a Kárpátmedencében, Magyarországon.
– Mi a legfontosabb a kerttel és a szőlővel kapcsolatban?
– A hagyományos tudás megtartásán kívül a technikai vív-
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mányok és fejlődés vitathatatlan eredményeit is használnunk
kell. Nem szabad a kézenfekvőt és a hasznosat figyelmen kívül
hagyni. Például megváltozott az idő, a nyári forróság lényegesen nagyobb, mint bármikor. Ez mind fontos.
A válasz az igazi szeretet. Nem tudok mást mondani. Ha
kijövök ide a szőlőbe, nem akarok nagyot mondani, de akkor
közel vagyok a Jóistenhez. Csend van, gyönyörűség van, nő a
szőlő. És odakerült az áldozati asztalra a bor! A kenyér mellé.
Ha nem ez volna a legcsodálatosabb, akkor miért pont ezt választotta a Jóisten? És
hogyha ez megadatott,
és átélted, akkor annak
valahogy működni kell
benned. Valami fantasztikus felemelkedést
eredményez. Nincs
semmi ehhez fogható!
– Mi ezzel nem vagyunk eléggé tisztában, a világ pedig azzal, hogy a magyar borok bizony vannak olyan jók, ha nem job-

A Magyar Íróképző
2 napos intenzív írókurzust tart a Közművelődési Intézményben
2019. június 15-én és 16-án,
FÉLÁRON, mindössze 18.500 Ft-ért!
Részletek és jelentkezés:
gabor.adrienn@gmail.com

+36305125098
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bak, mint a leghíresebbek. Erre kiváló példa ez a csodálatos
balatonkenesei bor.
– Nekünk, magyaroknak, olyan kincseink vannak, szinte
kifejezhetetlenül óriási mennyiségben, ami a legértékesebb
műkincsekkel vetekszik, az egész világon. Viszont a mi hibánk, hogy erről még sokan nem tudnak. Pedig rajtunk múlik.

Azt mondom, a lehető legnagyobb összefogásra, sok ember egybehangzó akaratára, egyetértésre, teljes nyilvánosságra
lenne szükség!
– Összefoglalva, mindennel együtt, számodra, mint a város
borosgazdájának, mit jelent Balatonkenese?
– Mindent. Balatonkenese csodálatos hely. Aki ezt nem
tudja értékelni, szeretni, annak „baj van a fejével”, az
rosszul van „programozva”. Magyarországon nem lehet
ennél szebbet találni. Vannak még szép helyek, de
ennél szebb nincsen. Ez
csoda. Lehetne sokkal jobban is megbecsülni. Mindent meg kellene tennünk
ezért a faluért. Most én is,
a fájó csípőm ellenére elmentem a játszóteret felújítani. Mert az unokáim
ott fognak játszani. A lányomtól is van egy, meg a
fiamtól is. Nagy boldogság ez!
Amíg ilyen bort tudok tenni a családi asztalra, addig nincs
probléma. Nem tudjuk, hogy milyen jó dolgunk van. Örülni
kell az életnek!
Vasváry-Tóth Tibor
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A mindennapi tevékenységeket lehetőségünk van
olykor még színesebbé varázsolni. Ilyen alkalmak az
elmúlt időszakban is voltak. Bölcsődénkben megünnepeljük a gyermekek születésnapját, ezen a napon
többet mókázunk a megszokottnál.
Február elején izgatottan figyeljük: kibújik-e a
medve a barlangjából? Maci csoport lévén ezt a napot
macikkal ünnepeljük. Macikiállítást rendezünk, és minden kisgyerek elhozza a kedvenc mackóját.

JANUÁR, FEBRUÁR... ITT A NYÁR!
– Visszatekintés az elmúlt két hónapra –
Múlnak a sötét reggelek, a szürke délutánok. A bölcsődében a napok mindig színesek! Mára már egy teljesen összeszokott csoport lettünk. A gyermekek igényei szerint kialakított
folyamatos napirend biztosítja számukra a biztonságérzetet, a
kiszámíthatóságot, az aktivitást és az önállósodás lehetőségét.
Alapvető szempont, hogy a bölcsődei élet a kisgyermek számára élményt nyújtó, részvételre motiváló, tanulási tapaszta-

latokat biztosító legyen. Valamennyi tevékenység, élethelyzet
alakításának módszertani alapja az egyéni bánásmód. A gyermekek önállósodási törekvéseinek és önértékelésének erősítése is szakmai programunk hangsúlyos része. Igyekszünk sok
új tevékenységgel megismertetni a gyermekeket: rajzolnak,
festenek, gyurmáznak.

Február legnagyobb eseménye a farsang, amit nemcsak a
gyermekek, de a gyermeki lelkű felnőttek egyaránt kedvelnek.
Már reggel elkezdődik a móka! Megérkezik a tűzoltó, a maci,
nyuszi, Mickey egér, dínó és ScoobyDoo. Sorban érkeznek a
hercegkisasszonyok és a lila királynő! A gyerekek megcsodálják egymás jelmezét, egész délelőttön át tart a mulatság.
Mindennapjaink a tavasz közeledtével egyre színesebbé
válnak. Több időt töltünk a szabadban, kitágul a tér.
Bölcsődéseinkkel együtt várjuk a tavasz melegét!
2019. március
Füstös Edit
kisgyermeknevelő, bölcsőde szakmai vezető

olvasÓprÓba
Mechler Anna:
Olina és a varázsszirmok
Tudjátok, mi
a virágvarázslat?
A virágtündérek
űzik. És tudjátok
mit jelent, ha egy
tündérnek kiszínesedik a ruhája?
Olinával, a bátortalan tündérrel
éppen ez történik, és ezzel megkapja nagy feladatát: az orbáncfüvet kell gondoznia, vigyáznia.
Lassan sok dolgot megtanul védencéről és a többi gyógynövényről, megismeri tulajdonságaikat,
ellenségeiket, s hogy melyikkel
mit lehet gyógyítani. Olina félénksége lépésről lépésre múlik,
már meg mer szólalni, ha kérdezik.
Itt egy könyv, ami bájos történet és ismeretterjesztő olvasmány
egyben, ráadásul a mesén túl olyan tudást állít a középpontba (a

mese kereteit mégsem lépve át), ami iránt a felnőttek köMechler Anna:
zül is sokan érdeklődnek, a gyógynövényekről való tuOlina és a varázsszirmok.
A virágtündérek titkai sorozat.
dást.
Manó Könyvek Kiadó, 2019.
Olina kalandjait Láng Anna illusztrálta, amitől még
Illusztrálta: Láng Anna
az is szeretne egy látogatást tenni a tündérek birodalmá– nk –
ban, aki nem igazán vonzódik ehhez a világhoz.
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II. FIT Kaland Országos Tehetségverseny
A Mathias Corvinus Collegium Fiatal
Tehetség Programja második országos
tehetségversenyét szervezte, FIT Kaland címen, negyedikes általános iskolásoknak. A program célja, hogy a gyerekek csapatban dolgozzanak egy izgalmas
projekten. A több tudományterületet felölelő tanulmányi versenybe 3 fős csapatok nevezhettek, több témakörben. A tehetségverseny veszprémi regionális döntőjén iskolánk képviseletében a Csini
Palacsinták, Baltavári Hanna, Sulyok
Fanni és Szabó Hanna Abigél 31 csapatból a 3. helyezést érték el! Komoly
felkészüléssel a hátuk mögött, prezentációval mutatták be elkészült munkájukat.
A versenyre glutén- és lisztérzékenyeknek terveztek főzőtanfolyamot, kétféle
menüvel. Amit el is készítettek, és természetesen meg is ették.
Gratulálunk a lányoknak és tanáruknak,
Gárdonyi Anikónak!

Lengyel-magyar történelmi vetélkedő Küngösön

Lengyel-magyar történelmi vetélkedő döntőjén vettünk részt Küngösön!
Gratulálunk a helyezésekhez: a megyei 3., 4.
és 5. hely az iskolánké!

Csapatok és tagjaik:
No name: Puskás Gergely, Jurcsó János Árpád, Halasi Martin
Tőkésréce: Obsitos Vince Zétény, Bozsoki

Olivér, Németh Dániel
PT/Megacsapat: Pilászy Piroska,
Bödör Viktorina Vanessza, VargaGreman Eszter
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A Bárczi Gusztáv
országos magyar
nyelvi vetélkedőn

A VÍZ VILÁGNAPJA

Ormai Hanga Johanna 8. osztályos tanuló II. helyezést ért el!

2019. március 22-én ünnepeljük a Víz Világnapját. Iskolánk tanulói rajzaikkal hívták fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Idén is sikeresen szerepeltünk a
Veszprém megyei diákoknak meghirdetett
BAKONYKARSZT Víz Világnapi rajzpályázatán.
A pályázatra 40 iskolából érkeztek pályamunkák: 530 rajz, 30 tanulmány, 54 fotó.
Eredményeink:
I. korcsoport: 1-2. osztály
I. helyezés: Fodor Zsombor 2.o.
Felkészítő tanára: Gárdonyi Anikó
I.helyezés: Vida Barnabás 1.b.
I. helyezés: Kungl Hanna 2.o.
II. helyezés: Spengler Boglárka1.a.
II. helyezés: Szabó Kolos 2.o.
III. helyezés: Szüts Naomi 1.b.
Felkészítő tanáruk: Dr. Dukon Béláné

Szent Patrik-napi
mulatság a Pilinszky
Iskolában
Az ír kultúra, a zöld ruházat és a
zöld finomságok uralkodtak a jó
hangulat mellett a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola március 21-i Szent Patriknapi mulatságán. A zöld sziget
védőszentje tiszteletére zöld színt
öltött a 17-es tanterem is.
Iskolánk angol szakos munkaközössége a hagyományos kincskereső játék mellett kvízjátékkal, ír
zenékkel kedveskedett a tanulóknak. Igaz Ágnes tanárnőnek köszönhetően a diákok elsajátították a tradicionális ír sztepptánc
néhány alaplépést.
A résztvevők nem távoztak üres
kézzel, kitartásuk, ügyességük és
fáradozásuk az írek aranyát szimbolizáló csokoládépénzekkel lett
„kifizetve”. A kincskereső játék
első helyezett csapata, a Shamrock (Háromlevelű lóhere) pedig
magáénak tudhatta a fődíjat,
amely egy ízletes, zöld marcipánnal borított citromtorta volt.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani minden kedves jelenlévő diáknak a remek hangulatért
és a következő tanévben is szeretettel várjuk őket egy vidám hangulatú bulira.
Rábai Dalma

II. korcsoport: 3-4. osztály
I. helyezés: Török-Kurucz Sára 4.o.
Felkészítő tanára: Gárdonyi Anikó
I. helyezés: Györgydeák Milos 3.o.
II. helyezés: Spengler Csenge 3.o.
III. helyezés: Mispál Dóra 3.o.
Felkészítő tanáruk: Dr. Dukon Béláné
III. korcsoport: 5-6. osztály
II. helyezés: Horák Vivien 6.o.
III. helyezés: Papp Bertalan 5.o.
III. helyezés: Bocsi Jázmin 6.b.
Felkészítő tanáruk: Gárdonyi Anikó
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Jőrös Bence Tamás:

A balatonkenesei református templom virtuális megjelenítése
Balatonkenese egyike az ezeréves településeinknek, amely sikeresen dacolt az idő fogaskerekeivel; még mindig meghatározó
közössége a térségnek, amely virágkorát éli. A lakosság számos kulturális emléket tart becsben és őriz mind a mai napig. A
BalaVR projekt jelenleg ezek közül egyet: a kenesei református templomot közelíti meg egy újfajta szemszögből, amely a számítógépes-virtuális világba kalauzolja a Balaton-vidék szerelmeseit.

A balatonkenesei református templom történetét Kis András: Az 1000 éves Kenese c. kötete jól feldolgozza, bár a mű az
1990-es évben jelent meg, tehát csak az addigi kutatási anyagot állt módjában közölni. Ez a kötet és a térséggel foglalkozó,
összefoglaló munkák nagy hangsúlyt fektettek az információközlésre és az értékátadásra, azonban egy témakör – az értékek
bemutatása – kisebb mértékben van jelen. A térség monográfiái alapvetően a 20. századi módszereket vették alapul, amelyek megbízhatóak és pontosak, mindemellett kiváló elméleti
alapot nyújtanak, azonban egy 21. századi városi arculattervezéshez, marketing- vagy modern kutatási stratégiához nem
minden esetben elégségesek. Ebből a felismerésből származik
az ötlet, hogy a település egyik büszkeségét, a református
templomot 3D virtuális felületen felmérjük és bemutassuk az
érdeklődőknek.

A használt program, amivel a 3D modell minden elemét
elkészítettem, a SketchUp Pro 2017-es verziója volt. A szoftvert kifejlesztő cégnek nagy múltja és tapasztalata van, 1999
óta aktívan működik. Hatalmas előnye ennek a programnak,
hogy vezérlőfelülete nem túl bonyolult, felhasználóbarát, így
viszonylag gyorsan ment a munka, pár nap alatt el is készült a
modell.
A templom modellezésének a lépései viszonylag egyszerűek voltak. Először is vettem Kis András művéből a kenesei
református templom alaprajzát, ezt minél nagyobb felbontásban próbáltam beilleszteni a programba. Mivel a terepadottságok nem voltak elérhetőek, ezért úgy határoztam, hogy teljesen sík terepen fogom a templom modelljét megalkotni. Az
alaprajz sem volt teljesen pontos, azonban törekedtem a szabályos geometriai formák alkalmazására, hiszen az egykori
építőknek is ez lehetett a szándékuk. Emellett
annyi képet mentettem le a templomról, annyi
különböző szögben, amennyit csak lehetett. Az
alaprajzot először átrajzoltam, majd a vonalakat kihúztam a síkból, így készen lettek a falak.
A szerkesztések közben a szélességi-hosszúsági adatok nem álltak a rendelkezésemre, így
például a virtuális templom magasságát csak
szemre állítottam be. Ezek után a torony következett: a párkányok és az óra megszerkesztése
volt talán az egyik legidőigényesebb része a
projektnek. A program nem tud bánni a kerek
formákkal – így az óra is sok kicsi egyenes vonalból áll össze (távolabbról) egy kör formává.
Szerencsére ezt csak az egyik oldallal kellett
megcsinálni – a többi részére egyszerűen csak
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át kellett másolni a kész állapotú toronyoldalt,
majd egy kicsi szerkesztés, formálás volt hátra.
Végezetül a templom csinosítása következett:
az ablakok, az ajtó (ezeknek a helyét szintén az
alaprajzból következtettem ki), és a színek rászerkesztése a templomra, amíg meg nem kaptam a kész végeredményt. Az esetleges falhibák, illetve a templom belső tere nem került
bele ebbe a modellbe, ez majd egy jövőbeli
projekt feladata lesz. Összeségében elmondható, hogy a feladat sokkal inkább volt türelemjáték, mint bonyolult.
Röviden ezek voltak a templom 3D-s modellje megalkotásának fázisai. A munkát a BalaVR projektek keretében hajtottam végre,
melynek célja, hogy minél több Balaton-vidéki
értéket átmentsen és bemutasson a virtuális térben. Egy ilyen
mentésnek számos előnye van: egyfelől egy esetleges elpusztulás vagy átalakítás esetén megőrzi és bemutatja a régi állapotokat; az érdeklődőknek pedig segít vizualizálni egy ilyen
fontos műemléket. Úgy gondolom, a 21. században lépést kell
tartani a modern technológiákkal, ami mögött az egyedi értékekkel rendelkező Balaton-vidék sem maradhat le.
A honlap: www.sketchfab.com
LINK a modell elérhetőségéhez:
https://sketchfab.com/3d-models/balavr-projekt1-balatonkenesei-ref-templom-9d3614ea5e154873af4433db75dea588
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Ezzel a címmel fogalmazták meg fogadalmukat 1894. április 8-án a kenesei 48-as
Kossuth Bizottság alapítói.
A Tájház gyűjteménye számos emléket őriz, ami bizonyítja e kör nemes tetteit; buzdítva az utókort a magyar nemzet tetteinek
megismertetésére, ünneplésére.
Jónás János unokája, Dull Margit hagyatékából ajándékozta Dull Attila 2000 márciusában a „Kossuth Lajos albuma” című
könyvet.

„Emlékezet okáért”

Kossuth emlékalbuma
Kossuth Lajos halála, temetése
és mauzóleumának felavatása
Szerkesztette: Dr. Kovács Dénes
Írták a történeti esemény szemtanúi.
A „Budapest” ajándéka előfizetőinek
1910

a Magyarok, azt, kinek a nemzet ujjá születését köszönte. Nem lesz elfelejtve soha, hogy Ő tette a Magyar népet nemzetté, s a Magyar nemzetet szabaddá. A Mauzóleum díszes lesz: méltó a nemzet kegyeletéhez, de itt is, mint a nehéz lapos
kövön, a legnagyobb dísz lesz a: NÉV!
Kossuth Ferencz
1909. november 1.
„Balatonkenesén – Kossuth halála
előtt öt nappal – 1894. március 15-én vetődött fel a Kenesei 48-as Kossuth Bizottság gondolata. Első elnöke – a megalakításra vonatkozó indítvány előterjesztője – Jónás János. Első jegyzője pedig az akkori segédlelkész, Medgyaszszay Vince, aki egyben szervező lelke is
a bizottságnak.

1894-1930-ig Jónás János volt a virrasztó. 1927-ben nemzeti színű zászlót
szereztek be, 1931-ben Kossuth-képet
vásárolt a bizottság, amelyet abban a teremben helyeztek el, ahol üléseiket és a
Kossuth-vacsorákat szokták tartani: a
Dull-vendéglőben.
1934. június 27-én elhunyt Jónás János. Az ő arcképe is a Kossuth Bizottság
termébe került.

125 éve, 1894. március 20-án halt meg
Kossuth Lajos Torinóban

A könyv első lapján Kossuth Ferenc
gondolata olvasható:
„A Kossuth Mauzóleum emlékkönyvébe
Lassan készül Kossuth Lajos utolsó
nyughelye. A nemzet kegyelete várja,
hogy ebben is alakot ölthessen, nem csak
az országszerte felállított szobrokban.
Várom én is; az én életem sárga levelei
is hullnak; szeretném készen látni az Ő
nyugvó helyét!
Felvonul lelki szemeim előtt a Turini
gyásznapok emléke; az egyszerű ágyból
a koporsóba; s az után, a halottas diadalút hazafelé; sűrűn hull a magyar föld
göröngye a sírba helyezett koporsóra,
melybe csak nehány göröngyöt kívánt
rakatni Ő, ki azt hitte, hogy száműzött és
hontalan marad halálában is. Tizenöt
évig, egy lapos kő fedte nyugvó helyét:
rajta egyetlen dísz: a NÉV!
Most nemsokára, a halott nyugalmát
a kegyelet megzavarja; de csak ez egyszer még, és soha többé! Itt fogják ezentúl megtalálni, nemzedékről nemzedékre

Jónás János,
a Kenesei 48-as Kossuth Bizottság első elnöke

1990. március 15-én helyezett el először koszorút tiszteletére a tanulóifjúság
a község népével együtt. 1992 óta gyerekek mondták el:
Kossuth Lajos mauzóleuma
a budapesti Kerepesi úti temetőben

Este a „közvacsorán” részt vevő társaság határozatot fogadott el arról, hogy
a jövőben a márciusi ünnepélyek előkészítésére és rendezésére „évenként egyegy rendezőbizottság alakíttassék”.
1896-ban a bizottság elhatározta a
Kossuth-szobor felállítását, közadakozásból. Ezzel kifejezésre juttatta a függetlenségi gondolat melletti elkötelezettségét. A szabadság eszméjének, március
15-nek összekapcsolása Kossuth nevével, szobrával napjainkig ható erő.

Gerendák alá, fehér falakra
Besüt a szabadság márciusi napja…
Zászlót emelt hajdan magasra
Kossuth és sok száz magyarja.
Ki itt fáklyát gyújtott, messze lobogót,
A koszorúzott Jónás János volt.
Egy akarattal Kenese népe
Kalapos képét Kossuth mellé tette…
Falak! Gerendák! Képek! Évek!
Röpítsetek, röpítsetek minket
Örök tavaszba,
Hazát teremtő holnapokba!
Kecskés József: Jónás János koszorúja
Összeállította: Vér Lászlóné
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Turisztikai egyesületünk hírei

Balaton Keleti Kapuja
Turisztikai Egyesület

Interaktív online marketing eszköz
a Balaton keleti öblében

8174 Balatonkenese, Kálvin J. tér 4.
Tel.: 88/594-645
balatonkenese@tourinform.hu

Egyesületünk legújabb partnere a debreceni székhelyű Meligen 3D Zrt., akik 3D-s technológiával mérik fel az épületek
belsejét. Az erős piaci versenyben ez az online marketingeszköz a konkurenciák elé repíti az Ön vállalkozását.
A szolgáltatás vendéglátóegységek, szállásadók, önkormányzatok, egyházi felekezetek, múzeumok és attrakciók számára kínál lehetőséget egy új, innovatív vendégmegközelítésre. Egyesületünk tagjai számára a felmérés árából 30%
kedvezményt biztosít a Meligen 3D.
A következő képen egy 3D-s fotókivágás látható egy épület belsejéből. A ház a turisták számára nem árul zsákbamacskát, foglalás előtt bárki bejárhatja online az épületet. A pontok
a szolgáltató számára fontosnak ítélt információkat tartalmazzák. A turisták így nyugodt szívvel foglalhatnak szállást.

A vendéglátóegységek számára is fontos dolog az innováció. A következő kivágaton jól látható, mekkora lehetőségeket
rejt ez a technológia. Modern módon mutatná be az étlapját
vagy az itallapját? A nyitva tartásról és az elérhetőségről nem
is beszélve? Szeretné beépíteni az instagram vagy a facebook
oldalát? Itt a lehetőség! Az épület bejárásával a vendégek azt
is eldönthetik, melyik asztalhoz üljenek.

Az épületszkennelés árai az egyesületünk tagjainak nettó
406 HUF/m2 ártól kezdődnek. További lehetőségeinkről érdeklődjenek irodánkban, illetve a
balatonkenese@tourinform.hu címen.
Tóth Barnabás

Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének
támogatása
A kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása, GINOP-5.3.11-18 kódjelű pályázat pályázati felületének megnyitása, a pályázati kérelmek beadásának kezdete 2019 júliusában várható.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.)
Korm. határozat alapján a Magyar Államkincstár a GINOP5.3.11-18 Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása pályázati felhívás keretében a támogatási
kérelem benyújtására jogosultként beadta támogatási kérelmét
a GINOP Irányító Hatóságához.
A kérelem elbírálása során pozitív döntés született, a GINOP5.3.11-18-2018-00001
azonosítószámmal nyilvántartott Támogatási
szerződés hatálybalépéséhez szükséges feltételeket a Magyar Államkincstár az előírtaknak megfelelően teljesítette. A Támogatási szerződésben foglaltak alapján, a Támogatási szerződés 2018. december 27-én hatályba
lépett.
A felhívás értelmében a Kincstár feladata a projektből származó forrás továbbadott támogatásként történő kihelyezése, az
ezzel összefüggő ellenőrzési feladatok ellátása.

A fentiekkel összefüggésben a Kincstárban zajlik az említett projekt végrehajtására történő felkészülés, a hatékony és
gyors eljárást biztosító informatikai környezet kiépítése.
Fel kívánjuk hívni a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy
az alábbi linken elérhető dokumentum alapvetően a Magyar
Államkincstár, mint pályázó számára irányadó. Azonban a
továbbadott támogatás igénylését tervező személyeknek a
felhívás 3.4.1.1 pont a)-b) alpontjai az egyes, a továbbadott
támogatás igénylésével összefüggő jogosultsági, illetve
egyéb feltételek tekintetében már most tájékoztatásul szolgálhatnak:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-5311-18-kisgyermeketnevelk-munkaerpiaci-visszatrsnek-tmogatsa
A projekt szabályszerű végrehajtása érdekében 2019 júliusa során várható a pályázati felület megnyitása, a kérelmek
benyújtásának kezdete. A Kincstár honlapjára kihelyezett tájékoztató, illetve közlemény útján részletes információkat fog
nyújtani arról, hogy pontosan milyen feltételek mellett és milyen módon adhatóak be a kérelmek.
Készüljenek fel a pályázat megnyitására!
Tóth Barnabás
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A 2019-ben megrendezett utazáskiállítás 4 napon keresztül várta az érdeklődőket a Hungexpo Budapesti
Vásárközpontban, jobbnál jobb
programokkal.
Az utazáskiállítás középpontjában a
sport és az aktív turizmus állt, tehát a
szervezők próbálták a látogatókat arra buzdítani, hogy
ez a hosszú hétvége legyen
aktív, legyen egy kicsit más,
mint a többi.
Szalay-Bobrovniczky
Alexandra, Budapest főpolgármester-helyettese arra is
felhívta a figyelmet, hogy a
Hungexpo folyamatosan megújul, a kiállításra látogatók
száma évről évre növekszik.
Több ezer ember mutat érdeklődést nem
csak a külföldi, de a belföldi turisztikai
lehetőségek iránt.
A kiállítás első napján, a szakmai napon a külföldi díszvendég, Algéria és a
belföldi, Bács-Kiskun megye és Kecskemét várta az érdeklődőket üzleti tárgyalási lehetőséggel. Idén a kulturális díszvendég címet a Nemzeti Kastélyprogram és Várprogram nyerte el, mely bemutatta a modern, de emellett tradicionális ötletekből összeállított standját.
Mellettük több mint 300 kiállító vett
részt a rendezvényen, köztük a Balatonrégió is. Mind a négy napon lehetőség
nyílt arra, hogy a kiállítók megmutassák
2019. januárban a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 1,2, a
belföldi vendégek által eltöltötteké
0,1%-kal csökkent az előző év azonos
időszakához képest. A kereskedelmi
szálláshelyek – folyó áron számolt –
összes bruttó árbevétele 9,4%-kal emelkedett, a magasabb szobaárak, illetve a

desztinációjuk egyediségét, elkápráztassák a nagyközönséget.

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai
Egyesület a Balaton standon belül, saját
pulttal és képekkel mutatta be Balatonkenesét és Balatonfűzfőt. A turisztikai
egyesület idén fontosnak tartotta, hogy
az elnökség és a Tourinform iroda munkatársai személyesen is bemutatkozzanak, mivel a személyes kommunikáció,
kontaktus elengedhetetlen.
Elektronikus applikáció (Close to
you), illetve papír alapú kérdőívek, kvízek segítségével igyekeztük felmérni a
vendégek tudását. A kérdőívben előfordultak nyitott kérdések is, amelyek teret
engedtek a válaszadóknak, hogy megfogalmazzák saját véleményüket.

A kérdőívek mellett egy előre összeállított videósorozattal valósult meg a
szórakozási lehetőségek szélesebb körű bemutatása.
A látogatók nagy érdeklődést
mutattak a 2017 óta működő
Water World Kenese vízi élménypark, valamint a Balaton
Ballooning, az ország első professzionális és egyetlen nemzetközi hátterű hőlégballoncége iránt. A vendégek megkóstolhatták a Katica Pékség egyedi készítésű, gluténmentes kekszeit
is. A pékség az egyedi termékek forgalmazásával, tradíció- és hagyományőrzéssel, valamint az állandó minőségnöveléssel, és természetesen az egészségmegőrzéssel törekszik arra, hogy minél
színvonalasabban szolgálja ki vendégeit.
A tapasztaltak szerint a 2019-es évben is érdemes volt ellátogatni az Utazás
Kiállításra, mivel több százan érdeklődtek programok és szálláshelyek iránt. A
kvíz által több mint 200 db nyeremény
talált gazdára, melyek legfőképpen a
képviselt városokat népszerűsítő ajándékok voltak.
Kanász Petra

0,7%-kal csökkent a szálláshelyek vendégforgalma
vendéglátó tevékenységből származó
növekvő bevétel hatására.
2019. januárban az előző év azonos
hónapjához képest:

Összefoglaló adatok, 2019. január

A külföldi vendégek száma 1,1%kal nőtt, a vendégéjszakák száma 1,2%kal csökkent. A szálláshelyekre érkezett
vendégek száma megközelítette a 310
ezret, akik 780 ezer vendégéjszakát töltöttek el.
A vendégéjszakák száma a januárban mérsékelt
forgalmat lebonyolító üdülőházakban és kempingekben emelkedett, miközben
a szállodákban,
panziókban és a
közösségi szálláshelyeken csökkent. A vendégéjszakák közel hét-
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tizedét a Budapest–Közép-Duna-vidék
régióban töltötték a külföldiek, 1,0%-kal
kevesebbet, mint az előző év azonos hónapjában.
A belföldi vendégek száma 0,7%kal volt magasabb, és megközelítette a
338 ezret. Az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 0,1%-kal kevesebb, 743
ezer volt. A belföldivendég-éjszakák
81%-át realizáló szállodákban 0,6% volt
a csökkenés mértéke. A belföldivendégéjszakák száma Észak-Alföld, Dél-Al-

föld és Balaton-régiókban visszaesett, a
többi turisztikai régióban bővült.
● A szállodák szobakihasználtsága
0,7 százalékponttal, 44,1%-ra csökkent.
● Széchenyi Pihenőkártyával a kártyatulajdonosok 7,4%-kal többet, öszszességében több mint 1,1 milliárd
forintot fizettek a kereskedelmi szálláshelyeken.
2019. január 31-én az előző év azonos
időpontjához képest:
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● 2582 kereskedelmi szálláshely közel
77 ezer szobával és 212 ezer férőhellyel várta a vendégeket. A szobák
száma 2,1, a férőhelyek száma 1,7%kal nőtt.
Az összes bruttó árbevétel folyó
áron 9,4%-kal (29 milliárd forintra)
nőtt, ezen belül a szállásdíjbevétel
8,6%-kal (16 milliárd forintra) emelkedett.
Tóth Barnabás
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Mariska Erzsó:
Ötvenéves találkozóra

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület a Budapesti Utazáskiállításon

Ötven éve lenne?
Olyan hihetetlen!
Hangotok, lényetek
Most is itt él bennem.
Fannival babáztunk,
Szünetben labdáztunk,
Balettot táncoltunk,
Nagy hóban szánkáztunk.
Annyi minden történt,
Most írom a naplóm,
Úgy tűnik utólag,
Mint a legszebb álom.
Csurgott rólunk a víz,
Jégcsappá alakult,
Zörgött a nadrágunk,
De cseppet sem fáztunk.
Mindmegannyi emlék,
Nektek is biztos van,
Mind-mind előjönnek,
Ami történt múltban.
Gondoljatok vissza,
Népitáncot jártunk,
Énekkarunk is volt,
Szerepeket játsztunk.
Az égigérő fa,
Dereng is valami,
Nem emlékszem tisztán,
Segítsen valaki!
Ó, boldog gyerekkor!
Akkor nem tudtuk mi,
Hogy ilyen gondtalan
Lehet még valaki!
2003. május
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emlékezetbe idézve Jézus bevonulását és előrevetítve a kereszthalál eseményét.
Nagycsütörtökkel kezdődik a húsvéti Szent Három Nap,
amely a katolikus liturgikus év tetőpontjaként tündöklik.
Nagycsütörtök este, most április 18-án, az
Minden ember életében vannak Mottó: Az égben immár ujjongva zengutolsó vacsora eseményeit elevenítjük
olyan események, melyeket érde- jen az angyalok kórusa, és ujjongjanak
meg, és megemlékezünk arra, hogy Jémes megünnepelni, vannak olyan Isten csodálatos művei: fölséges nagy Kizust elfogták a Getszemáni kertben. Enkiemelkedő pillanatok, melyek rályunk győzelmét búgó kürtnek hangja
nek szimbolikus eseménye az oltárfosztás
megérdemlik a visszaemlékezést. áldva áldja!
szertartása, és ekkor a Krisztus jelenlétét
A tapasztalat (és a pszichológiai taadó Oltáriszentséget a templomból ki(Húsvéti örömének – részlet)
nulmányok) szerint egy ember arra
visszük egy előkészített, külső őrzési
fordítja az idejét, a szívét és a pénzét, ami száhelyre. Ilyenkor az üressé vált templom és a
mára fontos. Ha van gyerekem, akkor szeretem
csupasz oltár segít emlékezni az első nagycsümegünnepelni a születése napját, visszaemlétörtökre, együtt érezni Jézussal, együtt virkezni az első közös pillanatokra. Ha szeretem
rasztva és várakozva.
a párom, jó visszamenni az első találkozás
Nagypénteken, most április 19-én, Jézus
helyszínére, választani egy közös dalt, ami, ha
szenvedésére és kereszthalálára emlékeztünk.
megszólal, a másik jut róla eszembe. Egy szerCsendes a templom, nincs orgona, nincsenek
zetes számára is fontos dátum, mikor először
díszek. A fájdalmas magány és hála vegyes érdöntött a hivatása mellett, és később megünzései kavarognak a keresztény lélekben. Ennek
nepli a jubileumi éveit Isten előtti fogadalmai
kifejezése a kereszthódolat szertartása. E jelkéletételének. Az ünneplésnek pedig megvannak
pes szertartás igen régi. Jeruzsálemben kezdték,
a külső jelei, ami teljessé teszi az örömteli pilahol Jézus keresztjének maradványait mutatták
lanatokat. Sütünk tortát, veszünk virágot, és
fel a hívek előtt, és mindenki kifejezhette Jénálunk otthon a családban, a pezsgő is kijár az
zusba vetett hitét a szenvedés eszköze előtti fejünnepeltnek. A jelek utalnak a talán kimondhajtás által. A hála szavait helyettesíti a csendes
hatatlan érzésekre, segítenek kifejelenlét, a köszönet érzését fejezi ki a
jezni, amire a szó kevés.
fejhajtás.
A húsvét is különleges alkalom. A
Nagyszombaton, most április 20keresztény embernek ekkor Jézus felán, az Egyházunk Urunk sírjánál időtámadására való lelki készülete áll a
zik. A csend napja. Várunk. Egy díszes
sírhely található a templomban, mely
középpontban. Most arról szeretnék
segít átérezni a csend mélységét, a vánéhány gondolatot megosztani, mirakozás súlyát. A katolikusok legnalyen jelképekkel, szimbólumokkal tugyobb ünnepe, a Húsvét Vigília, Nagydunk közelebb kerülni a feltámadás
szombat este kezdődik, mely „az
misztériumához, milyen ünnepnapokÚrért átvirrasztott éjszaka” (Kiv
kal és eseményekkel igyekszünk
12,42). Ennek első része a feltámadás
megérteni a megérthetetlent, felfogni
meghirdetése, amely során a megála felfoghatatlant.
dott tűz lángjáról meggyújtott húsvéti
Április harmadik hete – a húsvéti
gyertyával a hívek várnak a templomünnepet megelőző hét – a nagyhét neban, s arra gondolnak, ahogy Izrael fivet viseli, mert a legnagyobb ünnepait a tűzoszlop vezette a kivonulás éjnapok és emléknapok ezen a héten soszakájában, úgy követik a keresztérakoznak egymás után. Talán jobb
nyek Krisztust. A szentmise a gyerlenne a szent hét kifejezés használata
tyák pislákoló fényében kezdődik,
– mint több környező országban –, de
mely sejtelmesség utal a Krisztus
a magyar nyelvhasználat a kimagasló
előtti időkre, majd az Alleluja dallaemberek megszólítására, illetve esemának felcsendülése után a már díszes
mények megnevezésére a nagy jelzőt
templomot elönti a fény. A hit és szerészesítette előnyben. Gondoljunk
retet belső érzéseit szimbolizálja a
csak az ősi nagyasszonyunk vagy
külső fények fellobbanása. A szentnagyuram megszólításra.
mise kiemelkedő része, mikor a jelenNagyhét kezdete a Virágvasárlévők közösen, hangosan megújítják
nap, most április 14., amikor Jézus Jekeresztségi fogadalmukat, majd a
ruzsálembe való bevonulására emlészentmise körmenettel zárul, mely
kezünk. Ezt a napot már a 4. század
Krisztus követése mellett való hitvalvégén nagy ünnepélyességgel ünnelás jele.
pelték meg Jeruzsálemben. Az eredeti
Húsvétvasárnap szentmiséje a feltámadás megélt örömét
bevonulás során pálmaágakkal köszöntötték Jézust az emberek, de a pálmát az európai országokban barka váltotta fel. fejezi ki. Már díszes a templom, újra szól a hála szívből jövő
Ilyenkor barkaágak között vonul a pap a templomba, éneke. Ékesek a dallamok, az alleluja örömteli érzésének

Életvezetés – Ünnep, ünneplés
a húsvéti liturgia fényében

2019. április
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végtelen sora hangzik, hisz már tudjuk, érezzük, éljük, hisszük,
hogy a feltámadás megnyitotta nekünk az örök életet.
Húsvéthétfőn az ősi magyar hagyományokat elevenítjük
fel, amikor az Egyház megáldja az ünnepi ételeket, a kalácsot,
a sonkát. Az áldás Isten jókívánságát közvetíti mindazok számára, akik azt hittel fogadják.
Irgalmasság vasárnapját az azóta szentté avatott II. János
Pál pápa hirdette meg, melyet most április 28-án ünneplünk.
Az irgalmasság gondolata és üzenete végig jelen van a Szentírásban. Szent II. János Pál pápa így tanított erről: „mintha
Krisztus azt akarta volna kinyilatkoztatni, hogy a rossz –
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amelynek az ember létrehozója és áldozata – elé állított végső
korlát éppen az Isteni Irgalom. Ennek az irgalomnak természetesen része az igazságosság is, ám a világ és az ember történelme során az isteni tervben nem kizárólag az igazságosságé
az utolsó szó.” Húsvét az igazságosság jeleként tündököl, de
nem választható el az irgalmasságtól sem.
Húsvét. Néhány nap, tele szimbólumokkal, jelekkel, ünnepekkel és Isten üzenetével: Te fontos vagy Nekem. A szimbólumok és jelek közvetítik hitünk misztériumait és segítenek
egyre mélyebben és mélyebben megérteni. Kívánok mindenkinek áldott, békés és örömmel, hálával teli húsvéti ünnepeket.
M. Teréz nővér

Pilinszky János:
Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.
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Örüljetek az örvendezőkkel…

Egy-egy életeseménnyel,
történéssel kapcsolatosan mindenkinek, nekem is, van véleménye. Így vagy úgy, hangot
is adunk a személyes véleményünknek. Van, aki magabiztosan és van, aki kicsit félősebben, visszahúzódóbban teszi. Mindannyian tudjuk, mit jelent hozzászólni, kedvelni, továbbadni. Ha
alkalom adódik: gratulálunk, együttérzünk, részvétet nyilvánítunk. Mindenki tudja, hogy vannak alkalmak, amikor nevetünk,
meglepődünk, kacsintunk, eset-

„Örüljetek az örvendezőkkel, és sírjatok a sírókkal!” (Róm 12,15)

leg mérgesek leszünk,
vagy éppen visszamosolygunk… Az utóbbi
időben az élet úgy alakult, statisztikai adatok
azt igazolják, hogy a mai
Nagy jubileumra készül a ba- kor emberei leggyakrablatonkenesei katolikus templom: ban az internetes oldala2019-ben lesz építésének 200. kon keresztül örülnek és
évfordulója. Erre a jeles alka- sírnak. És nincs mit talomra szeretnénk, ha újra meg- gadni: jól működik a
szólalna a templom orgonája. rendszer. Kedves ismeSokak régi vágya fog teljesülni, rőm mesélte személyes
amikor újra hallani fogják a kene- élményként a napokban,
sei katolikus templom orgonájá- hogyan is éli meg ezt ő
nak muzsikáját! Már elkészültek maga: „ha egy szép hea tervek és ütemezések, és meg- lyen járok, barátok veszkezdődött az orgona felújítása is. nek körül, vagy végre haAz orgonaszekrény Szombati Ist- zajön a távolban élő testván restaurátor munkája során vérem, együtt a család,
már teljesen megújult, de még én már alig várom, hogy
sok feladat van hátra.
másoknak is megmutathassam, elmondhassam.
Ha Ön szeretné
akarom, hogy velem
anyagilag támogatni Azt
együtt örüljenek. Szerinezt a beruházást,
tem minél többen érzik
egyszerre, az öröm annál
akkor megteheti
nagyobb lesz.”
a következő formában:
A közösségi média
kapcsán sokszor sok minBalatonkenese
denről beszélünk: felváVárosért
gásról, elismerésvadászatról – ezzel együtt azonKözalapítvány
ban önbizalomhiányról
72900013-10501447
és elismerésre való vágyakozásról is. AzonKatolikus templom
ban, ha nem ítélkezni
orgonájára
akarunk mások, vagy épIlletve anyagi támogatást sze- pen saját magunk fölött,
mélyesen is lehet átadni Pércsi akkor rájöhetünk, menyValériának, az alapítvány pénz- nyire fontos dolog mátárosának (Balatonkenese, Fő sok visszajelzése. Szükutca 6.).
ségünk van egymásra, aMinden anyagi támogatást mikor az örömeink, vagy
és imádságot előre is tisztelettel éppen legmélyebb fájköszönök!
dalmaink feldolgozásáDr. Balázs Pál c. apát, plébános ról van szó. Hogy gyor-

Megújul
a katolikus templom
orgonája

san felhívhassunk valakit, és elmesélhessük neki
a jó hírt, ami aznap érkezett. Hogy legyen, aki
meghallgatja a rossz hírt is. Hogy ne csak a tragédiát, de a napi szomorúságunkat is meghallgassák.
Ha megbántanak, ha összeveszünk valakivel,
vagy ha éppen mi magunk hoztunk egy rossz döntést, de már bánjuk. Mindent könnyebb megélni,
ha az ember érzi, hogy nincs egyedül.
„Örüljetek az örvendezőkkel, és sírjatok a sírókkal!” – olvassuk a Biblia oldalain. Egy lelki könyvben régebben azt olvastam: hogy „Szent Pál talán azért írja előbb,
hogy örüljünk az örülőkkel, mert az nehezebb, mint együtt sírni
a sírókkal.” Bizonyára mindannyian tapasztaltuk már, hogyha
valakit sírni látunk, a mi érzelmi válaszunk az esetek nagy részében természetes és mindenféle rejtett szándéktól mentes.
Együttérzünk, egyszerűen azért, mert emberek vagyunk. Egyszerűen belénk van kódolva.
Ugyanakkor a legönzetlenebb
emberrel is előfordult már, hogy a
gratulációjába – bár maga is szégyelli – némi irigység vagy keserűség vegyült. Például, amikor nemrég láttam a hírt, hogy hitoktatóként
az ország másik felében milyen kitüntetést kapott egy gyerekkori hittantársam, elgondolkodtam én is. Miközben gratuláltam, az járt a fejemben, hogy hogyan csinálta? És egyáltalán:
mikor volt ideje a háttérmunkára, a személyes beszélgetésekre? És ehhez képest mit értem el én? Persze örültem, mert
a célunk közös – de közben arra is gondoltam, hogy én milyen
messze vagyok még csak… Nem vagyok őszinte, vagy valamiért Isten nem akar felhasználni? Már a századik szuper tippet olvasom a jó óravezetésről, de én még most is olyan gyakran küzdök! … Annyi minden lehet még, ami megnehezíti az
őszinte együtt örülést.
„Örüljetek az örvendezőkkel, és sírjatok a sírókkal!” Igen,
ez az idézet a szívből jövő, igazi örömről szól. Félreértés ne
essék, az igazi öröm nemcsak a saját eredményeink miatt élhető meg, hanem saját magunktól teljesen függetlenül, valaki
másért is. Szent Pál mindenkit arra tanít, hogy őszintén örüljünk mások boldogságának. Igen, próbáljunk őszintén örülni,
még akkor is, ha a saját életünkben épp nincs különösebb ok
az örvendezésre.
Kedves Olvasó! Ma este, amikor az interneten, saját hírfolyamodon végigmész, és látod a feléd nyújtott, elismerést, gratulálást,
szeretetet kérő kezeket:
légy bőkezű! Hiszen mindannyian tudjuk: „Kezet csak
megfogni szabad. Elveszíteni vétek. Ellökni átok. Egymásba simuló kezek tartják
össze az eget s a világot."
(Albert Camus)
M. Erzsébet nővér
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Hátha valaki nem ismeri…
Kenese fái 6.
1. Nem túl sok helyen, de lakóhelyünk közterületein vannak fenyőfélék
is. Háromfélét említek közülük: a feketefenyőt, a lucfenyőt és az ezüstfenyőt.

és helyettesítik a fa hiányzó hajszálgyökereit. Cserébe a gomba a
fenyő által előállított
szerves anyagokhoz jut,
így a szimbiózis mindkét faj számára előnyös. Az ilyen típusú
együttélést mikorrhizának hívják.
Feketefenyőt a Kossuth téren figyelhetünk meg, az öreg akác közelében.
Bár nem közterületen áll, de szép háttere
a Kossuth-szobornak a Kocsisék kertjében álló nagy fa. (Akarattyán is nagyon
sok van a kertekben.)
Lucfenyőt az orvosi rendelő előtt, két
helyen is találunk.

Feketefenyő

A fenyőfélék (Pinaceae) a fenyőalakúak (Pinales) rendjébe, a tűlevelűek
(Pinopsida) osztályába tartoznak. Északon erdőalkotó fák. Körülbelül 220 fajuk ismert, ezek többsége a magashegységekben is fahatáron nő. A csapadékosabb, hűvösebb területeket kedveli, ott
uralkodó fafajta. A mérsékelt égövön és
délebbre a hatékonyabban fotoszintetizáló és megújulni képes fajták kiszorítják.
A tűlevelek kettesével, hármasával,
ötösével vagy csomókban nőnek. Két
sorban, fésűsen állnak. Termős tobozvirágaik fedőpikkelyei alatt találhatók a
termőpikkelyek, két-két maggal. Hím
virágaik barkásak, rajta két pollenzsákkal. Magjuk zászlós. Sok sziklevéllel
rendelkeznek, a számuk 3-15 lehet.
Örökzöldek, leveleiket folyamatosan
váltják – kivéve a vörösfenyőt. A tűlevelek több évig élhetnek. Fenyőfák alatt
savanyú a talaj; a lehulló levelek fenyőerdőben szinte teljesen megakadályozzák az aljnövényzet kialakulását. Sűrű
erdőben a fák koronája is zárt, a talajszintre nem jut elég fény, így a fenyők
alsó ágai sokszor elszáradnak.
A többi nyitvatermőhöz hasonlóan a
fenyőféléknek nincsenek hajszálgyökereik, így a tápanyagok és a víz felvételéhez fonalas gombák segítségére szorulnak. A gombák a gyökerekbe hatolnak

Lucfenyő

A polgármesteri hivatal előtti nagy fa, melyet
karácsonykor fényfüzérrel
díszítünk, ezüstfenyő.
Az egykori Mélyárok
területén, a Tátorján Játékvár épülete előtt öt páfrányfenyőt találunk: 2015ben az akkor 25 éves fennállásukat ünneplő Városvédők ültették.
A fenyőféléket, főleg
ágaikat, tobozaikat koszorúkészítéshez,
barkácsoláshoz használjuk. Karácsonykor természetesen rengeteg fajból választhatunk.
2. A Városháza előtti téren pár éve
díszfákat ültettek: magnóliákat és tulipánfákat.
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A magnólia (Magnolia) vagy liliomfa a
liliomfafélék (Magnoliaceae) családjába tartoznak. Az egyik legkorábbi zárvatermő növények. Nemzetsége 100200 fajt számlál. Ezek
háromnegyede KeletÁzsiában, kisebb részük Észak-Amerikában, egészen Dél-AmeMagnólia virága
rika északi részéig él. A
fajok fele trópusi hegyi erdők lakója.
Európában az ember közvetítésével jelent meg. Magyarországon ritkán fordul
elő vadon – az üde talajú erdőket részesíti előnyben. Humuszban gazdag, savanyú talajon gyorsan nő, de a meszes föld
az ellensége. Ugyanilyen érzékeny a
nedvességre is. Nálunk leginkább a
lombfakadás előtt virágot hozó fajtáit találjuk: kertekben, parkokban gyakran
láthatjuk tavasszal csodaszép virágait.
Levelei és termése is igen dekoratív.
Örökzöld és lombhullató fajai is vannak. Törzse kevéssel a föld felett elágazik, kezdetben bokrosan nő. A liliomfák
egy részénél a virágok hetekkel megelőzik a levelek megjelenését. Levelei fordított tojásdad alakúak. Virágai színpompásak, feltűnőek. Bogarak porozzák, mert kialakulásuk idején a méhek
még nem jelentek meg.
Magnóliát találunk a hajóállomásnál
is, ott két példánya él.
3. Gyakori, hogy a magnóliát összekeverik egy másik díszes virágú növénynyel, a tulipánfával (Liriodendron). Igaz, ez is a liliomfafélék családjába tartozik, de nemzetségnek csak két faja
van: az amerikai tulipánfa (Liriodendron tulipifera) és a kínai tulipánfa
(Liriodendron chiensis).
Elnevezését tulipánhoz hasonlatos virágairól kapta. A virágoknak
hat szirmuk van, tövükben nektárt kiválasztó
szervvel. Sok porzója
és termője van. Levelei
líra alakúak. Termése
repítőszárnyas aszmagTulipánfa virága
termés. Hosszú életű fa,
kedvelt dísznövény, mert őszi lombozatával is színfolt a kertben, parkban.
Tulipánfát is láthatnak azok, akik
Kenesén a Parragh-kertbe látogatnak.
Egy igazán nagy példány él ott, az utcáról is látni.
Pulai Istvánné
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Somogyi Gyula útleírás-sorozata

aiolos És vulcanus birodalmÁban
(SZICÍLIA ÚJRATÖLTVE) II.

12. rÉsz

2018. szeptember 4–15.

AHOGY A HÓDÍTÓK JÖTTEK-MENTEK SZICÍLIA FÖLDJÉN, ÚGY HAGYTÁK OTT NYOMUKAT A NYELVBEN, ÉPÍTÉSZETBEN, 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 DOLOG A HELYIEK SZÁMÁRA, MINT EGÉSZ NAP EGY OLAJFA ÁRNYÉKÁBAN ÜLDÖGÉLNI, IDŐNKÉNT JELENTŐSÉGTELJESET KORTYOLNI A MÉLYVÖRÖS NERO D’AVOLA BORBA, CÉLTALANUL BÁMULNI A TIRRÉN-TENGER KÉKJÉT 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 stílusban –- 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
Panareát északról kerüljük. Megállunk egy meredek sziklafal előtt, 15 mes vízmélységnél, csobban a horgony.
Majd önfeledt úszkálás, fejesugrálás
következik. Újra útra kelünk, Puyo 240ºra kormányozza hajónkat. Késő délután
kötünk ki Santa Marinában. A hölgyek
élvezhetik a tömegmosdót, én a hajó
végében zuhanyozok, azt higiénikusabbnak tartom.
Jöhet a városnézés!
Most látom csak, hogy Dodi mezítláb gyalogol mellettem. Gyorsan belelazult
a hajóséletbe. Van a hippiskedésnek egy olyan foka,
amikor fittyet hánynak mindenféle lábbelinek.
A kikötő melletti városka békés mediterrán hangulatot áraszt. A kávézókban
helyiek üldögélnek, turistát
csak elvétve látni. Céltalanul csatangolunk a sétálóutcában. Az egyik utcai árusnál „arancine”’-t veszünk, ami sült rizsgolyó marhahússal vagy paradicsommal töltve.
Azután megkóstoljuk a „canoli”-t, ami a
mi csörögefánkunkhoz hasonlít, belül
csokoládé- vagy pisztáciakrémmel töltve. A templom lépcsőjén falatozunk.
Dodi haja rasztásodik a sótól, bőre barna
a Naptól, külsőségekben is kezd már a
tengeri csavargókra hasonlítani. Ehhez
társul a kékeszöld szem, a kedves mosoly – nincs is nála szebb ezen a Földön.
Üldögélünk mezítláb, szótlanul, észre
sem vesszük az idő múlását. De jó ez a
canoli! Van még a pisztáciakrémesből?
Salina szigete a sóról (sale) kapta
nevét, amivel a halat és a kapribogyót

tartósítják. A Lipari-szigetek közül ez a
legzöldebb. S ha már a vegetációnál
tartunk, nézzük meg a mediterrán botanika jellemzőit! Az enyhe, fagy nélküli
telek, és a hosszú, száraz, forró nyár
hatása jellegzetes növényzetet alakít ki.
A több mint tízezer faj közül sokan
behurcolás útján kerültek a szigetekre.
Újabban a magyaltölgy, a törpepálma, a
szentjánoskenyérfa, az eukaliptusz, az
agavé és a jukka. Más fajok, mint a fügefa, olajfa,
pinus-félék, cédrus és szőlő jóval korábbi betelepítés eredményei. Jellegzetesek a Malvasia borszőlőültetvényei. Ezek azonban új telepítések, mivel a
korábbi ültetvényeket egy
szőlőparazita tönkretette.
Emiatt e helybéliek elveszítették bevételi forrásukat és sokan kivándoroltak Ausztráliába.
Estére a csajok csincibe vágják magukat, Dodi lábbelije is előkerül. Felkeressük a közeli Hauner borászatot. A
látvány minden képzeletet felülmúl: szőlőlugas alatt színes lampionokkal megvilágított terasz, lenyűgöző kilátással a
tengerre. Hatfajta bort kóstolunk (három
fehéret és három vöröset), melléje bruschetta, sajtok, olívabogyó. Kezdem jófejre inni magam. Andrea, a borászat tulajdonosa elmeséli, hogy 20 hektáron
gazdálkodnak, részben Vulcano, részben
Salina szigetén. Nagyapja festőművész
volt, a címkéken az öreg egy-egy képe
látható. Olyan jól összehaverkodunk,
hogy a kóstoló végén még kapunk egy
különleges szalmabort. Az eljárás tulaj-

donképpen egy természetes mustsűrítés: a levágott fürtöket két hétre a padláson lévő szalmára fektetik, ezalatt a
szemek megszottyannak, a must koncentráltabbá válik. A végeredmény sötét
színű, édeskés, olajsűrűségű borkülönlegesség. Ennél szebben nem is búcsúzhatunk Salinától!
A hajózás egyik legizgalmasabb része, amikor távoli szigeteket fedezhetünk fel, ahol nem köt ki a komp, ahol
nem lebzselnek turista siserahadak, ahol
a helyiek háborítatlanul éldegélnek. Ilyen világvégi sziget Fellicudi.
Észak-nyugati szél fúj, negyedszélben cammogunk nyugati irányba. A Nap
alábukik Fellicudi hegyei mögött. Dodi
kiül az orrdeckre, onnan csodálja a látványt. A sziget déli partján találunk egy
nem túl védett öblöt, de ebben a szélben
nyugodt a vize, jó alvóhelynek tűnik.
Mire bójára állunk, már finom illatok
terjengenek a konyha irányából. A lányok egy bazsalikomos, paradicsomos
makarónival rukkolnak elő, vöröshagymával gazdagon; illik hozzá a testes,
mélyvörös Nero D’Avola. Mély álomba
merülünk.
Csak reggel látszik, hogy a parton
egy kis mediterrán gyöngyszem csalogat
minket. A fekete homokos strandon színes halászcsónakok szárazra húzva fekszenek, mások bójához kötve lebegnek a
vízen. A fehérre meszelt házfalakon világoskék zsalugáterek díszlenek. A legnagyobb ház falán „Grand Hotel” felirat
hirdeti, hogy itt vendéglátással foglalatoskodnak (persze a kifejezés nagyon erős túlzás, se nem „grand” se nem „hotel”). Kiülünk a Grand Hotel teraszára.
Minden széket más színűre festettek.
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Csodálatos kilátás nyílik a tengerre.
Felüdülés árnyékban lenni. Kávét kérünk. Lassan mozog a levegő. A pincér
még lassabban. Ebédidőben a személyzet leül egy hosszú asztalhoz, lasagne-t
esznek, heves gesztusok mellett folyik a
társalgás, ilyenkor nincs kiszolgálás.
Megvan a helye a munkának és megvan
a helye a pihenésnek. Nem kapkodnak,
nem aggódnak, nem gürcölnek, mégis
megvan mindenük. Azt mondják errefelé, hogy az élet rövid, próbáljuk meg
élvezni. Lassan szürcsöljük a capuccinót, kevés szó esik, bámuljuk az öböl
vizén ringatózó halászcsónakokat.
Nyugati szél fúj, ideális Salina irányába. Attilával a térképet böngésszük.
A sziget déli részén Rinella jó választásnak tűnik. Végre dagadnak a vitorlák,
szeljük a habokat. Balázs kormányoz,

Judit és Dodi összedobnak egy kis
bruschetta-t, Puyo az orrdecken sziesztázik, Béla a távolba nézést gyakorolja, én
a halfogást erőltetem. Egy piros világítótorony előtt vonjuk be a vitorlákat, bemotorozunk Rinella öblébe. Hosszú bójasor jelzi a megfelelő vízmélységet.
Egy helyi halászlegény néhány euróért
bóját ad és ki is viszi a legénységet a
partra. Érintetlen falucska, a turizmusnak semmi nyoma. A halászkikötőből
meredek út vezet fel a főtérre, ahol
templom, vendéglő, terasz, öbölre nyíló
kilátás fogad. Aperolspritz-et rendelünk,
belélegezzük a tenger sós illatát. Az öbölre sötétség terül, kigyúlnak a falu
bágyadt fényei. A visszaút a hajóra elég
necces, mivel taxisunknak, a halászlegénynek nyoma veszett. Vagy visszaúszunk, vagy elkötünk egy halászcsónakot. Hogy melyik megoldást választottuk, nem ecsetelném; jobb a békesség a
Tengerészeti Hatósággal, és különösképpen a Cosa Nostra helyi erőivel.
Lipari felé suhanunk, félszélben (maradt a nyugati, csak beerősödött). Tekerem a kormányt, Pucci riszálja a seggét a
hullámokon. Bekanyarodunk a Lipari és
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Vulcano közötti csatornába. A szelet hátulról kapjuk. Egyik oldalon a grósz, másik oldalon a génua: pillangózunk. A
szűk csatornában a szél felgyorsul (dűzni
hatás), 8 csomós sebességgel vágtatunk.
Nagy lendülettel becsúszunk Lipari kikötőjébe.
A sétálóutca hemzseg a turistáktól,
számtalan butik csalogat. Dodi ki is
használja a lehetőségeket: betér 100
ajándéküzletbe, végignéz 1000 csecsebecsét, megvásárol több tucatot belőlük.
Nem érzem, hogy ehhez asszisztálnom
kéne.
Utam a „Vén Sintér” nevű matrózkocsmába vezet. A tulajdonos fénykorában kalózhajón is szolgált. Sokféle tengeri csavargót hordott itt össze a szél.
Van itt olasz kasszafúró, török hordár és
angol vitorlamester is: bohém kikötői
legények. A mellettem lévő asztalnál
épp egy csempészbárka rakományán osztozkodnak. Bármelyik pillanatban előkerülhet a kés, pedig régi jó barátokról van
szó, sok szép évet töltöttek együtt egy
palermói cellában. Aztán megegyeznek,
újra szent a béke és érzelmes tengerésznótát adnak elő: a kasszafúró harmonikázik, a hordár énekel, a vitorlamester
grappát töltöget.
Koccintgatás, vidámodás után találkozok Dodival, nyakunkba vesszük a várost. A kisváros virágokkal gazdagon díszített, a dél-olasz életkedvet sugározza.
Bárok, éttermek, butikok végtelen sora.
A sétálóutcából lekanyarodva, hosszú,
egyenes lépcső vezet fel a Fellegvárhoz.
A Régészeti Múzeumban sok látnivaló
várja az érdeklődőket. Megelevenedik
előttünk Lipari távoli időkbe visszanyúló, mozgalmas történelme. A neolitikum
embere (Kr.e. 4000) az obszidián megmunkálásával és kereskedelmével fejlett
kultúrát teremtett. A fejlődés megtorpant
Kr.e. 2300 tájékán, mikor az obszidiánbizniszben rivális görög Melo kiszorította a lipariakat. Aztán jöttek a föníciaiak,
majd a görögök. Kr.e. 260-ban Hannibál
flottája innen indult Cornelius Scipio ellen. Ezután Róma fennhatósága következett. A középkorban is sokszor gazdát
cserélt a sziget. Lipari lakói küzdöttek a
mór kalózokkal és mindenféle betolakodóval; közben szorgosan űzték a csempészet ősi mesterségét. Garibaldi felszabadító harca után (1860) egyesült Szicíliával. A II. világháború alatt rabok dolgoztak a horzsakőfejtésben, sokszor embertelen körülmények között. A külszíni
bánya vakítóan fehér felszíne tiszta időben az Etnáról is látható; a világháborúban tájékozódási pontként szolgált a szö-
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vetséges repülők számára. A horzsakövet egyébként már a rómaiak is előszeretettel használták, ők a görögöktől vették
át a víz alatt is kötő habarcs technikáját.
Ennek ékes bizonyítéka néhány mai
napig használható kikötő.
Összefutunk a többiekkel, betérünk a
sétálóutca egyik haléttermébe. Az étlapon polip, tintahal, rákok és kardhal.
Nagy lakomát rendezünk, a ház borával
(vino di casa) öblögetve. A vacsora után
még sokáig ülünk egy kancsó bor társaságában: beszélgetünk, filozofálgatunk.
Ha valaki átlépi a hajó korlátját egy
eufórikus érzés keríti hatalmába. A szárazföldi gondok egy csapásra elhalványulnak, egymást ugratjuk, viccelődünk.
Mi a titka ennek a rejtélyes átalakulásnak? Igazából nem tudom, csak néhány
ötlet jut eszembe.
Az első, hogy ilyenkor az ember a
természetes közegébe kerül: süt a nap,
fúj a szél, ringatnak a hullámok. A városi zajt felváltja a tenger morajlása. A tengeri levegőtől úgy kitisztul az ember orra, hogy visszatérve a civilizációba még
egy távolabbi motorkerékpár indítását is
megérzi. Halat eszel. Mezítláb vagy.
Második, hogy itt nyoma sincs a hajszának. A tengeren a magad ura vagy.
Kapitány van, főnök nincs. Feladat van,
számonkérés nincs. Mindenki végzi a
dolgát: kormányoz vagy navigál, halat
fog, mindent a maga idejében, a maga
ritmusában.
Harmadik a spontaneitás. Minden
reggel úgy ébredünk, hogy még nem
tudjuk, aznap hol alszunk. Van időjárásjelentés és van útvonalterv, de ez bármelyik pillanatban megváltozhat a széltől, a
legénység hangulatától, a hajó műszaki
állapotától függően.
Negyedik egy olyan lelki folyamat,
amit sok emberen láttam már végbemenni, mikor fellépett egy hajóra. Mindenkinek van egy rejtett, belső központja, egy olyan titokzatos műhely, ahol az
élményeket dolgozza fel. Ez a belső műhely az „én”. Az én koncentrálhat a nyűgökre is. Miért imbolyog a hajó? Miért
tűz olyan erősen a nap? Miért korog a
gyomrom? De az „én” meg is feledkezhet a bajokról és a Világ szépségeire figyelhet. A távolban egy kardhal ugrott ki
a vízből. Stromboli újra pöfékelt egyet.
A rádió olasz slágereket játszik. Ugyanaz az ember a korgó gyomrú nyűgös és a
tengert fürkésző mosolygós. Rajtad áll,
mire fordítod a figyelmedet. De ezzel
megváltoztathatsz mindent!
Somogyi Gyula
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Majláth Mikes László

GÉZA ÉS GIZUS
Majláth Mikes
László – Tónió
rajza

GIZUS: Géza! Géza!
Halkítsd le a tévét, mert
megsüketülök!
GÉZA: Mit mondasz,

Gizus?
GIZUS: A tévét! Halkítsd le a tévét!
GÉZA: Várjál, Gizus, nem hallak, lehalkítom a tévét. Mit akarsz?
GIZUS: Most már semmit. Mit akarsz
vacsorára?
GÉZA: Ennék egy karéj libazsíros kenyeret. De jól sózd meg!
GIZUS: Máris hozom.
GÉZA: Ez mi?
GIZUS: Amit kértél.
GÉZA: Mit kértam?
GIZUS: Nem tudom, te kérted.
GÉZA: Ez lekváros kenyér.
GIZUS: Én csináltam, meggylekvár.
GÉZA: Finom, csak túl sós.
GIZUS: Te mondtad, hogy
jól sózzam meg.
GÉZA: Mit?
GIZUS: A lekváros kenyeret. Furcsálltam is.
GÉZA: De én libazsírosat
kértem.
GIZUS: Évek óta nincs is libazsírunk.
GÉZA: De miért?
GIZUS: Mert nem vágtunk
libát. Nincs pénzünk.
GÉZA: Most pénzünk nincs
vagy libánk?
GIZUS: Egykutya.
GÉZA: Kutyát nem eszem. Mikor jön a
Jenő?
GIZUS: Milyen Jenő?
GÉZA: Hát a mi fiunk, a Jenő.
GIZUS: Nem az Ancsi?
GÉZA: Az a lányunk.
GIZUS: Mindig összekeverem őket.
GÉZA: A Jenő bajuszos.
GIZUS: Az Ancsi is bajuszos. Azt
ígérte, felteszi a függönyt. Tegnap
mostam ki.
GÉZA: Mit?
GIZUS: Mit mit?
GÉZA: Mit mostál ki?
GIZUS: A pizsamádat.
GÉZA: És azt akarod felakasztani a
függöny helyére?
GIZUS: Lüke vagy. Nem pizsamát
mondtam, hanem függönyt.
GÉZA: Na jó, én nem vitatkozom.

GIZUS: Helyes! Holnap ki kell mennünk a piacra. Tojást veszünk.
GÉZA: Itt van a piac egy villamosmegállóra, nekünk mégis két óra öt perc
az út. Csak oda.
GIZUS: Ezt hogy számoltad ki?
GÉZA: Egy villamosmegálló öt perc.
GIZUS: És?
GÉZA: Két óra, míg kiérünk a sarokra.
GIZUS: Mert te mindig úgy rohansz. Én
útközben kicsit megpihennék.
GÉZA: Hol?
GIZUS: A templomban.
GÉZA: Nincs is útközben templom.
GIZUS: Épp ez a baj.
GÉZA: Hogy fogunk hazahozni tíz tojást? Már nem bírom el a dobozt.
GIZUS: Majd hazagurítjuk a tojcsikat.

Finoman rugdossuk őket.
GÉZA: Mondtam már, hogy vegyünk
egy banyatankot.
GIZUS: Az mi?
GÉZA: Tudod, az a kerekes izé, amit a
vénasszonyok húznak maguk mögött.
GIZUS: Én még nem vagyok vénaszszony.
GÉZA: Miért, hány éves vagy?
GIZUS: Eggyel több, mint tavaly.
GÉZA: És az mennyi?
GIZUS: Hetvenkettő.
GÉZA: Inkább nyolcvankettő.
GIZUS: A mi korunkban tíz év ide vagy
oda, már nem számít.
GÉZA: Te azt csak gondolod!
GIZUS: Mit?
GÉZA: Te mondtad.
GIZUS: Jenő jön feltenni a függönyöket.
GÉZA: Az Ancsi jön. Hoz pacalt.
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GIZUS: Akkor csinálok neked egy finom pacalpörköltet, tudom, hogy az
a kedvenced.
GÉZA: De ne tegyél bele lekvárt!
GIZUS: Milyen lekvárt?
GÉZA: Meggylekvárt. Amit befőztél.
GIZUS: Én nem fűztem be semmit.
GÉZA: Nem fűztél, főztél.
GIZUS: Apropó, meg kell kérni az Ancsit, hogy fűzze be a cérnát a tűbe,
mert én már alig látom.
GÉZA: Mit?
GIZUS: A pacalt. Alig látom befűzni.
GÉZA: A pacalt?
GIZUS: Dehogy, a cérnát. Fel kell varrnom a pizsamádra egy gombot.
GÉZA: Minek?
GIZUS: Mit minek?
GÉZA: Minek felvarrni. Előbb-utóbb
megint leszakad.
GIZUS: Mert úgy horkolsz.
GÉZA: Hol?
GIZUS: Az ágyban.
GÉZA: És lehorkolom a
gombot?
GIZUS: Veted magad ideoda. Nyugtalanul alszol.
GÉZA: Mert nem adsz altatót. Félsz, hogy alva maradok.
GIZUS: Ott van a fiókban,
bármikor beveheted az altatót.
GÉZA: Azt már úgy kell
mondani, hogy altaszlovák.
GIZUS: Miért?
GÉZA: A tót az sértő.
GIZUS: Ugyan már, sok ételünk NagyMagyarországot idézi.
GÉZA: Egyet mondj!
GIZUS: Székelygulyás, erdélyi fatányéros, rácponty, szerb rizseshús,
pozsonyi kifli, tót haluska, veronai,
párizsi.
GÉZA: Verona és Párizs sosem volt
Nagy-Magyarországon.
GIZUS: De még lehet.
GÉZA: Álmodik a nyomor!
GIZUS: Amíg van pacalunk, addig jó.
GÉZA: Én is unom már a csirkelábat.
GIZUS: Vasárnap farhátat főztem.
GÉZA: Azon alig van hús.
GIZUS: Az a jó. A sok hús ártana a
köszvényednek.
GÉZA: Nincs is köszvényem, csak rheumám.
GIZUS: Az is fáj.
GÉZA: De még hogy! Néha csillagokat
látok.
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Itt a tavasz, fut a tél…

udvariassággal, lassítással, megállással…, de főleg a szabályok betartásával.

Lassan már megszokjuk, hogy hirtelen robban be a tavasz,
szinte nyári meleggel kicsalogatva az embereket a szabadba, a
kertekbe, az utakra… Megnő a forgalom a közutakon, különösen a hétvégeken. A jó idő elsősorban a kerékpárral és motorral
közlekedők észrevehetőbb jelenlétét hozza magával.

Eddig a közlekedésben részt vevő emberekről volt szó.
Most beszéljünk a járművekről! A kerékpár is jármű! A kerékpárra is vonatkozik, mint minden járműre, hogy a közlekedésben megfelelő műszaki állapotban vehet részt. És ez a megfelelő állapot a gépjárműveknél nem csak a műszaki vizsgán ellenőrzött, a gépjármű működését biztosító műszaki egységekre, dolgokra vonatkozik. A KRESZ pontosan meghatározza, hogy a jármű okmányai, azonosítását szolgáló rendszáma is legyen rendben (tiszta, olvasható, valódi legyen).

A KRESZ alapelve, hogy mindenki bízik,
bízhat a többi közlekedő szabálykövetésében!

A közlekedés az életünknek az a területe,
amely együttműködés, tolerancia, fegyelem,
figyelem és udvariasság nélkül
nem működik zökkenőmentesen.
A közlekedés veszélyes üzem! – ahogy azt hallhatják a médiából is. Azt azonban nem mindenki veszi tudomásul, hogy
minden szereplője – legyen az gyalogos vagy kamionos – egyenrangú résztvevője. Ez persze felelősséggel is jár. Nemcsak a gépjárművezetőknek, hanem a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak is ismerni kell a közlekedési szabályokat. És nem csak
azokat, amelyek előnnyel járnak! Bizony előfordul,
hogy a gyalogos magatartása okozza a baleset bekövetkeztét... Előfordul az is, hogy a kerékpárosokra
nem vonatkozó „zéró tolerancia” eredményeképpen
a kerékpáros ittas állapotban elesik, és akár súlyos
sérülést is szenvedhet. Fontosnak tartom kiemelni,
hogy a kerékpárutakat azért építették ki, hogy védett
útvonalon, biztonságban lehessen közlekedni, és
pontosan ezért kötelező is az igénybevétele, ahol
van.
Ha már ittas vezetésről esett szó, felhívom a figyelmet a húsvéti locsolás alkalmával gyakrabban
előforduló alkoholfogyasztásra, és arra, hogy készül a rendőrség is a közlekedésbiztonság megőrzése érdekében egy, az egész országra kiterjesztett
ellenőrzéssel!
Előfordul, hogy az ittas vezető sérülés nélküli
baleset okozásakor, de különösen, ha személyi sérülés is történik, elhagyja a helyszínt, hogy ne derüljön ki, ittasan vezetett. Pedig a helyszín elhagyása jóval súlyosabb következményeket von maga
után, mint amivel az ittas vezetés jár! A médiából
tudhatják, minden esetben előkerül a cserbenhagyó,
hiszen a rendőrség kiemelt ügyként kezeli az ilyen,
a közhangulatot jelentősen befolyásoló eseteket,
amelyek felderítésében a lakosság is messzemenőkig támogatja.
A közlekedés résztvevőinek minden esetben
arra kell törekedni, hogy a baleseteket megelőzzék, ha kell az elsőbbségi jogról való lemondással,
ha kell, a másik haladásának elősegítésével,

Balesetmentes közlekedést kívánok Kollégáim nevében is,
az év minden szakában!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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zést nem tettek rám. A legtöbb
helyen azonnal elzavarnak –
mondta, és megindult az odavezető úton. Igyekeztem tartani vele a
lépést.
– Már itt is vagyunk – mutatott rá
egy takaros kifőzdére az út túloldalán.
Házias ételek, díszelgett a cirádás felirat
az épület alacsony homlokzatán. Belépve
alig néhány asztallal berendezett, családias hangulatú kis étterembe érkeztünk.
Köszönésünkre egy korunkbeli hölgy lépett elő a függöny mögül. Jó napot maguknak is, köszönt vissza kedvesen, ám
mielőtt még bármit kérdezhetett volna,
már bele is kezdtem mondókámba: szeretnénk valami igazán házias ebédet fogyasztani régi ismerősömmel, viszont
addig is két kávét kérnénk, ha lehet.
– Üljenek, ahova kedvük tartja – mosolygott ránk a hölgy –, az ebédhez még
kissé korai az időpont, de hozom a kávét
és a többit utána megbeszéljük.
Hamarosan megkaptuk a feketét, megegyeztünk az ebédről; a hölgy azonban a
szokásosnál kissé tovább álldogált az
asztalunknál.
– Valamit kifelejtettem a rendelésből? – mosolyogtam rá biztatóan.
– Elnézést kérek – kezdte kissé vontatottan –, tudom, nem illik… Önök
tényleg barátok?
„…vagy csak megszánta ezt az embert?” – olvastam a szeméből a folytatást.
Csupa érdekes fordulatot hozott ez a
nap onnantól, hogy belebotlottam a régi
ismerősbe.
– Nincs ebben semmi titok, asszonyom, mi ketten egy időben húztunk surranót, huszonnégy hónapig ugyanannál a
századnál voltunk sorkatonák. Igaz, nem
a legjobb barátságban váltunk el, de az
idő elmossa a rossz emlékeket, igyekszünk csak a szépet megtartani. A katonaság a legszebb éveinkből „lopott el”
kettőt, de sok mindenre meg is tanított
bennünket. Főleg a bajtársiasság összetartó erejére, a fegyelemre, önállóságra,
a kellő önuralomra és kitartásra, a mások
iránti tiszteletre.
A felszolgálóhölgy végleg lehorgonyozni látszott az asztalunknál.
– No, nekünk sikerült a fegyelemről
és a tiszteletről elfelejtkezve vitába keveredni, és finoman szólva kicsit elragadtatni magunkat. De fátylat rá, már több
mint negyven esztendeje történt.
Régi ismerősöm felé fordultam, mit
szól ezekhez. Halványan mosolygott.
– Amíg elkészül az étel, vágjál bele
a történetedbe, nagyon szeretném hallani – kértem.

Váratlan találkozás
– Na, mi van, már meg sem ismered
a régi cimborád? Vagy talán neked is
annyira jól megy dolgod ebben a világban, hogy szégyelled, ha egy hajléktalan
kéregető rád köszön az utcán? – szólított
meg egy kissé fura öltözetű, táskákat cipelő férfi.
– Elnézést, nem figyeltem, és ismerősre meg, bevallom, errefelé egyáltalán
nem számítottam. Nem lehet, hogy öszszekeversz valakivel? – próbáltam húzni
az időt, remélve, csak beugrik egy emlék, vagy válaszából esetleg valamire
következtetni tudok.
– Ugyan, ne játszd meg magad „szakszikám”, elég sok borsot törtem annak
idején az orrod alá, te meg cserébe az én
orromat törted be – válaszolta.
És valóban, abban a pillanatban felvillant előttem egy régi történet a hetvenes
évekből – azaz a seregben történtekről.
– Tudod mit? – szólítottam a keresztnevén. – Így már tisztán emlékszem rád
és a köztünk történt balhéra is. Ma már
teljesen mindegy, ki volt a hibás, nem
lett volna szabad megtörténnie. – No de
gyere, ne idekint beszélgessünk, üljünk
be kávézni valahová!
– Köszi, elfogadom – válaszolta
kissé vontatottan –, de nem azért köszöntem rád, hogy a nyakadra akaszkodjak vagy megszánjál, mert némi önérzet
azért még maradt bennem, ha nem is látszik. Igaz, a mai világban mire megyek
vele, maximum kitörölhetem azt, amire
gondolok.
Fürkésztem az arcát, mit tudok leolvasni róla. Kerestem benne a régi srácot,
azt, akivel annak idején olyan nagyon
összevesztem…
– Ettél már legalább valamit ma? –
tereltem a szót más irányba.
– Nem – válaszolta halkan, majd lassan lehajtotta a fejét. – Tudod, nem viccből mondtam, hogy hajléktalan vagyok,
mert sajnos ez az igazság. Ezt te is bizonyára látod rajtam, ha eddig nem is kérdeztél.
– Na, menjünk, együnk néhány falatot, aztán kávézás közben elbeszélgethetünk akár a múltról, akár a jelenről,
ahogy neked jólesik – válaszoltam, mint
aki meg sem lepődött a hallottakon.
– Van itt a közelben egy büfé, ahol
néha megengedik, hogy segítsek takarítani vagy akár a raktárban rendet rakni,
és cserébe mindig adnak némi ennivalót.
Szeretek náluk dolgozni, mert megbíznak bennem, soha egy rossz megjegy-
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– Beszélgessenek nyugodtan, hamarosan jön az ebéd – ocsúdott mellettünk
a felszolgálóhölgy, és magunkra hagyott
minket.
– Biztos érdekel a történetem? – kérdezett vissza régi katonatársam elbizonytalanodva.
– Nem kérdezném, ha nem érdekelne
– válaszoltam –, és mégiscsak eltelt
negyven év, megváltozott körülöttünk a
világ. Változtunk mi is vele együtt.
– Jó – vont vállat asztaltársam –; ha
már itt tartunk, az én kálváriám is az
úgynevezett rendszerváltáskor kezdődött. Előtte jól működő vállalkozásom
volt, amiből megélt a családom. Két
fiam született, a feleségem is mindent elkövetett a családért, ám én mindig többet akartam magunknak. A munkám során sok bennfentes politikust ismertem
meg, akik azokban a furán szabad években elkezdték menteni maguknak az elkótyavetyélt, amúgy értékes cégeket.
Nézett rám, értem-e, aztán folytatta.
– Csődbe juttatták, majd a maradékot
olcsón felvásárolták. Ide keveredtem.
Ezek közé az emberek közé. Nekik dolgoztam, folyamatosan üzleteltem velük,
s egy idő után különböző szabálytalanságokra is rábeszéltek. Emlékszel, akkor
mindent lehetett; a kutya sem ellenőrzött
bennünket, csak az számított, milyen
vastag bőr volt a képeden… Abban pedig nem volt hiány. Halásztunk a zavarosban és egyre kevesebbet törődtem a
családommal. Pénz volt bőven, jutott új
kocsikra; nagy volt a haveri kör, bulik
bulik után, nőkben sem szenvedtünk hiányt… Természetesen elváltam, aztán új
asszony – és a további piszkos bizniszek. Vásároltam magamnak iskolai
végzettséget, mert nem volt, meg egyre
jobban belekeveredtem a számlahamisításokba. Valójában fel sem fogtam, mit
miért teszek – mindent a barátaim intéztek, sokszor azt se tudtam, honnan jön a
számlámra pénz. Ez így ment néhány
évig, aztán utolért a törvény keze. Egy
hétfői nap különböző hatóságok a rendőrséggel közösen azonos időben kutatták át az irodám és a házunkat. Iratokat
kerestek…
Az érdekessé váló történetbe toppantott be újra a felszolgálóhölgy az ebéddel.
– Uraim, a frissen sültek! Jó étvágyat
kívánok! – tálalta az asztalunkra az ételt.
– Ha nem ízlik, az én bűnöm, mert saját
kezűleg készítettem maguknak!
A finom illatfelhők mindkettőnket
elborítottak, megéheztem, pedig néhány
perccel korábban nem kívántam semmi-
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féle ételt. Némaságba burkolóztunk a
korai ebédünkkel, csak az evőeszközök
koccanása hallatszott, a friss savanyúság
ropogása fogaink alatt. Hatalmas adagokat kaptunk, nem bírtam a magamé végére érni, de láttam, volt katonacimborámon is kifogott. Néztük egymást az asztal két végéről és ő újra beszélni kezdett.
– A házkutatásnál tartottunk... – köszörülte meg a torkát, és lassan döccent
elő belőle a folytatás. – Előzetes letartóztatásba kerültem, sokféle vád alapján
– valaki feljelentés tett ellenem. A legtöbbet megalapozottnak találták. Teljesen érthető volt, a „barátaim” ellenem
vallottak, az iratokon meg az én aláírásaim szerepeltek. Börtönt kaptam, a vagyonomat elkobozták. Szerencsére az
előző házamat a válásunk után a gyerekekre írattam. A második házam meg az
autónk az új párom nevén volt, a pénz a
bankban szintén – mikor kérdezték,
örökségnek mondtuk, bizonyítani is tudtuk. Alig kezdtem meg a börtönbüntetésem, értesítettek, hogy feleségem beadta
a válópert. – Minek szaporítsam a szót,
a végére csupasz fenékkel, rengeteg
adóssággal, és a nyolc évvel a nyakamban magamra maradtam. A két fiam lediplomázott, az idősebbik Angliában telepedett le. Anyanyelvi szinten beszéli
az angolt. Mérnök, a felesége is az, korábban Svédországban ismerte meg és

A kereszténység
legnagyobb ünnepe

közösen döntöttek Anglia
mellett. Az unokák születése után az édesanyját is kivitte magával, ő vigyáz a kicsikre. A kisebbik fiam München peremvárosában él,
részlegvezető egy kazánokat gyártó nagyvállalatnál.
A jövő tavaszra tervezik az
esküvőt a barátnőjével.
Megállt, nézett rám és
maga elé. Nem tudtam mit
mondani.
– A nyugdíjig még fél
évem van vissza – folytatta
nemsoká. – Elhelyezkedni
nem tudok, a börtönévek
meg nem számítanak bele.
Bármelyik volt csendestársamat kerestem, azt is letagadták, hogy valaha ismertek – pedig rajtam keresztül
gazdagodtak meg, ráadásul
én ültem helyettük.
Megint megállt egy lélegzetvételre, kicsit félrehajtotta a fejét és furcsa félmosollyal kereste a tekinte- 1. 2. 3.
tem.
– Nekem ez jutott – mondta rekedten. – És csak a saját kapzsiságomnak
köszönhetem. Az igazi tolvajok máig
megbecsült személyek, ők a jelenkori
elit…! – hangja
felfelé csuklott,
valami torz gúny
suhant át az arTájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
cán. – Én meg
a KULTÚRA HÁZA TELJES KÖRŰ FELÚJÍTÁSA
alkalmi munkákból és adomá2019. ÁPRILIS 29-ÉN KEZDŐDIK.
nyokból élek,
A költözés miatt ZÁRVA TARTUNK
hajléktalanszállón tisztálkoa húsvét utáni héten: 2019. április 23-26. között.
dom...
A Könyvtár is ZÁRVA LESZ ezalatt a négy nap alatt,
Sokáig hallmert minden munkatársra szükségünk van.
gattunk, mielőtt
Köszönjük a megértésüket!
megint rám nézett.
– Elítélsz vagy
A Közművelődési Intézmény az átépítés idejére
megértesz?
– várhatóan augusztus 31-éig –
A rendszera régi Tátorján Játékvár épületébe,
váltás körüli ea Dózsa György térre költözik.
semények pöA nálunk próbáló különféle tánccsoportok, illetve a szakkörök
rögtek bennem;
ÁPRILIS 12-éig használhatják a termeket
hazugságok véga Kultúra Házában (Kálvin J. tér),
telen sora, hamajd pedig ÁPRILIS 29-től a Tátorjánban (Dózsa Gy. tér).
zánk vállalataiHirdetésfelvétel: április 18-áig a Kultúra Házában (Kálvin J. tér), nak kiárusítása,
majd pedig április 29-től a Tátorjánban (Dózsa Gy. tér).
az elvesztett gazdasági piacok...
Köszönjük a megértésüket!
Gábor Adrienn És elkótyaveintézményvezető tyélt állami ü-
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1. Mik mennek Rómába nagycsütörtökön?
2. … kedd, hamvazó szerda…
3. Egyik meleghozónk.
4. A tavaszi napéjegyenlőség másik neve.
5. Berzselési (növény) kellék
6. Húsvét nincs nélküle.

b
Rejtvény

4.

5.

6.

Készítette:
Pulai Istvánné
és Pulai Anna

dülők, szállodák, melyeknek tulajdonosa a magyar állam, az emberek voltak… Sokaknak munkanélküli segély,
kilakoltatás, nyomor és megvetés jutott.
– Őszinte legyek? – kérdeztem.
– Ha kérhetlek… – válaszolta.
– Rendben. Most nem ütlek meg,
mint annak idején, a katonaságnál, pedig megérdemelnéd ugyanúgy, vagy
még jobban. Ne várd, hogy megértselek
és sajnáljalak az elcseszett életedért.
Belegondolsz, hány család megy tönkre
a hozzád hasonlók miatt? Szerintem az
ezért járó büntetést nem lehet letölteni.
Kívánom, élj sokáig, hogy cipelned
kelljen a megérdemelt sorsot.
A szavak ott maradtak a levegőben.
Felálltam, kértem a számlát. A felszolgálóhölgy a szeme sarkából figyelt;
mintha kérdezni akart volna valamit,
aztán mégsem tette. Biztos voltam
benne, legalább egy részét hallotta a
beszélgetésünknek. Megköszöntem a
kiszolgálást, az ebédet, majd anélkül
léptem ki az utcára, hogy elköszöntem
volna ismerősömtől. Megkönnyebbült
lélekkel ballagtam a kocsim irányába.
Elmúlt belőlem a több évtizedes lelkiismeret-furdalás, amiért annak idején
megütöttem egy velem szemben aljasul viselkedő katonatársam.
Id. M. S.
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Szállítás napja
Április 2. (kedd)
Április 9. (kedd)

A hulladék típusa
Kommunális
Kommunális
Zöldhulladék
Április 16. (kedd)
Kommunális
Április 22. (hétfő)
Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg
Április 23. (kedd)
Kommunális
Lomtalanítás
Április 30. (kedd)
Kommunális
A vasútvonaltól a Balaton-partig
Szállítás napja
A hulladék típusa
Április 2. (kedd)
Kommunális
Április 9. (kedd)
Kommunális
Zöldhulladék
Április 21. (vasárnap)
Kommunális
Április 22. (hétfő)
Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg
Április 23. (kedd)
Lomtalanítás
Április 28. (vasárnap)

Kommunális

Kommunális hulladék kezelése
Természetes személy, ingatlanhasználó a vegyes hulladékot zárt, szabványos gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak
elszállításra átadni. A szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett – a közszolgáltató által biztosított emblémázott, 110 literes gyűjtőzsák vehető igénybe.

Zöldhulladék kezelése
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a zöldhulladékot a képződés helyén, szabványos, külön erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben vagy – külön térítési díjért –
„SIÓKOM NONPROFIT Kft.” feliratos, biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve, ha a zöldhulladékot házilag komposztálják.
Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt vagy gyűjtőzsákot kizárólag az elszállítás napján, az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki. A
nyesedéket és egyéb, zsákban nem elhelyezhető zöldhulladékot egy méter hosszúságúra
vágva, kötegelve kérjük kihelyezni.
A szolgáltató kizárólag
a fent említett módon kihelyezett zöldhulladékot szállítja el!

Lomtalanítás
A házhoz menő lomtalanítást igénybe venni az alább felsorolt feltételek esetén
lehet:
– Házhoz menő lomtalanítási időpontot

minden hónap 4. keddjére (március-október hónapok között) lehet egyeztetni, minden hónap 15-ik
napjáig, a szolgáltató telefonszámán: 06-84/503-200 / szállítás.

– A lomok mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg.
– Az ingatlanhasználó nem rendelkezhet hátralékkal
– Csak és kizárólag lom kerülhet kihelyezésre, veszélyes hulladék, festék, gumi, pala,
építési törmelék stb. nem kerül elszállításra.
– Az ingatlanhasználó a lomokat kizárólag a leegyeztetett elszállítási napon, az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki.

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

Kommunális zsák: 508.- Ft/db
Biológiailag lebomló („zöldhulladékos”) zsák: 100.- Ft/db
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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

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
A természetes személy, ingatlanhasználó az
ingatlanon keletkezett települési hulladékból elkülönítetten gyűjti a papír, az üveg, továbbá a
műanyag anyagú, újrahasznosítható hulladékokat, és a közszolgáltató által ingyenesen biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott
gyűjtőzsákban adja át a közszolgáltatónak.
A zsákokat a szolgáltató folyamatosan pótolja. A nagyobb papírhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtőedény mellé kihelyezve, kilapítva, kötegelve adja át.
A közszolgáltató a szelektív hulladékot havi
egy alkalommal gyűjti be és szállítja el, az előre
megadott időpontokban.
Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék
gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot az elszállítás
napján, kizárólag az ingatlan előtti közterületre
helyezheti ki.
Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban a fentiekben felsorolt hulladékon kívül más jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.

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

A hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan előtti közterületre kihelyezni.
A későn kihelyezett gyűjtőedény ürítését a közszolgáltató nem köteles pótolni!
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LAKÁS, HÁZ, TELEK
Balatonkenesén, a Vak Bottyán utca környékén 1 fő részére kiadó szobát keresek
április 15-től október 15-ig.
Tel.: 06/52/784-994, 30/443-51-01
Balatonkenesén apartman 1 főnek hosszú
távra kiadó. Érd.: 30/690-53-85
ÁLLÁS
Szakácsot, kézilányt, mosogatót, takarítót
április 15-től október 15-ig kiemelt bérezéssel felveszek.
Tel.: 06/52/784-994, 06/30/443-51-01
SZOLGÁLTATÁS
Otthon van és fáj a lába?
Hívjon, s megyek otthonába!
Pedikűrre bejelentkezés: 06 30/619-96-62
Szilvia
Házi sonka, szalonna eladó, húsvétra rendelhető! Balatonkenese, 06 30/576-61-41

borítóján vagy
oldalain!
Várjuk képeit!
balatonkenesehirlap@gmail.com

A felhasználhatóság
érdekében kérjük, ha
lehet, fotóikat
minél nagyobb
méretben küldjék!

Kedves
balatonkeneseiek!
Kérjük,
adójuk 1%-ának
felajánlásával
támogassák
a Balatonkenese
Városért
Közalapítvány
munkáját!
Adószámunk:
19265520-1-19

 Fekete Gyémánt Szépségszalon férfi,
női, gyermek fodrászat, kozmetika. Pedikűr, gyógypedikűr, manikűr, műköröm,
géllakk. Hotel Marina Port. Igény szerint
házhoz megyek. Zimmermann Szilvia,
Tel.: 06 20/363-57-80, 20/241-54-95
 Jambrik Mihály szobafestő-mázoló, külső-belső felújítási munkák.
Tel.: +36 30/286-07-20
 30 m 2-es, légkondicionálóval felszerelt,
saját víz- és villanyórával rendelkező
üzlethelyiség kiadó Balatonkenesén, a
Széchenyi utcában. Érdeklődni
a 06 70/3838-658-as telefonszámon lehet.

Balatonkenese az Instagramon is!
https://www.instagram.com/
balaton.kenese/
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Tisztelt balatonkenesei lakosok,
nyaraló- és üdülővendégek!
Kérjük, személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásával
támogassák településünk
közbiztonságáért végzett
önkéntes munkánkat!

Balatonkenesei Polgárőr Egyesület
Adószám: 18930744-1-19

Kérjük, adója 1%-ával
segítse munkánkat!
Patrónus 2006
Balatonkenesei-Balatonakarattyai
Állatvédő Egyesület
Adószámunk: 19380946-1-19
8174 Balatonkenese,
Vak Bottyán u. 97.

