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Szerkesztői előszó

Nem kell külön mondani, hogy a május általában a legkellemesebb, legfényesebb hónap, melytől a testünk lelkünk új
energiával telik meg, s felébred a téli
álom után. A mindenki által várt napsüté-
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ses, jó idő, a hosszú nappalok beköszöntenek. Találkozunk a Majálison, a gyereknapon, Kenesén.
Rövid leszek, mert a témák szerencsére most sem hagytak sok helyet a bevezetőre. Ami a legfontosabb: kiránduljanak, élvezzék a tavaszt – és vigyázzanak
a természetre! Sajnos még mindig sok az
olyan ember(?)társunk, aki magára nézve

Tengernyi az öröm,
tengernyi a bánat
mi bennünket megtalál.
Örömünkben a mennyben járunk,
Bánatunkban a föld alá süllyedünk.
Öröm, bánat, mind-mind
velejárója az életünknek.
Kettősség van ebben is,
mint mindenben.
A kék ég alatt ugyanúgy,
mint a föld porában.
Nem lehet csak örömben fürdeni.
A bánat sem tart örökké.
Elmúlik az öröm és
elmúlik a fájdalom.
Hullámzik minden az élet
forgatagában, viharában.
Egyszer fent vagyunk,
egyszer lent vagyunk.
Egyszer hopp, máskor kopp.
Mit hogyan élünk meg,
hogyan érinti meg lelkünket,
lelkületünktől függ.
Elfogadásunktól függ.
Elfogadni a jót és
elfogadni a rosszat.
A keserűt ugyanúgy
Isten markából.
Tanulunk a jóból,
tanulhatunk a rosszból.
A tapasztalások visznek
előre a fejlődés útján.
Alázatos szívvel tudjunk
Köszönetet mondani mindenért,
amit kaptunk az életünkben.
Minden a javunkat szolgálja.
Az öröm, a boldogság,
bánat és keserűség egy
tőről fakadnak, csak
egy érmének a két oldalát mutatják.

nem érzi kötelezőnek a „Ne szemetelj!”,
„Ne szennyezd a vizet!”, „Ne károsítsd a
környezeted!” – ne tedd hulladéklerakóvá az
utcád végét, ne vágd ki teljesen értelmetlenül a fákat (a sor folytatható) parancsot.
Példákat valószínűleg mindannyian tudunk. A jó hír, hogy nem mindenki ilyen –
ha lehet, az utóbbiak táborát erősítsük.
Nagy Krisztina
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Testületi ülés 2019. április 2-án,
Balatonkenesén
Áprilisi ülésén a Képviselő-testület
megtárgyalta és elfogadta a 2019. február hónapban hozott, lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, továbbá az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót. Ezt a közrend és
közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló követte. Mint Éliás Gábor, a Balatonkenesei Rendőrőrs parancsnoka elmondta, a 2018. évet eredményesen zárták. A bűncselekmények száma a felére
csökkent, 2018-ban összesen 40 volt. A
nyomozás eredményességének mutatója
82,3%. Növekedett viszont a közterületen elkövetett bűncselekmények száma
– mert ebbe az ittas vezetés is beletartozik. A rendőrség nagyon sokat tesz az ittas vezetők kiszűrésére. Balatonkenese
közbiztonsági helyzete stabil, a szélőséges megnyilvánulásoktól a tavalyi évben
is mentes volt. Településünk nem tekinthető veszélyeztetettnek.
A személyi sérüléssel járó közúti
balesetek száma a Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén
2018-ban sajnos jelentősen növekedett.
Halálos közlekedési baleset két esetben
történt, és emelkedett a súlyos sérüléssel
járó balesetek száma is. A leggyakoribb
baleseti ok továbbra is a gyorshajtás.
Balatonkenese területén elkövetett
szabálysértés miatt 89 fővel szemben

indult eljárás, ezek főleg közlekedési
szabálysértések voltak.
2018-ban 219 bejelentett rendezvényt tartottak nyilván. A sportesemények, fesztiválok, kulturális megmozdulások biztosításához a rendőrség nagy
segítséget kapott a helyi polgárőr egyesületektől és a közterület-felügyelettől.
A polgárőrséggel a kapcsolat folyamatos, rendszeres egyeztetések folynak.
A körzeti megbízotti rendszer megfelelően működik.
A bűn- és balesetmegelőzés területén
komplex prevenciós programot folytatnak. Az oktatási intézményekkel együttműködve a tájékoztatók, beszélgetések a
gyermek- és ifjúságvédelem ügyét szolgálják.
A beszámolót a Testület az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta, és
köszönetét fejezte ki a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság, valamint a Balatonkenesei Rendőrőrs dolgozóinak.
Tájékoztató hangzott el a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről is. Vas
Gábor tűzoltó százados, megbízott parancsnok beszámolójában a működési
területen bekövetkezett 149 tűzesetről és
139 műszaki mentésről tett említést. Ebből a kiérkezés előtt 29-et felszámoltak,
105 pedig téves jelzés volt – melyek jelentős számát a területen működő létesítmények tűzjelző központjaiból érkező
közvetlen jelzések okozzák; ezekre a tűzoltóknak vonulási kötelezettségük van.
A beavatkozást igénylő műszaki
mentések száma évente egyre magasabb.
2018-ban három jelentős esemény
történt: februárban Papkeszin kéménytűz, márciusban Balatonalmádiban szénmonoxid-mérgezés, szeptemberben Királyszentistván területén tűzeset egy veszélyes üzemben.
Rauch József ezredes a Veszprémi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője elmondta, hogy a katasztrófavédelmi megbízottak folyamatosan végzik
a települések veszély- és vízkárelhárítási
terveinek felülvizsgálatát, a lakossági riasztó-tájékoztató rendszerek ellenőrzését. Részt vettek riasztási gyakorlatokon, eltűnt személyek felkutatásában;
veszélyesáru-szállítás közúti ellenőrzésében.
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2018-ban katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt, rajz- és irodalmi pályázatot is rendeztek. Az oktatási intézményekkel együttműködve megelőző kampányokat folytattak a tűzesetek számának megelőzésére.
Vas Gábor tűzoltó parancsnok beszámolóját a Képviselő-testület elfogadta, egyúttal köszönetét fejezte ki a
Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnak a településünkön végzett munkájáért.
Nyemcsok Györgyné, a Balatonkenesei Polgárőrség vezetője is elkészítette
beszámolóját. 2018 során 20 fővel működtek; 1 fő 50 órás közösségi szolgálatát
teljesítő diákkal és plusz egy fő segítővel
a szolgálatot biztonságosan ellátták. A
járőrözési feladatok mellett rendezvényeken, az idegenforgalomhoz kapcsolódó
helyszíneken – strandok, forgalmas csomópontok – teljesítettek szolgálatot.
Együttműködtek a rendőrséggel, a helyi
hivatalokkal és a lakossággal is. Részt
vettek a Balaton-Port Mentőcsoport munkájában és az MHRKKK-val kötött
együttműködési megállapodás alapján a
főszezonban rendszeres járőrszolgálatot
láttak el a Honvéd Üdülő területén. 2018ban másodszor került megrendezésre Balatonkenesén a Megyei Polgárőr Nap,
közel 1000 fő részvételével. – Balatonkenese Képviselő-testülete a beszámolót elfogadta.
Benyújtották 2018. évi tevékenységükről szóló beszámolóikat a civil szervezetek és a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló támogatásokban részesülők. A beérkezett beszámolókat a Testület elfogadta, illetve pótlásra szólított fel.
Elfogadták a képviselők a Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetősége által készített, a könyvtári intézményességről szóló 2018. évi beszámolót
is, mely az EMMI rendelkezésére készített, statisztikai adatokra épül, s a Veszprém Megyei Könyvtár részére is megküldik.
A WiFi4EU kezdeményezésre 2018.
november 7-én nyújtott be pályázatot
önkormányzatunk az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökségéhez (INEA), ingyenes wi-fi hozzáférés
biztosításának támogatására közterületeken, középületekben és egyéb, sokak
által használható helyeken. A pályázat
sikeres volt, így a későbbiekben öt cégtől kértek árajánlatot a wi-fi hálózat telepítésére. A megadott határidőre két pályázat érkezett: a Delta System Kft. nettó
6.189.000 forintos, és a WaweCom Informatikai Kft. 3.450.000 forintos aján-

Balatonkenesei Hírlap

2019. május
lata. A Képviselő-testület a WaweCom
Informatikai Kft. ajánlatát fogadta el.
Kérelemmel fordult a Testülethez a
Pannónia Citeraegyüttes: 2019. évi működésükhöz 1.250.000 forintos támogatást biztosítását kérték. A képviselők 5
igen szavazattal és egy tartózkodás mellett megszavazták a támogatást. Ugyancsak támogatásért folyamodott Önkormányzatunkhoz a Magyar Mentőmotoros Szolgálat – ők orvosok, mentőtisztek

Balatonken ese
Város
Jegyző je

és ápolók kötelező szakmai képzéséhez
kértek 100.000 forintot. A támogatást
ebben az esetben is megszavazták a képviselők.
A továbbiakban az Országos Bringakörút kiépítésének megvalósításához
kapcsolódóan a települési szerkezeti terv
módosításáról határoztak a képviselők;
elvi hozzájárulásukat adták a Tátorján
Játékvár gyermekfoglalkozások céljából
történő igénybevételéhez; valamint bí-
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rósági ülnöknek választották Tóth Mihálynét. – Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók nevelésével, oktatásával egészült ki a Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai dokumentuma.
További adatokat és anyagokat a
www.balatonkenese.hu weboldalon találnak.
– nk –

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 Hivatalának adócsoportjához beérkezett nagyszámú megkeresés és az adategyezetető lapok feldolgozása folyamatban van.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy – függetlenül a beérkezés módjától (papír
alapon, elektronikus levélben, hivatali kapun) – az ügyiratokat beérkezési sorrendben kell feldolgoznunk.
Kérjük a tisztelt adózók szíves türelmét, mivel a megnövekedett ügyiratszám miatt a feldolgozás a megszokottnál több időt vesz igénybe.
Kollegáink minden megkeresésre válaszolni fognak, természetesen
bármilyen kérdésükkel továbbra is forduljanak bizalommal ügyintézőinkhez.
Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!
Balatonkenese, 2019. április 15.
Tisztelettel:
Jurics Tamás
jegyző

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,

Falugazdász
fogadóóra

hogy az 1. fokú építésügyi hatósági ügyekben
Kovács Márta (Balatonalmádi Járási Hivatal)

Április 29-e után:

minden páratlan héten hétfőn,
8:00-9:00 között

Könyvtár, Kálvin J. tér 2.

fogadóórát tart

Kedd, 12:00 – 16:00

a Balatonkenesei Önkormányzati Hivatal épületében.
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Ismét választunk!
Május 26-án újabb nagyon fontos választásra kerül sor hazánkban és termesztésen szűkebb hazánkban, Kenesén is.
Európa-parlamenti képviselőket választunk, akik fizikailag ugyan távolabb, Brüszszelben, de jelentőségében, hatásában nagyon is közvetlenül
képviselik majd országunkat
és Európát. Nagy szavak nélkül is történelmi a választás és
annak eredménye. Nem pusztán személyeket, pártokat támogatunk a szavazatunkkal,
hanem egész Európa és benne
hazánk életfeltételeit évtizedekre, talán évszázadokra meghatározóan. Belegondolni sem
könnyű, átérezni meg különösen nehéz, pedig igaz: az Európai
Unió vezetői, testületei, a választott képviselők összetétele,
szellemisége és politikai akarata ezúttal kivételes felelősséggel
párosul. Valóban történelmi a feladatuk: megvédeni a földrészünk, országunk és a mi szűkebb, helyi világunk életét. A keresztény kultúra értékrendjét és ami mindenki számára meghatározóan fontos, a biztonságunkat, nyugalmunkat.
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beözönlésétől? Tömegesen, papírokat eldobva,
arcukat eltakarva, letagadva korukat és származásukat. Nem haszonélvezőként, segélyből élőként, némelyek terroristaként, majd később
megszállókként jönnek?
Két éve jártam Balatonfűzfőn az okmányirodában, megújítani a lejáró személyi igazolványt. Az udvarias, készséges ügyintéző hölgy megkérdezte: hajlandó az ujjlenyomata rögzítésére? Természetesen, válaszoltam, és
nyújtottam a mutató ujjamat.
Miért, ki előtt kéne titkolnom,
hogy ki vagyok? Nem kétséges, hogy az emberek többsége
hasonlóan gondolkozik.
Szívesen és őszinte becsüléssel említem meg, hogy
veszprémi érsekünk, Márffy
Gyula többször határozottan
megnyilvánult a migráció veszélyeiről. Nagyon régi, kedves barátom, Kozma Imre
atya, a Máltai Szeretetszolgálat elnöke mondta a televízió nyilvánossága előtt: az iszlám hódító jellegű. Vallás, életforma, törvénykezés, idegen kultúra.
Történelmi távlatú választás előtt állunk. Sajnos, az ellenzéki pártok kisebbítik, bagatellizálják a valós veszélyt. A „befogadó”, nemzetek feletti Európai Uniót kívánják szolgálni.

Bizonyára most is hallunk majd kétkedő hangokat: Brüszszel távol van; miért aggódunk, itt nincsenek migránsok; mi
közünk a messze tevékenykedő képviselőkhöz, jórészt nem is
ismerjük őket; én el sem megyek szavazni stb. Nagyon kérem,
ne gondolkodjunk így! Bízom abban, hogy a józan, felelősséget érző emberek nagy többsége nem így tesz. Óriási jelentőségű döntésről van szó, ha most módunk van rá, legyünk részesei! Országosan és kedvelt városunkban, Kenesén is.
Nyilvánvalóan egész Európa jövőjét meghatározó tényező
a migráció, illetve az iszlám térhódítás és ennek szerte tapasztalható, de valójában beláthatatlan következménye. Évszázadok alatt kialakult keresztény alapú kultúránk, életlehetőségünk súlyos veszélyben van. Végre érzékelhetően javul a gazdasági helyzet, általános a fejlődés-építkezés minden látható
jele, hazánkban jó irányúak a változások. Nyilvánvaló, hogy
ennek alapfeltétele a rend, a biztonság, a félelem nélküli élet.
Számos kérdésben lehet bizonyos megosztottság a pártok
között, az egyes emberek között, olykor még a családban is, de
a rendezett, biztonságos élet szükségességében aligha. Minden
józan, előrelátó gondolkodásnak és törekvésnek arra kell irányulnia, hogy Európa egészében megálljon az idegen invázió,
a szomszédos országokban és hazánkban pedig ne is kerülhessen erre sor.

Hála Istennek, a mi kormányzó pártszövetségünk szilárd,
következetes. Minden törekvése és megnyilvánulása a keresztény kulturális azonosság megőrzésére, a nemzetépítésre és a
tömeges bevándorlás megakadályozására irányul. Közvéleménykutatások szerint hazánkban – és remélem, ez így van
Kenesén is – az emberek mintegy 80%-a ellenzi az illegális
migrációt.

Nemrég volt vendégünk Földi László, az ismert biztonságpolitikai szakértő, aki a következőt mondta: a vetített filmrészletekben a fiatal férfiak járásáról látom, hogy számosan közülük kiképzett, katonaviselt ember. Mit remélhetünk ezek

Legyen 80%-os a FIDESZ-KDNP támogatottsága! Országosan és helyben, nálunk is. Rajtam nem fog múlni.
dr. Tábori György
alpolgármester
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ady endre 100
A Költészet napja, 2019. április 11.
Meskó Bánk meghívta Ady Endrét a Balaton-partján fekvő
Kenesére. Az irodalmi est nézői nem meghívottak voltak,
ők a vendéget, a meghívott költőt jöttek látni és hallani. Ady
szerelmei és levelezései szólaltak meg, sok vers és lírai hangulat elegyében, melyet a zene is csak szolgálni jött ezen az
estén. Nem volt Fekete zongora, de volt helyette Chopin a
zongorán, Hotzi Panni előadásában. Meskó Bánk, a településen ismert szavalóművész szerette volna megismertetni
Adyt, az egyik, ha nem a legnagyobb magyar költőóriást a
nagyérdeművel, mert amit az iskolában tanultunk róla, az
rég volt, és talán igaz sem volt – ráadásul az ember nem árt
ha tudja, hogy „a jó pap holtig tanul”. És talán az igazság
érmének másik oldala is meg tudott csillanni ezen az estén
a Kultúrház színpadán.
vasváry-tóth tibor

Elégedetten az élettel
2019. április 15.
Pál Feri Atya
Pál Feri atya őszinte ember, aki több mint nyitott, aki nem
csak nyitott könyv, de elevenség és őszinte rácsodálkozás az
egyszerű igazságra. Ha pszichológiában vagy valamilyen más
résztudományban tart előadást, akkor is az örömhír csókolja
homlokon a hallgatóságot, azért hogy az evangélium járja át a
szívünket, a fülünkbe suttogva valamit, amit a tudatunk hangos kiáltásnak érez, és sokáig csodálkozik, hogy valami isteni
sugallatra, megtanult érezni. A szociáletika nem száraz tudomány, hanem élő és ható. Olyan elevenség, amit a csak az önfeledten labdázó és kergetőző gyerekek ismernek, mert ők
tisztában vannak vele, hogy mi az, mert ők egy időre állandóan benne élnek. A sok kis gyerek közt Pál Feri olyan nagy,
hogy a Sportcsarnokba sem fért be, pedig csak az udvaron játszott ő is, mint mindig, Krisztussal és a kicsinyekkel. Míg a
boldogságunk üdvösségre változott.
Vasváry-Tóth Tibor
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tanárnő segítségével, amit köszönök nekik. Vendégeink élvezték a Balaton-parti
hajtogatást a szép környezetben.

Nyolcadik alkalommal vártuk a Magyar Origami Kör tagjait március 22-24én, a Tavaszi hétvégére.
Idén új helyen volt a szállásunk,
amiért nagy köszönet a Herbie és a Vadkacsa panzióknak. A vendégek mindkét
helyen nagyon jól érezték magukat, dicsérték a dolgozók odafigyelését, a kényelmes szállást. Nagyon köszönjük!
Az étkezésről idén
is Szolga Szilvia és lánya, Nagyné Csabi Rebeka, valamint Németné Jutka gondoskodott,
ami bőséges és finom volt. Köszönjük
szépen!
Köszönjük Tömör István polgármester úrnak, hogy használhattuk az óvoda
ebédlőjét a foglalkozásokra! Kényelmesen tudtunk hajtogatni, modelleket, diagramokat cserélni.
Szombaton részt vettünk a NABE Víz-napi
programján, ahol az érdeklődőkkel egy előre elkészített akváriumot népesítettünk be. Ezt három iskolásunk,
Papp Olivér, Papp Krisztina és Szabó
Anna Abigél festette meg, Dukon Vera

H

Egy vélemény a találkozóról
Bakos Zoltánné Ági
Idén március 22-24. között került
megrendezésre a tavaszi origami hétvége. Bár ez volt a nyolcadik ilyen
összejövetel, én még egyiken sem vettem részt eddig. Most sikerült először
eljutnom erre az eseményre, és csak
ajánlani tudom mindenkinek, mert a
hétvége nagyon jó hangulatban telt.
Beszélgettünk, hajtogattunk, sokat
nevettünk. Szombat délután a Balaton-parton bekapcsolódtunk a NABE
(Nők a Balatonért Egyesület) programjába. Közös erővel benépesítettünk egy „akváriumot”.
Az időjárásra nem lehetett panaszunk, végig gyönyörű időnk
volt. A hajtogatás és egymás társasága mellett a napsugarak simogatását is élveztük. Sokat lapozgattuk a
Dobóczki Zsuzsi által hozott könyvtári könyveket. Sokféle tavaszi hajtogatás mellett origami állatok is birtokba vették az asztalokat. Szerintem
egy béka modellnek különösen nagy
sikere volt, amit, ha jól tudom – de javítsatok ki, ha nem így van, – H. Vass
Ildikónak köszönhetünk, mert az őáltala hozott egyik könyvben vagy papíron volt rajta. Szerintem a jelenlévők
90%-a biztos meghajtogatta azt a figurát.

n

Végül egy köszönő e-mail
Pelle Évától
Kedves Teri és Sándor!
Köszönöm szépen, köszönjük szépen,
hogy vagytok nekünk, hogy tesztek
értünk, azért, hogy együtt lehessünk,
hogy egy kicsit egymásban és egymással szeretet fürdőzzünk és akár a
Balatonban merítkezzünk, nevessünk, hajtogassunk, beszélgessünk...
Köszönöm, hogy mindenkire nagy
szeretettel figyeltek...
Nevessetek sokat és pihenjetek ki
bennünket, mert azért tudom azt is,
milyen fárasztó egy-egy ilyen hétvége, programleszervezés. Rengeteg
öröm és izgalom van benne, de soksok dolgos perc testben, fejben és lélekben. A dolog után a pihenés is kell,
hogy új erővel menjen tovább minden…

Vasárnap meglátogatott bennünket az M2
M2 Én vagyok itt című
műsora is. A program
március 27-én volt aadásban. (Megnézhető a Youtubeon, a riport 49:48-nál kezdődik.)
Most pihenünk, de már készítjük elő a
Mindenki nagyon
jövő évi találkozót!
jól érezte magát és már
várják a következő évi
Kerti Teréz
találkozást.
origamis, a szervező

K

]

;

10

Balatonkenesei Hírlap

2019. május

A szeretet kézzelfogható jelei
Az országos Katolikus Karitász minden évben meghirdeti a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtési akcióját, amivel a helyi emberek segítését célozza meg. Balatonkenesén is sok-sok jólelkű ember adományozott lisztet,
olajat, tésztát és még sokféle tartós élelmiszert, azzal a
céllal, hogy mások húsvéti ünnepét szebbé és gazdagabbá tegye. A helyi Magyarok Nagyasszonya Katolikus
Karitász csoport feladata ezen adományok szétosztása,
amit mindannyian nagy örömmel tettünk meg. Ezúton
is köszönjük mindenki adományát és kívánunk mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket.
Horváth Jánosné

Újabb Conestoga sikerek!
A székesfehérvári Köfém Sportcsarnokban április 14-én rendezett IX.
FEJÉR KUPA Országos Táncművészeti Fesztivál countrytánc kategóriájában a Conestoga Country Medley-ével Arany minősítést szerzett, valamint
elhozták a fesztivál Legjobb kosztüm különdíját is.
Sok szeretettel gratulálunk!

Húsvétvárás Kenesén
A Kenese központjába látogatókat egy szép tojásfa
fogadta. A Balatonkenesei Gobelin- és Hímzőkör tagjai segítőikkel a város fáját díszítették fel.

12
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A balatonkenesei Rády Diáksport Egyesület karatékái (Néber Donát, Kelemen Kristóf és Kelemen Csongor) a XVIII. Sárvár Kupáról
sem tértek haza üres kézzel! Összesen 1 arany, 3 ezüst és 1 bronzéremmel lettek gazdagabbak, nem utolsósorban egy újabb tapasztalattal...
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Tavaszi túra a Koloska-völgyben

A március 18-i kiránduláson Balatonarácson voltunk. A Péter-hegy és a Tamás-hegy között van a
Koloska-völgy, és mi ott sétáltunk közel 10 kilométert. A balatonfüredi Lóczy-barlangban is voltunk.
A túravezető elmesélte, hogyan fedezték fel, hogy
alakult át az évek alatt. Jót túráztunk! Sokan mondták, hogy jól érezték magukat, ahogy én is! Köszönjük, Gabi néni!

Digitális témahét
Okostelefonok az angolórán
Az okostelefonok segítségével történő tanulás egyik megjelenési formáját láthatták a 8. osztályosok angolórájukon.
A Socrative alkalmazással készült tesztsorozatot a saját telefonjaikon oldották meg a diákok, amely a végén értékelte
a válaszaikat és százalékos formában kimutatta az eredményeket. A feladatsor pedagógus által irányított volt.

A művészeti
iskolásoknak
köszönhetően
Boros Luca
lassan
5. osztály
elkészülnek
a belső
udvaron
a padok.
Nagyon
különlegesek!

㻷㼑㼚㼑㼟㼑㼕㻌㼐㼕㽬㼗㻌㼍㼦㻌㻭㼞㼍㼚㼥㻌㻶㽬㼚㼛㼟㻌
㼂㼑㼞㼟㼑㼚㼥㻌㼛㼞㼟㼦㽬㼓㼛㼟㻌㼐㾁㼚㼠㿜㼖㽴㼎㼑㼚㻍㻌
Az 5. osztályos Varga-Greman Eszter – az
előfordulóban nyújtott teljesítménye alapján –
meghívást kapott a magyarverseny országos
döntőjébe. A megmérettetésre 2019. március
24-én került sor, a Budapesti Műszaki Egyetemen.
Gratulálunk Eszternek a szép eredményhez!

2019. május
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A ZAJVÉDELEMRŐL
2018. szeptember 29. napján lépett hatályba a helyi zajvédelemről szóló
6/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet
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hordalék akadályozza, az árok, vízfolyás kitisztítását az árokpart-menti
ingatlan tulajdonosa köteles elvégezni.
A csapadékvíz-elvezető árkok medrének, és műtárgyainak karbantartása,
rendezése a tulajdonos, vagy kezelő feladata.
A föld alatti zárt és a föld feletti nyílt csapadékelvezető rendszerbe szennyvizet vezetni vagy káros anyagot önteni tilos.
Kútba szennyvizet vezetni vagy káros anyagot önteni tilos.
Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba
vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba
nem vezetett háztartási szennyvizet csak a vizek hasznosítását, védelmét és
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott
módon gyűjtheti.

A rendelet személyi hatálya minden természetes és jogi személyre kiterjed,
amelyek
a) zajjal járó tevékenységet folytatnak,
b) zajforrást üzemeltetnek,
c) állandó vagy ideiglenes jelleggel rendezvényt szerveznek.
A rendelet szabályait kell alkalmazni a külön jogszabályban meghatározott
működési engedéllyel, illetve bejelentés-köteles tevékenység folytatásához
szükséges igazolással rendelkező üzletek zeneszolgáltatására, az üzletben
megtartott rendezvényekre, továbbá valamennyi kulturális-, szórakoztató-,
kereskedelmi és vendéglátó, üdülési, szabadidő, sport-, reklámcélú, közös- A levegő védelme
ségi tevékenységgel kapcsolatos, valamint minden hangosítást igénylő, és Az ingatlanokon keletkezett avart és kerti hulladékot égetni szeptember
hangosító berendezést üzemeltető rendezvényre.
15. és május 15. között, pénteki napokon 9:00 órától 16:00 óráig lehet.
Zajjal járó tevékenységet, különösen építőipari, szerelési, kertépítési, A belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadzöldterület-karbantartási, illetve a lakosság háztartási igényeit téri égetése tilos, az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más
kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.
kielégítő, zajkeltő munkát
E rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék a falomb, kaa) munkanapokon 7.00 óra és 20.00 óra,
b) szabadnapokon 9.00 óra és 12.00 óra, valamint 15.00 óra és 18.00 óra, szálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb biológiailag lebomló növényi
maradvány.
c) munkaszüneti napokon 9.00 óra és 12.00 óra között lehet végezni,
Az avar és kerti hulladékok kezelése - a levegőminőség veszélyeztetésének
kivéve az azonnali hibaelhárítást igénylő munkavégzést.
Üzemi és szabadidős zajforrás a környezeti zaj és rezgés elleni védelem kizárása érdekében és a szerves anyag tartalom hasznosítása céljából – az
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10.§-ban alábbi módon ajánlott:
a) komposztálással,
meghatározott módon üzemeltethető.
b) beszántással/beásással a termőhelyen vagy
Magánterületen – a településen tartózkodók nyugalmának biztosítása
c) szelektív hulladékgyűjtés útján.
érdekében – hangosító berendezés
Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése
a) munkanapokon 09.00 óra és 22.00 óra között,
b) szabad és munkaszüneti napokon 10.00 óra és 12.00 óra, valamint érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell.
A tűz begyújtásához légszennyezést okozó anyag (pl. benzin, olaj) nem
15.00 óra és 22.00 óra között üzemeltethető.
A kerti összejövetelek, és családi rendezvények megtartásakor fokozott használható.
Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben,
figyelemmel kell lenni a szomszédok nyugalmának biztosítására.
Vendéglátó egységek és kereskedelmi szálláshelyek (a továbbiakban e- füstriadó és erős szél esetében.
gyütt: vendéglátó üzletek) kerthelyiségében, illetve bármely nyitott Az avar és kerti hulladék közterületen történő égetése tilos, azonban a
polgármester a közterület tulajdonosa által megbízott szervezet részére
helyiségében zenét vagy más hangkeltéssel járó műsort szolgáltatni
a) június 1-től szeptember 15-ig minden nap 08.00 óra és 23.00 óra között, felmentést adhat.
b) szeptember 16-tól május 31-ig minden nap 08.00 óra és 20.00 óra A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni
tilos és veszély esetén vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
között lehetséges.
Vendéglátó üzletekben 22.00 óra és 2.00 óra között zene-, illetve műsor- A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket
szolgáltatás csak zárt helyiségen belül, zárt ablakok mellett, a környezeti zaj- kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 7/2008. (XII. 3.) illetőleg a tűz eloltható.
KvVM–EüM együttes rendeletben (a továbbiakban: Határérték rendelet) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagot csak rögzített ponyvával,
nedvesített állapotban szabad szállítani.
foglalt határértéket meg nem haladó hangerővel lehetséges.
Az üzemi vagy szabadidős zajforrás által okozott határérték túllépés miatt - Építésnél, tatarozásnál, bontásnál (az úttest felbontásánál) keletkezett port a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. terjedésének megakadályozására - vízzel kell locsolni.
(X. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint - zajbírságot szab ki a A por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell arra, hogy
a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési terükörnyezetvédelmi hatóság.
A vendéglátó üzletek esetében a rendeletben foglalt szabályok megszegése letek végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt
esetén – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6.§ (5) kell biztosítani.
Bűzös, rothadó anyagot csak légmentesen lezárt tartályban szabad szállítani
bekezdése alapján – a jegyző az üzlet nyitvatartási idejét korlátozhatja.
és a szállításig tárolni.
Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést,
A KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL
vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti
2016. november 26. napján lépett hatályba a környezetvédelemről levegő bűzzel való terhelése.
Bűzzel járó tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával
16/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
A víz védelme
Balatonkenese Város belterületi határától mért 1000 méteren belül, semmiAzokban az utcákban, ahol szennyvízcsatorna kerül kiépítésre, az in- lyen szaghatással járó, bűzös, fertőzésveszélyes telep nem helyezhető el, és
gatlantulajdonos köteles a közcsatorna üzembe helyezését követő 90 napon ilyen hatású tevékenység nem folytatható.
belül rákötni.
Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana allergiát okozó
Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója (továbbiakban: tulajdonos) gyomnövényektől való megtisztításáról.
köteles az ingatlanán a csapadékvíz visszatartását elősegíteni különösen A parlagfű irtásáról folyamatosan, de legkésőbb a virágzás előtt – az
szikkasztó, nyílt csapadékelvezető árok, zárt rendszerű csapadékvíz elvezető időjárástól függő gyakorisággal – kell gondoskodni.
csatorna vagy zárt rendszerű tároló tartály alkalmazásával.
A területen található allergiás megbetegedést kiváltó növények irtását
A csapadékvizet a közcsatornába vezetni tilos.
mechanikus módon és vegyszeres készítmények felhasználásával kell
Az élővizek által a partra hordott, a közvetlenül a vízparton található hulla- elvégezni.
dék, uszadék összegyűjtéséről, elszállításáról és kijelölt lerakóhelyen történő A Balatonkenesei-tátorjános természetvédelmi területen (balatonkenesei
elhelyezéséről a partmenti ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Ha a 444., 451., és 452. hrsz.) kizárólag mechanikus védekezés, vagy a természetcsapadékvíznek az árokban történő akadálytalan lefolyását hulladék vagy védelmi hatóság által engedélyezett irtószer alkalmazható.

Balatonkenesei Hírlap

18

2019. május

Májusban ismét Kenese lesz a triatlon fővárosa
Az elmúlt lapszámban hírt adtam róla, hogy május utolsó hétvégéjén szeretett városunkba költözik a magyarországi triatlontársadalom, hiszen nálunk kerül megrendezése minden idők legnépesebb Balatonman Kenese eseménye. A versenyek miatt lesznek
forgalmi korlátozások a település több részen, ezért érdemes áttekinteni a programot.
Bár évről évre nő azoknak a száma, akik örülnek a ténynek, hogy Balatonkenese felkerült a magyarországi triatlonos térképre,
vannak azért bőven olyanok is, akik boldogabbak lennének nélküle. Azt is tudom, hogy 2019. május 25-én nem lehet majd abban
a ritmusban mozogni a településen, mint akár egy héttel korábban, vagy később. A szombati triatlon-, és a vasárnapi futóversenyek miatt városunkba látogató 5-6 ezer ember bizony látható lesz minden szinten. Különösen érvényes ez a szombati napra,
amikor jelentős, de a korábbinál kevésbé forgalmas részeket érintő útlezárások lesznek a településen. Azt gondolom viszont,
hogy tudatos tervezéssel, és némi odafigyeléssel lehet alkalmazkodni az időszakosan megváltozó körülményekhez.
A 6. Primavera Balatonman Kenese beharangozását célzó cikksorozatom második részében elemzem a programtáblát, és bemutatom azokat az idősávokat, amikor jelentős kerékpáros-forgalom esik a településen belüli útvonalra. Nagyon bízom benne,
hogy idén is jó házigazdái leszünk a rendezvénynek, és a résztvevők közül sokan érzik majd úgy, hogy érdemes visszatérni
városunkba pihenési célból is.

2019. május 24. (péntek)
A városban tartózkodók többsége számára ez a nap pont
olyan lesz, mint egy szokványos májusi péntek délután. A település központjában ismeretlen autókat vezető arcok jelennek
meg, akik békésen élvezik majd a vendéglátó egységek szolgáltatásait.
Ezen a napon még nincs verseny, de a résztvevők jelentős
része már ekkor megérkezik.
A Vak Bottyán Strand azonban eddigre már látványos átalakuláson megy keresztül. A szervezők a hét első felében elkezdik építeni a versenyközpontot és a triatlonos versenyek
leglátványosabb részét: a kerékpáros depót.
A versenyközpontban 12 és 20 óra között jelentős számú
sportoló és hozzá kapcsolható kísérőszemélyzet teszi majd
tiszteletét, akik különböző adminisztrációs és sportszakmai
programokban vesznek részt.
16:00-17:00
A nap egyetlen olyan eseménye, ami egy normál péntek
délutánon ritkán fordul elő, a 16 órakor induló kerékpáros pályabejárás lesz. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján arra

érdemes készülni, hogy 70-80 kerékpáros érkezik majd lassú
(20 km/h) tempóval a városba a Strand » Kikötő u. » 71-es út
» Bakó József u. » Táncsics Mihály u. » Batthyány u. » Soós
Lajos u. útvonalon. Az előző lapszámban már bemutattam,
hogy az idei évben kikerüli a rendezvény a Városháza – Kossuth szobor közötti frekventált szakaszt, így várhatóan nem
okoznak majd forgalmi fennakadást a kerékpárosok. A menet
először a református parókia előtt fog megállni, majd a Soós
Lajos utca tetején, ahonnan további megállás nélkül 20-25
km/h körül átlagsebességgel végighalad a Fő utcán egészen a
dombtetőig, ahol újabb rövid eligazítást kapnak a versenyzők.
A csoport innen elgurul a körforgalomig, majd onnan immáron
megállás nélkül visszatér a Vak Bottyán Strandra azon az útvonalon, amin érkezett. Ez a kerékpáros vonulás még az útvonal biztosítása nélkül zajlik, a lezárások csak a szombati napon
lépnek érvénybe.

2019. május 25. (szombat)
Városközpont
A szombati nap a triatlonversenyek jegyében telik majd. A
verseny három száma közül érdemben csak a kerékpár terheli
a település normál életét, mert
ez a Balatonkenese belterület –
710-es út – 7213-as zárt útvonalon zajlik.
A pálya ki- és bevezető szakasza – lásd az alábbi térképen
– részleges zárással üzemel, az
alábbi útvonalon: Strand » Kikötő u. » 71-es út » Bakó József u. » Táncsics Mihály u. »
Batthyány u. » Soós Lajos u.
» Fő u. (régi TSZ épületig).
Az útvonal csomópontjain
rendezői, rendőri és polgárőri
jelenlétre kell számítani, akik
az útvonal biztosításában közreműködnek. A szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani, ezért kérjük, lehetőség szerint olyan alternatív útvonalakat vegyenek igénybe, amelyek
a pályát nem érintik és keresztezik. Ezt idén – a korábbi évek-
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lehet majd számítani kisebb
vagy nagyobb kerékpáros csoportokra.
8:20-8:50

Az első jelentős korláto-

hez képest – sokkal könnyebb lesz kivitelezni, hiszen a városközpontot kikerüli a kerékpárpálya.
Különösen fokozott figyelmet igénylő pontok: 71-es út /
posta kereszteződés; Batthyány utca – Bajcsy-Zsilinszky
utca – Soós Lajos utca csomópont; Fő utca (a Soós Lajos
utcától a TSZ épületig).
A pálya zárt szakasza, a térképen nyilakkal jelölt 710-es,
7205-ös és a 7213-as szakasz teljes zárással működik – a Magyar Közút Zrt. és Balatonkenese Város Önkormányzatának
engedélyével.
Főbb zárási pontok
Az útvonal biztosítása rendőri és rendezői jelenléttel, behajtási tilalom mellett valósul meg, az alábbi pontok zárásával: Balatonkenese Fő utca vége (TSZ épület); Papkeszi
híd; Balatonakarattya körforgalom 710-es kijárata; Balatonfőkajár 710-es bekötő út; Csajág 710-es bekötő út; Küngös 710-es bekötő utak; Fűzfőgyártelep körforgalom 7213as kijárata; Balatonfűzfő körforgalom 710-es kijárata. A
fentieken kívül minden olyan kisebb csomópont is lezárásra
kerül, amely a zárt pályára vezet.
Forgalomterelés
A verseny ideje alatt az autós forgalom a 71. sz út – 7-es
út – Lepsény – Balatonfőkajár – Csajág – Küngös – Berhida – Vilonya – Királyszentistván – Litér – Balatonfűzfő
szakaszon közlekedhet (mindkét irányba).
Menetrend szerinti buszjáratok
A zárt pályára – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – a
kéklámpás autók akadálymentesen behajthatnak, valamint a
menetrend szerinti buszjáratok is közlekednek majd – motoros
felvezetés mellett.
7:00-8:20
A versenyzők három távon, két külön időpontban állnak
rajthoz. A rövidtávot (1500 m úszás, 43 km kerékpározás,
10,5 km futás – 315 fő) és a speciáltávot (1500 m úszás, 165
km kerékpározás, 10,5 km futás – 115 fő) választók 8 órakor
rajtolnak a Vak Bottyán Strandon kialakított úszópályán.
Ebből fakadóan 8:20 előtt nem várható a városközpontban érdemi forgalomkorlátozás, így a Fő utca lakóinak érdemes az autóval tervezett bevásárlást erre az idősávra ütemezni, mert az is kijelenthető, hogy 15:20-ig folyamatosan

zás – kifelé irány
A leggyorsabbak 20 perc
környéki idővel teljesítik a távot, pár perc alatt nyeregbe is
pattannak, és megkezdik a kerékpáros táv teljesítését. Ebből
fakadóan az élmezőny 8:25 körül már megjelenik a Fő utcán,
így életbe lép az útzár, és az
utolsó kerékpáros várhatóan
9:10 körül ér a Fő utcára. A két
szélsőérték között változó sűrűségben érkeznek majd a kerékpárosok.
Ez az időszak szinte folyamatos zárást jelent az autósok
számára, de az idei évben ezt az üzletsorok előtti részen már
nem lehet majd olyan mértékben érzékelni, mint korábban, hiszen mind az autós, mind a gyalogos mozgás zavartalan lesz,
csak a fent említett részeken (Bakó – Táncsics – Batthyány –
Bajcsy-Zsilinszky – Soós Lajos – Fő utca) lesznek zárások.
9:25-10:30
A második jelentős korlátozás – mindkét irány
9 órakor azonban elrajtol a legnépesebb mezőny, és a középtávosok (1,9 km úszás, 86 km kerékpár, 21,1 km futás –
349 fő) élmezőnye pár perccel az utolsó rövidtávos után már
érkezik is a kerékpárpályára. Az ezen a távon indulók számára
1 óra 20 perc a kerékpározás megkezdéséig rendelkezésre álló
szintidő, így a leglassabb úszók is – immáron kerékpáron –
megérkeznek a Fő utcára 10:30-ig, és pár perc alatt el is hagyják majd Balatonkenese belterületét.
Fontos azonban megjegyezni, hogy 9:25 környékén megjelennek ismét a leggyorsabb rövidtávosok, akik várhatóan 60
percen belüli idővel fogják teljesíteni a 39 kilométeres kerékpáros kört. Ebben a szakaszban tehát már a lezárt útvonal
mindkét oldalán jelen lesznek a kerékpárosok, és a mezőny jelentős része 10:30-ig át is halad rajta. Rövidtávon és középtávon váltók is indulnak, ami 56 csapatot, és 182 fő versenyzőt
jelent, vagyis ekkor már több mint 800 fő lesz a pályán.
11:15-13:00

A harmadik jelentős korlátozás – mindkét irány
11:15-től várható vissza a középtávú verseny élmezőnye,
hiszen a 600 méteres szintkülönbséget tartalmazó 86 kilométeres pálya teljesítésére a leggyorsabbnak a tavalyi évben csak
124 percre volt szüksége. A mezőny vége azonban kicsivel
több, mint 5 órát tölt majd kerékpározással, így a lezárások vonatkozásában alapvetően arra kell készülni, hogy a többség befejezi a kerékpáros kört 13:00-ig, így a csúcsidőszak 11:30 és
12:30 között várható.
13:00-15:45 (jelentéktelen korlátozás)
13 óra után még kerékpározni fog a sepciáltávon indulók
többsége, azonban ez a csapat a legkisebb létszámú (115 fő),
és mivel itt a leghosszabb a kerékpáros rész (165 km), ez a
csoport szóródik szét időben legjobban. Az ő befutásuk egy
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időszakra fog esni a középtávos mezőny végével, de arra kell
készülni, hogy két versenyző áthaladása között akár percek is
eltelhetnek.
A verseny által érintett útvonalak zárása 17 óráig lesz érvényben, de 13 óra után már nem számítok dömping jellegű
forgalomra, és látok esélyt arra, hogy 15:45 a korlátozások feloldásra kerülnek, ami a 710-es és a 71-es szempontjából a legfontosabb.
Vízparti városrész
A triatlonverseny terhelése
alapvetően a felső városrészen
jelentkezik, de a teljesség igénye jegyében röviden áttekintem a futópályát is, a vízparton
élők tájékoztatása érdekében.
A 2019-es esztendő másik
nagy újítása, hogy azonos körön futnak mindhárom táv versenyzői. Ezen szervező döntésből fakadóan a kerékpárút terhelése megszűnik, ugyanis a
Kikötő utca irányába vezető
rész kikerült a programból.
A Vak Bottyán Strandról
induló futókörön a versenyzőknek 2 vagy 4 kört kell megtenniük a keleti irányba induló
Parti sétány – Honvéd Üdülő
– Vak Bottyán sétány nyomvonalon kialakított 5,25 kilométeres útvonalon, amit az
alábbi térkép szemléltet.
A versenyzők első csoportja 9:40-körül kezdi meg a futótáv teljesítését, és 17 óráig az utolsó versenyzőnek is be kell
érnie az érvényes teljesítéshez.

A versennyel kapcsolatos további részletek az esemény
weboldalán olvashatóak:
http://balatonman.hu/kenese-balatonkenese/kenese-rendezvenyinfo/
A triatlonverseny másnapján rangos futóverseny kerül
megrendezésre, ahol az indulók 7, 14 és 21 kilométeres távokon mérhetik össze tudásukat. A 21 kilométeres távon váltóversenyt is hirdettek a szervezők. A Maratonman Versenysorozat 2019 POLAR Kenese Futam elnevezésű eseményére

még lehet nevezni az alábbi weboldal segítségével: https://futas.maratonman.hu/kenese-rendezvenyinfo-2019/
A versenyzők nevében ezúton is köszönöm szépen előre a
keneseiek türelmét, megértését és természetesen a szurkolását,
szükségünk lesz a támogatásra idén is!
Tóth Péter
A kenesei középtávú
verseny lesz az idén
az egyik fő megméAzt céloztam be az idei körettetésem, és terméErdei Sándor
zéptávú versenyre, hogy keszetesen egy fontos
vésbé idegesen fogok rajthoz
állomás a Nagyatád(Férfi 45-49)
állni, mint a korábbi években,
ra vezető úton, mert
és játékosabban fogom fel az
a hazai pálya előnyét
eseményt. Jó lesz a sok magáki nem hagynám semnyos edzés után ennyi embermiért! Tavalyi időrel együtt sportolni a „pályáieredményemből szemon”. Örülök, hogy ismét
retnék egy kicsit lerészt vehetek a hazai versefaragni, és természenyen, és bízom benne, hogy
tesen végig élvezni a
minél több helyi szurkolóval
versenyt és a helyi
fogok találkozni. Nem akaszurkolók körében
rom az időt hajtani, csak tenni
mosolygósan, igazi
a dolgomat, mint az edzéseRock ’n Roll hanguken. Ha mégis becsúszik valatban teljesíteni a
lami szép eredmény, akkor
távot.
arra csak bónuszként fogok

Hazai versenyzők a pályán
Kelemen Nóra
(Női 45-49)
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tekinteni.
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Gáspár Ferenc
(Férfi 45-49)

teljesítéséhez. Ennek
a versenynek a jelentős részét a kerékpáron fogom tölteni,
ami azért izgalmas,
mert 160 kilométert
tekerhetek az ország
legjobb minőségű triatlonos útvonalán, a
710-esen, ami mellett az edzéseim során is rendszeresen
elhaladok, de a versenyen kívül sajnos
nem használhatom.
A hosszú tekerés után nagyon számítok
majd a helyi szurkolók támogatására a
futópályán, mert szükségem lesz rá.

Az idei évben a speciáltávot
választottam, mert kellenek a
hosszú versenyek a nagy célomhoz, a nagyatádi ironman

Erdei Krisztina
(Női 35-39)

Rövidtávon indulok, mivel
idén hosszabb ez a táv, mint
tavaly. A triatlon számomra

Kizárólag a Balatonman rendezvényein létezik a speciáltáv, amit tavaly sikeresen teljesítettem Füreden. Mivel a kerékpár a legerősebb számom,
egyértelmű volt, hogy a hazai
versenyen is ezen a távon állok rajthoz. Sokat segít, hogy
azon a futópályán teszem majd
meg az utolsó 10 kilométert,
aminek minden centijét ismerem, és ahol szinten minden
épülethez, fához, padhoz örök
emlékek fűződnek, amelyek
felidézésével el tudom terelni a
figyelmemet arról, hogy 6 órát
triatlonozni bizony fárasztó dolog. Nagyon nagy várakozásokkal készülök május utolsó
szombatjára, mert minden évben az az egyik legnagyobb élmény számomra, amikor a szülővárosom legjelentősebb sport-

egy szabadidős tevékenység,
és az az elsődleges célom,
hogy végig jól érezzem magam
a verseny során, de azért nem
utolsónak akarok befutni. Sanyi, a férjem révén nagyon
sok sportembert ismertem meg,
vannak, akikkel szoros barátságba kerültünk, és együtt tervezzük a szezont. Már voltam
több versenyen, de hazai pályán versenyezni fantasztikus
érzés. Nem kevés plusz önbizalmat ad az a tudat, hogy itt
biztosan nem tévedek el. Tavaly egy nagyon jó tanácsot
kaptam Pék Esztitől az első
triatlonversenyem előtt: „Úgy
csináljam, hogy végig tudjam
vigyorogni!” – ez nekem nagyon bejött, úgyhogy Kenesén is erre számíthatnak a
szurkolóim.

Az idei itthoni verseny kicsit a bringáról fog szólni, mert a
speciáltávon indulok.
Hosszú lesz az a 165
kilométer, így ez egy
kiváló felmérés magamnak! Egy erőpróbának szánom a versenyt, mert nagyon
kíváncsi vagyok, hogy
fejben bírom-e végig
a hosszú tekerést. Bízom benne, hogy a
hazai pálya és a szurkolók átsegítenek
majd a holtpontokon.
Ha sikerül, akkor lehet, hogy még egy
hosszútáv is képbe kerülhet a szezon hátralévő részében…

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

Adószámunk:
19265520-1-19
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Tóth Péter
(Férfi 35-39)

eseményén a gyermekeimmel
együtt futhatok keresztül a
célkapun.

Bánki Róbert
(Férfi 45-49)
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– Hogyan kezdődött a kapcsolatod a Turisztikai Egyesülettel?
– Édesapámat hosszú ideje fűzi barátság
Beszélgetés Hartai Edvárddal,
Thury Ferenchez, a Vak Bottyán strand
gondnokához. Amikor a turisztikai egyesüa Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület elnökével
let elnöksége megújulás előtt állt, ő vetette
fel, mi lenne, ha részt vennék a munkájukban. Kanász Petra és Tóth Barnabás a Tourinform irodából után adott turistajegy működik. Ez Fűzfőnek nagyon tetszik.
hasonló korúak, mint én; Barnabást régről ismerem, Petra pe- Ugyanígy nekünk is van, amiről nem tudunk, de máshol esetdig azt tanulta az egyetemen, amit én is. Bíztunk benne, hogy leg jól bevált, amiből tanulhatunk. Sokszor el kell mondani,
jó lesz köztünk az összhang. Leültünk megbeszélni a dolgokat hogy nem rosszat akarunk. Még ha elsőre valami visszalépésPuskás Róberttel és Thury Ferenccel,
nek tűnik is, de abból néhány hónap
és egyeztettük, mit tudok vállalni. Hámúlva már előny származik, akkor azt
rom éve vezetem a családi éttermünérdemes meglépni.
ket, mellette még egyetemre járok –
– Milyen tapasztalatokkal vágtál
két félévem van vissza –, így elég sok
neki a feladatoknak, és mi az, amit
a feladatom, de az egyesület munkámég csinálsz mellette?
jával nagyon szívesen foglalkozom.
– Az étterem, az egyetem és az
Az új elnökség megválasztásakor
egyesület – most ez a három fő terület
nem volt ellenfelem, így lettem az
van az életemben – Gépgyártás-techegyesület elnöke. Örülök a feladatnológiai technikusként végeztem, aznak, kihívást jelent. Szeretnék Ketán az Óbudai Egyetemen műszaki
nese, sőt az egész keleti öböl turizmumenedzseri szakon tanultam. Mellette
sáért tenni.
az LG-nél dolgoztam, TV-promóci– Milyen állapotokat vettél át?
ókkal foglalkoztam, nagyon szeret– Nem volt könnyű a helyzet. A
tem. Sajnos édesapám megbetegedett
Tourinformban akkor kezdtek az új
és ki kellett vennem a részem az éttekollégák, elég nehéz volt mindent átrem vezetéséből. Jelenleg a Pannon
látni. Előzőleg más rendszerben keEgyetemen tanulok, hogy a vendéglázelték a dolgokat, nekünk újra kellett
tói tapasztalataimhoz, az idegenforgondolnunk. A munka most már teljegalomról és a vendéglátásról szerzett
sen beindult, Petra és Barna nagyon
ismereteimhez az elméletet is megjól kiegészítik egymást: Barnabás a
szerezzem. Üzletvezetői képzésben is
háttérben dolgozik, mindenről tud, a feladatokat átlátja és meg részt vettem, és folyamatosan figyelem a témámba vágó totudja oldani. Petra nagyon jól kommunikál az emberekkel, vábbi tanulási lehetőségeket. Emellett sportolok, CrossFit-re
kedves és segítőkész.
járok, Veszprémbe. Ha tehetem, sokat vagyok együtt két és fél,
– Miután átláttad a feladatokat, mit gondolsz az egyesület illetve három és fél éves keresztfiaimmal.
további munkájáról és a térségünk turizmusáról?
– Kenesével mióta és milyen kapcsolatban vagy?
– Folyamatos meghívásokat kapunk a Magyar Turisztikai
– Több mint huszonhat éve van itt családi vállalkozásunk,
Ügynökségtől, különböző szakmai programokra, és a balatoni a Vadkacsa étterem. Gyerekkorom óta minden nyarat itt töltök.
regionális szervezetekkel is kapcsolatban vagyunk. Voltunk Sok barátság fűz ide, szeretnénk végleg ide költözni. Nagyon
Budapesten, az utazás kiállításon – ezeket a lehetőségeket ki szeretem Kenesét, főleg az elő- és utószezonban, amikor még
kell használni, mert fontos a megjelenés, az információszerzés nyugalom van. A szezon számunkra munkával telik. Nagyés a tapasztalatcsere. Ha az időm engedi, szeretek ezeken sze- szerű ez a település, nagyon jó adottságokkal – az egyik legmélyesen is részt venni, de a kollégáim mindenképpen ott lesz- szebb a Balaton partján. A kilátóhoz gyakran feljárok, szoktam
nek az eseményeken. Ezen kívül nagyon fontosnak tartom, arra futni is. Hobbim a fotózás, Kenesén remek témákat taláhogy együttműködjünk a környék turisztikai szervezeteivel, lok. Ez jelenti számomra a kikapcsolódást.
különösen a keleti öböl szereplőivel. Egyedül kevesebb esé– Kenesének nagyon jók az adottságai. Mi az, amiben tulyünk van fejlődni, mint egységben. Szeretnék minél több risztikailag erős, és mi az, amiben fejleszteni lehetne?
résztvevőt, települést bevonni, Szeretném, ha a keleti öböl,
– Nagyon szép és hosszú partszakaszunk van, de a vendéFűzfő, Akarattya, Kenese, de akár Balatonfőkajár, Litér is gek közül sokan említik, hogy a strand melletti épületekre már
csatlakozna. Alkossunk egységet, és rendezvények, akár szak- ráférne a változás. Kenese központi része szépül, nagyon jó,
mai eshetőségek tekintetében működjünk együtt, segítsünk hogy most a polgármesteri hivatal épülete is megújult, de a teegymásnak. Hátrányunk ebből biztosan nem fog származni. lepülés bevételének jelentős része származik a strandokéból,
Balatonfűzfővel nagyon jó a kapcsolatunk, már több megbe- így bármilyen ide befektetett összeg megtérül. Nagyon örülök,
szélésünk volt. Ha a többi település látja, hogy működik, re- hogy az idén a strandon is több program lesz. A hagyományos
mélem, egyre többen csatlakoznak.
rendezvények – mint a Lecsófesztivál, vagy a reformkori fel– Konkrétan hogyan valósítjátok meg az együttműködést?
vonulás volt az elmúlt években – sok embert vonzanak. Bor– Rendezvények közös lebonyolításában, folyamatos kom- fesztiválok több településen is vannak – Almádiban, Füreden
munikációban. Minden településnek van olyan kezdeménye- – de ott teljesen más a célcsoport. Szerintem nekünk a baráti
zése, amely a többieknek is jó példát mutathat – ilyen például hangulatú rendezvények közönségét kell megszólítanunk, akik
az a rendszer, ahogy Balatonkenesén az idegenforgalmi adó eddig is előszeretettel választották Kenesét.

Az együttműködés a legfontosabb
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– A rendezvények mellett mit tudnánk még felmutatni? Erre
milyen elképzeléseid vannak?
– Kidolgozott akciótervünk van, a strandra, a Széchenyi
parkra és a városközpontra is. Komoly elképzelések formálódnak, amelyet fokozatosan, lépésenként szeretnénk majd

23

megismertetni. Ha elutazom valahová, akár országon belül,
akár külföldre, mindenütt nézem, hogy mások hogyan csinálják. Rengeteg jó ötletet lehet meríteni, amit aztán saját elképzeléseinkhez alakíthatunk. Nem rossz tanulni attól, aki valamit
jól csinál. Ezzel mindannyian csak nyerünk.
– nk –

…és hogy miért fontos ez
nekünk Balatonkenesén?
Azon túl, hogy az egyesület megyénkben működik, kenesei áll az élén, Ivanics Ferenc személyében. Ferit már ismerhetik olvasóink: ismeretterjesztő írásai, sőt egy sci-fi novellája is jelent már meg a
Balatonkenesei Hírlapban. Ezen kívül többször tartott érdekes előadást, bemutatót – köztük távcsöves bemutatót is – Kenesén. Ha van valaki, aki szereti a hobbiját és mert nagyot
álmodni, akkor ő az. Körülötte pedig hozzá hasonló emberek, akikkel most nagyszerű
dolog történt.

Civil díjat nyert a Bakonyi Csillagászati Egyesület!

– Hogyan kerültetek a díj
közelébe?
– Hónapokkal ezelőtt
akadtam rá a pályázatra, egy
baráti egyesület honlapján.
Úgy gondoltam, mi is megpróbálhatnánk. Összeállítottunk
magunkról egy bemutatkozó
anyagot: a tevékenységünkről,
bemutatóinkról, előadásainkról, eseményeinkről, médiamegjelenéseinkről, terveinkről. A
megye határain kívül is vannak rendezvényeink, sok helyre
hívnak minket, ahol mindig lelkes közönség fogad.
Amikor nyilvánosságra hozták a pályázók névsorát, köztük
olyan szervezetekkel, mint az Országos Gyermekmentő Alapítvány és a Rákellenes Liga, teljesen esélytelennek láttuk magunkat – de legalább indultunk. Viszont egy hónappal ezelőtt
ott szerepeltünk a döntősök listáján, amelyre mintegy 120
egyesület és civil szervezet közül választottak ki 31-et. Nyolc
kategória volt, egyike a Legígéretesebb új szervezet. Mi ezt
választottuk: egy éve vagyunk a porondon, mint hivatalos
egyesület.
Végül legnagyobb meglepetésünkre mi nyertük a díjat. Az
átadóra is az esélytelenek nyugalmával mentünk el négyen,
Ivanics-Rieger Klaudia, Veisz András, Csánitz László és én.
Gondoltuk, legalább
lesz egy jó napunk, érdekes emberekkel találkozhatunk, megismerhetjük a többi pályázót. Ezért elképesztő szintű megdöbbenést okozott, amikor
kimondták a nevünket. Nagyon sokat dolgoztunk és dolgozunk,
és ennek hirtelen meglett az elismerése. Hihetetlen eufóriát okozott. Rendszerint naLapzárta után kaptuk a hírt, hogy a gyon szeretek beszélni és könnyen megy,
Bakonyi Csillagászati Egyesület
de a színpadon nagyon
újabb díjat nyert el, Az év kiváló
össze kellett szedni a
egyesülete 2019 kitüntetést.
gondolataimat, hogy

A Civil Díjat a NIOK Alapítvány
(Nonprofit Információs és Oktató
Központ – elnöke Gerencsér Balázs) azért alapította, hogy széles közönség számára is ismertebbé váljon
a civilek tevékenysége és munkájuk
össztársadalmi hatása. Életre hívásával a NIOK Alapítvány és együttműködő partnere, a Civil Iránytű Alapítvány célja, hogy felhívja a szektor és
a társadalom figyelmét azokra az innovatív és különleges civil kezdeményezésekre, melyek kiemelkedő eredményeket értek el, és/vagy összefogást generáltak, változást indítottak
el. A program célja, hogy a díjak odaítélése által minél szélesebb körben
ismertté váljanak a legjobb hazai civil
szervezetek és legsikeresebb projektjeik. A pályázaton nyertes szervezetek oklevélben részesülnek. A díj elnyerésével a nyertes szervezetek
megkapják a Civil Díj 2019 logó
használatának jogát.

megköszönjem.
– Mennyiben befolyásolja a díj a további
működéseteket?
– Hatalmas lépést
jelent nekünk, plusz erőt ad a továbbiakhoz,
hogy még nagyobb eltökéltséggel dolgozzunk. Jóval nagyobb
magabiztosságot, szilárdabb fellépést biztosít a számunkra, hiszen ez egy országos elismerés. Könnyebbé válik a kommunikációnk, jobban megismernek minket. A Civil Díj logóját is
használhatjuk, ami jelzése, hogy ismeretterjesztő tevékenységünk elismertté vált. Egy éve lettünk egyesület, már az is nagy
ugrás volt számunkra. Egyébként 2015. április 15-én találkoztunk az úrkúti focipályán a barátaimmal, ahol felvetettem, hogy
alakítsunk csillagászati klubot, mert mindannyiunkat érdekel –
nem gondoltam, hogy ez lesz belőle.
– Majdnem napra pontosan négy évvel később vettétek át
ezt a jelentős díjat. – Aki kíváncsi rátok, a következő időszakban hol tud titeket látni, elérni?
– A facebook-on minden programunk aktuálisan ott szerepel, de nagy eseményünk, amire készülünk, július 20-án lesz,
a holdraszállás 50. évfordulóján. Ajkáról, a műjégpálya mellől
egy magaslégköri ballont küldünk 31 km magasra, a sztratoszféra felső tartományába, ami már a világűr pereme: kamerákat, GPS-modult, rádiólokációs követőegységet visz magával.
Hőmérsékletet, nyomást fog mérni, és reményeink szerint műholdakéhoz hasonló felvételeket készít. Nyilvános rendezvény
lesz, rajzpályázat kapcsolódik hozzá, sőt facebook-on a ballon
nevére is lehet szavazni. Májustól pályázatot írunk ki a misszió
logójára.
– Sok sikert kívánunk nektek, és reméljük, hogy hamarosan
Balatonkenesén is üdvözölhetünk titeket egy újabb bemutatón!
– nk –
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Ahogy mi ünnepeltük a Víz Világnapját…
A Víz Világnapja alkalmából március utolsó előtti szombatján a Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportjával immár tizenkettedik alkalommal szerveztünk szabadtéri programot Víz Napi
Balcsi-Parti néven a kenesei Széchenyi
parkban…
Az időjárás ezúttal kegyes volt hozzánk, sok napsütést és kellemes tavaszi
hőmérsékletet tartogatott számunkra,
ami egy többórás szabadtéri rendezvény
esetében igazi ajándék.
A neves világnap idei
szlogenje, a „Vizet mindenkinek!”, arra a sajnálatos tényre hívta fel a
figyelmet, miszerint milliók élnek a világban úgy,
hogy nincs számukra elegendő és megfelelő vízmennyiség.
A tavalyi évhez hasonlóan, idén is kellemes
és hangulatos sétával indítottuk a
délutánt: az immár sokéves hagyománynyal bíró világnapi rendezvényre összegyűlt csapat az első állomástól az utolsóig a kenesei Bakó-patak mentén bandukolva gyűjtötte az élményeket és a hasznos ismereteket.

Március 23-án délután 3 órakor az
első állomáshelyen, a Bajcsy-Zsilinszky
utcai iskolánál gyülekeztünk, ahol a
gyerekek mintegy bemelegítésként a patakugrással bizonyíthatták ügyességüket. Az
volt a feladatuk, hogy úgy próbáljanak átugrani – helyből,
vagy nekifutással, esetleg fél
lábon, a bátrabbak akár hátrafelé – a NABE-tagtársak kreativitását dicsérő, rögtönzött
„patakon”, hogy közben ne
essenek bele a „vízbe”. A nagy
sikerű megmérettetés után a
vállalkozó szellemű diákok örömmel álltak a jópofa találós
kérdések elébe. Ezt követően

az iskolától a Nepomuki Szent Balatonkenese-Balatonakarattya csoport
János-szobor felé vettük az irányt. A második állomáson
Pulainé Irénke tagtársunk mesélt a szobor történetéről, va- A 2019. évi Víz Világnap nemzetközi szlogenje a
lamint a talapzat alatt csörge- „V
Vizet mindenkinek!”. Magyarország szerencsés
dező patakocska élővilágáról. ország. Sem most, sem a jövőben nem kell attól
Ezután tettünk egy rövid kité- tartanunk, hogy ne jutna ivóvíz az itt élőknek. A
rőt a „szomszédba”, hogy megbőséges vízkészletek mellett csodaszép felszíni
csodáljuk a kis patakból képvizeink is vannak, pihenést, kikapcsolódást, sporződött vízesést a református
tolási lehetőséget nyújtva mindenkinek. Ahhoz,
templom kertjében.
hogy így maradjon, nem elég a kedvező földrajzi
fekvés és a jóságos, nagylelkű természet. Az embereknek, köztük a rövid távú gazdasági hasznot
hajszolóknak is be kell látniuk, hogy föl kell
hagyni a vizek károsításával és önző kisajátításával.

Megkoszorúztuk a Balatont

Innen a karnyújtásnyira lévő Erzsébet Vendéglőbe vonult át a csapat, ahol vízkóstolást tartottunk a vízbárban.
A program keretében egy kancsó ásványvíz és egy kancsó
csapvíz „versengett” egymással. Nos, az össznépi kortyolgatás végén kicsik és
nagyok egyöntetűen állították: a kétféle szomjoltó közül a kenesei csapvíz a finomabb itóka!
Ezek után következtek a
„vizes” villámkérdések,
majd az ünnepi séta a Víz
Napi Balcsi-Parti állandó
helyszínére, a Széchenyi
parkba vezetett, ahol kezdetét
vették az óvodásoknak és az
iskolásoknak szervezett játé-

A vizek megőrzéséért folyó világméretű küzdelemből mindenkinek tehetsége és lehetőségei
szerint ki kell vennie a részét. A balatoniaknak az
idei világnapon a természetes partszakaszok –
utóbbi időkben felgyorsult – csökkentése ellen
kell felemelnie a szavát, mert a tó vizének és élővilágának védelmében a legnagyobb szerepe a
parti sáv természetességének van. A nádak tisztítják a tavat, az árnyas ligetek otthont adnak a
különleges értékű, nedves élőhelyet kedvelő
parti ökoszisztémának. A természetes strandok
az ember kikapcsolódását, rekreációját szolgálják.
A Nők a Balatonért Egyesület a hagyományokhoz
híven, a Balaton megkoszorúzásával ünnepli a
Víz világnapot. A vidám koszorúkra a színes szalagok mellett egy fekete színűt is kötöttünk. Gyászoljuk az utóbbi időben elvesztett természetes
partszakaszokat, élővilágot.
Vasárnap, március 24-én tizennyolc településen,
Balatonkenesétől Keszthelyen át Siófokig változatos programok fogadták az érdeklődőket…
NABE közlemény
kos vetélkedők.
A nagyobbakat az idei
évre megújult Víz Világnapi
Totó és Kvíz várta, a vizes
játékokban – pl. a vízipisztolyos célba lövésben – pedig kicsik és nagyok is öszszemérhették az ügyességüket. A próbatételek közül
idén is nagy sikert aratott a
balatoni halak felismerése
elnevezésű feladat, no meg
a Balaton-puzzle, és sokak
tetszését elnyerte a rendkí-
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vül mutatós új asztali szelektív hulladékgyűjtő szett is. Mindeközben gondos
vendéglátókként az ilyenkor elmaradhatatlan lila hagymás zsíros kenyérrel és az
alkalomhoz illően hűsítő vízzel kínáltuk
a Balcsi-partizókat.

A délután utolsó előtti „felvonásaként” csoportunk vezetője, Thuryné Zsuzsa ismertette a csapatunk által meghirdetett rajzpályázat eredményét. Ugyanis
az idei év első „NABE-akciójaként” egy
rendkívül érdekes – a gyerekek kreativitását és alkotókedvét ösztönző – kezdeményezéssel álltunk elő. A Víz Világnapja alkalmából rajzpályázatot hirdettünk iskolás gyerekeknek, versillusztráció kategóriában. Ennek keretében egy
adott rövid versike minden sorához színes illusztráció készítésére kértük a pályázni kívánókat. Az így elkészült, szakértő zsűri által a 11 legjobbnak ítélt alkotásból „lapozgatót” készíttettünk. Ez-

úton is szeretnénk köszönetet mondani
Dukon Béláné Verának, hogy ennyi
szép, igényes rajz érkezett be hozzánk.
Mindeközben, az óvodásoknak szóló pályázat keretében, az óvó nénik irányítása
mellett a kicsiktől képeslapokat vártunk,
balatoni vagy valamilyen vizes élményeiket felelevenítve. Az akarattyai óvodások, túlteljesítve a feladatot, szintén a
mondókához rajzolták meg képeiket. A
külön-díjas Kis Kocsis Anna illusztrációiból pedig plakátok, szórólapok készültek. Az eredményhirdetést március

23-án, a Víz Napi BalcsiPartin tartottuk: merthogy a pályázók természetesen jutalomban részesültek. A legjobb rajzokból rögtönzött kiállítást rendeztünk, így
minden résztvevő
megtekinthette a
nagyszerű alkotásokat. A Balatoni lapozgatót az óvodásoknak szeretnénk
majd adni.
Az idei „Vizet mindenkinek!”
rendezvényünk egyébként más újdonsággal is szolgált: Kerti Teréznek
köszönhetően, a Magyar Origami Kör
tagjai, origami hétvégéjük egyik programjaként vettek részt, ehhez igazodva
tartottuk vasárnap helyett szombaton a
Víz Napi Balcsi-Partinkat. Csodálatos
kézügyességüket bemutatva, origami
foglalkozással gazdagították rendezvényünket, mi több, meglepetésként egy
balatoni akváriumot is készítettek számunkra.
A program zárásaként a tóparton énekkel köszöntöttük a magyar tengert,

majd hagyományainkhoz híven, megkoszorúztuk a Balatont.
Szűcs Anikó – Thury Attiláné
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a Balaton címmel, kis füzetben adta
Kenesei Öcsi József: Szerelmem
közre a család Kenesei Öcsi József, Jóska bácsi verseit és tréfás történeteit. „Én a szívem szerint írok, szeré2000
nyen mesélek, regélek” – írja bevezetőjében.
Földim, ki velünk itt születtél
ha kétezerben is erre jársz,
Knésa, Csittény és Máma földjén
egy balatoni várost találsz.

Lakói tisztelni fogják a szépet,
tiszta, virágos ablakuk, udvaruk,
bármikor örömmel fogadnak vendéget,
kedvesen kitárják előttük a kaput.

A Tájház gyűjteményét is gazdagította visszaemlékezéseivel a sportról, az iparosokról, a földműves-szövetkezetről.
Igazi lokálpatrióta volt.
A 2000 című vers is a kötetből való. Álma 2009-ben
valósult meg, amikor várossá vált településünk.
Vér Lászlóné

Utcáik, tereik szépen rendezettek,
méltán nagyon jó érzést keltenek,
új, szép üdülőik a Balatonban állnak,
innen csalogatják a kedves vendégeket.
Ifjaik, lányaik új szakmát tanulnak,
a vendéglátás szép mesterségét,
nagyanyáink híres főztjeit ajánlva,
s vendégmarasztaló kedvességet.
A vezetés jól, s előre tervez,
lerakva alapját egy szebb jövőnek,
munkahelyeket, családi békességet,
lokálpatriótának és földijének.
Így lesz, remélhetjük bátran,
az összefogás a legnagyobb erő,
Ébredj, falum, ifjak, fel, munkára,
hisz tiétek a szép, boldog jövő.

Búcsú a fáktól
Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet!
Én vagyok tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon,
Én vagyok tornácod barátságos fedele,

O.T.I. üdülőtelep, 1930-1940

Nevelőotthonosok ballagása, 1962

Melynek árnyékába menekülsz a tűző nap elől,
S gyümölcsöm oltja szomjadat.
Én vagyok a gerenda, amely házadat tartja,
Én vagyok asztalod lapja,
Én vagyok az ágy, amelyben fekszel
A deszka, amelyből csónakodat építed.
Én vagyok házad ajtaja, bölcsőd fája, koporsód fedele.
Vándor, ki elmégy mellettem,
Hallgasd meg a kérésem: ne bánts!
Az erdő fohásza
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Hátha valaki nem ismeri…
Kenese cserjéi
Ebben a számban elbúcsúzunk a hat
részes „Kenese fái” sorozatunktól, így:
„A legjobb idő, hogy elültess egy fát,
20 évvel ezelőtt volt. A másik legjobb
idő ma van.” (Kínai bölcsesség)
Sajnálattal tapasztalom, hogy Balatonkenesén is divat lett az élő fák kiirtása...! Miért volt szükség a bolt előtti
négy élő japánakác kivágására?! Látom, hogy két kocsi el is fér a helyükön...vagy valami más volt a cél? Miért
nem tud erről a lakosság? A volt Nevelőotthon területén tarvágást végeztek.
Szomorú látvány. Tudom, bizonyára sokan örülnek ennek (joggal), hisz vadon
élő állatok tanyájává vált a 20 év alatt,
és veszélyeztette a közelben tenyésztett
háziállatokat.
Úgy gondolom az emberek jobban
elfogadnák ezeket az intézkedéseket, változásokat, ha előre tudnának róluk újságunkból vagy plakátokról.
Balatonkenesén szinte minden utcában vannak cserjék, amiket leggyakrabban az ingatlantulajdonosok ültettek. A
közterületeken a Városgondnokság gondozza, ültette, illetve ülteti azokat.

zetség. Fő elterjedési területük
Dél- és Kelet1.
Ázsiában, Ausztráliában van; Európában egyedül a közönséges fagyal
honos.
Elsősorban a lombjukkal díszítő
cserjék, egyszerű, ép szélű, keresztben
átellenes levelekkel. Apró, fehér virágaik június-júliusban a hajtások csúcsán
nyílnak. Termésük többnyire fekete
vagy kékesfekete bogyó.
2. A következő cserje neve csupán
egy betűvel különbözik a fent említettől,
ez pedig nem más, mint a magyal (Ilex).
Ez az egyetlen nemzetsége a magyalfélék (Aquifoliaceae) családjának. A növénnyel a Hősök kertjében találkozhatunk.
Fajai kisebb fák vagy cserjék. A
többségük örökzöld, néhány faj lombhullató. Sötétzöld levelei bőrneműek, a
legtöbb fajé szúrós szélű. Nagy részük
bogyója világos, számos madár és növényevő gerinces kedvelt csemegéi. Kétlaki. Mérsékelten hidegtűrő, ezért a hideg mérsékelt égövben már nem él meg.

Magyal bogyói

regzöld leveleit és
tűzpiros bogyóit, még
karácsonyi éneket is
írtak róla. Azóta pedig már az egész világon az ünnep színeit és hangulatát
idézi.

Magyal, rajzon

3. Következő cserjénk küllemében
hasonlít a fentebb említett magyalhoz.
Ez pedig a mahónia.
A közönséges mahónia, más néven
kerti mahónia (Mahonia aquifolium) a
borbolyafélék (Berberidaceae) családjába tartozó mahónia (Mahonia) nemzetségtípusfaja. Észak-Amerika nyugati
részén őshonos. A 19. század első felében hozták be Dél-Európába, Magyarországon is kedvelt, parkokban, kertekben,

A magyal sok kultúrában különleges
jelentéssel bír. Az ókori rómaiak szerint
az erdő istenének, Silvanusnak volt a
szent fája, jelképezi a természet örök
megújulását és a reményt is. Egy norvég
város címerében az igazságot, a walesiek számára pedig a gonosz lelkektől
való védelmező erőt jeleníti meg.
Virágzó mahónia

Fagyal virága

1. Azt gondolom, – településünket
ismerve – a leggyakrabban előforduló
cserjénk a fagyal. Ez a bokor levelével,
virágjával, termésével is díszít. Kedvező
tulajdonsága, hogy nagyon jól alakítható, formálható, nyírható. Némelyik télen is megőrzi zöld leveleit. Érdemes
tudni, hogy fekete bogyóit csakis a madarak fogyaszthatják!
Fagyallal találkozhatunk többek között: a Kossuth téren, a Hősök kertjében,
a Bakó ligetben, a Vörösmarty téren.
A fagyal (Ligustrum) az ajakosvirágúak (Lamiales) rendjébe és az olajfafélék (Oleaceae) családjába tartozó nem-

Karácsonyi koszorú magyalból

Az angol nyelvterületeken Krisztus
töviskoszorújának jelképe ez az örökzöld. Szúrós levelei a töviseket, mérgező,
piros bogyói pedig Krisztus lehulló vércseppjeit szimbolizálják.
Először az angolszász országokban
kezdték a karácsony jelképeként használni a magyal télen is élénk színű, mé-

temetőkben gyakori növény, mely olykor ki is vadul. Szúrós levelei télen is
zöldek, illatos virága sárga, bogyói hamvaskékek. Nem mérgező. A félárnyékot
kedveli. Többféle cserjének, így a mahóniának a bogyójából is barkácsolhatunk
például nyakláncot, karkötőt. Vékony
cérnára vagy rézdrótra is felfűzhető,
hagyni kell megaszalódni, s hosszú füzérek formájában még karácsonyfadísznek is használható. Hogy szándékosan
ültették volna nálunk közterületen? Arról nincs tudomásom, de több helyen láthatjuk egyéb cserjefaj társaságában.
Saját kertünkben is megjelent, nyilván a madarak jóvoltából, akárcsak a
borostyán. S ha már kinőtt, örültünk
neki, mint ahogyan a szúrós Júlia-borbolya bokornak is, „aki” nem messze,
barátja mellett telepedett le.
Pulai Istvánné
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A 2019-es év élőlényei
Az év
madara:

a gólyatöcs
A népi nevén széki gólyaként is ismert apró, fekete-fehér madár hoszszú lábával és csőrével valóban miniatűr fehér gólyához hasonlít. Sekély vízborítású, szikes tavakon,
laza telepekben él, de egyesével is
költ. A Magyarországon fészkelő
200-1000 költőpár száma az adott év
csapadékviszonyaitól függ. A mindössze 35-40 cm hosszú, 15-20 dekát
nyomó gólyatöcs (Himantopus himantopus) táplálékát a víz színéről és a
partról szedegeti össze, főleg vízi rovarokat, rákokat, lárvákat. Vonuló.
Tavasszal március-áprilisban érkezik meg a trópusi Afrikából, a költési
időszak végén korán útra kel, többségük augusztusban el is hagyja hazánkat. Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250.000 Ft.

Az év fája:
a sajmeggy

Törökmeggynek is nevezik, fájából
régen pipaszár készült. Ehető, kissé
kesernyés, borsszem nagyságú, fényes fekete termése a madarak kedvelt eledele, fűszerként használt
mandulaízű magja és a fa kérge
gyulladáscsökkentő, nyugtató, értágító hatású kumarint tartalmaz. A
sajmeggy (Cerasus mahaleb) alacsony, 10 méteres fa vagy cserje, koronája laza, terebélyes, ágai és galylyai kissé lehajlók. Kérge sötétbarna, érdes, repedezett. Kihegyesedő csúcsú, fűrészes szélű, apró levelei kerekdedek vagy oválisak. Felületük fényes, fonákjukon szőrösek.
Illatos virágai kicsik, fehérek, öttagúak. Európa középhegységeiben,
Magyarországon az Északi- és Dunántúli-középhegységben, a Mecsekben gyakori. Száraz, meleg tölgyesek, tisztások, útszélek faja.

2019. május

Az év emlőse:

Az év rovara:

az eurázsiai hiúz

a havasi cincér

Mindössze tíz napig él a mutatós havasi cincér (Rosalia alpina), jó esetben három hétig keresi párját a
hegyvidéki bükkösökben. A kifejlett,
2–4 cm hosszú bogarak általában július első felében bújnak elő, és főleg
a meleg, napos déli órákban aktívak.
Kiválasztott területüket védve mozdulatlanul ülnek, csak a csápjuk
szondázza a levegőt, veszély esetén
gyorsan elmenekülnek. Kékesszürkés szárnyfedőiket jellegzetes formájú és elrendezésű bársonyos fekete foltok díszítik, csápjaik fekete
bojtjai az ízeknél tömörülnek. A
nőstény a petéket egyenként rakja
le elhalt fák legalább 30 cm vastag
törzsének repedéseibe. A kikelt lárvák 4–10 cm mélyre fúródnak a fába,
és ott 2–4 évig fejlődnek. Az utolsó télen kimeneti csatornát rágnak, majd
bebábozódnak, és végül júliusban
bújnak ki kifejlett rovarként egy
ovális nyíláson, a röplyukon át. Magyarországon sokfelé honos, a Dunántúli- és Északi-középhegységben,
a Mecsekben gyakori, de előfordul a
Dunántúli-dombság magasabb részein is. Védett faj, természetvédelmi értéke 50.000 Ft.

Az év gombája:
a bronzos vargánya
Kiváló ízű, ehető csemegegomba a
bronzos vargánya (Boletus aereus).
Lombos erdők alján él, a tölggyel és
a bükkel alkot gyökérkapcsolatot. A
vargányákra jellemzően húsa fehér,
és ennek színe nem is változik. Kalapja 5-30 cm átmérőjű lehet, félgömb alakú, teljesen nem terül ki,
húsos széle sokáig aláhajló. Felszíne
fiatalon molyhos, később sima - magyar fajnevét a sötétbarna kalapon
lévő bronzszínű foltokról kapta. Vaskos, hasas 5-15 cm hosszú barnás
tönkje a kalap felé világosodik. Melegkedvelő, dombvidéki faj.

Az erdőkben rejtőzködő, ritkán látható eurázsiai hiúz (Lynx lynx) a harmadik legnagyobb (barnamedve,
farkas után) ragadozó macskaféle
Európában. A hímek nagyobbak és
robusztusabbak, mint a nőstények:
tömege 20-35 kg, marmagassága 6065 cm, testhossza 80-130 cm között
változhat. A pettyes ragadozó jellegzetessége fekete fülbojtja és rövid,
alig 20 cm-es farka. Kerüli az embert. Nyulakra, rágcsálókra, rókákra, őzekre is vadászik. Éjszakai
életmódot folytat, a nappalokat kidőlt fákon, sziklarepedésekben pihenve tölti. Európán kívül Oroszországban és Közép-Ázsiában is őshonos. Magyarországon az első világháború után teljesen eltűnt, de az
1980-as években újra felbukkantak a
Börzsöny, a Zemplén, az Aggtelekikarszt, a Mátra és a Bükk zárt erdeiben. Létszámuk csekély, jelenleg
alig 10-20 példány élhet erdeinkben.

Az év
vadvirága:
a magyar
zergevirág

A magyar zergevirág (Doronicum hungaricum) áprilisban hozza jellegzetes
tőleveleit, majd rövidesen nagy sárga
virágai is kinyílnak, és május végéig
virítanak. Feltűnő, általában 40–60
cm magas, szép, gumós növény. Száraz, nyílt tölgyesek, erdőszegélyek növénye, hazánkban elsősorban a Dunazug-hegyvidék környékén, és leginkább a Vértesben, Mátrában, Bükkben fordul elő. A Mecsekben, a Mezőföldön és a Duna–Tisza-közén csak
igen elszórtan található meg. Európában a Kárpát-medencén kívül a Balkán-félsziget keleti felén fordul elő elszórtan Észak-Görögországig. Hazai
és nemzetközi ritkasága miatt hazánkban 1982 óta védett, természetvédelmi értéke 50.000 Ft.
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Az év
kétéltűje:

a foltos
szalamandra
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Számos veszély leselkedik hazánk egyik legfeltűnőbb kétéltűjére, a foltos szalamandrára (Salamandra
salamandra) – erre hívja fel a figyelmet az év kétéltűjeként. Rejtett életmódja és a ragadozók elleni
védekezést szolgáló kihívó megjelenése miatt sokáig hitték, hogy halálosan mérgező, és bár bőrének
váladéka az ember nyálkahártyájával érintkezve irritatív hatású, az állat ártalmatlan. Testhossza 20
cm körüli. Kiemelkedő, nagy szemei, sötét pupillája, hengeres teste, élénk mintázata teszi más állattal
összetéveszthetetlenné. Fényes fekete bőrét sötétsárga foltok tarkítják. Elevenszülő, éjszaka aktív, ám
nyirkos, esős időben napközben is találkozhatunk vele. A középhegységek hűvös klímájú erdeinek vizei
mentén él. Legnagyobb állománya az Északi-középhegységben található a Börzsönytől a Zemplénig,
200-300 m-es tengerszinttől felfelé. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 50.000 Ft. Élőhelyeinek egyre szennyezettebbé, szárazabbá válása, átalakítása jelentősen csökkenti a szalamandrák
fennmaradásának esélyeit.

A Magyarországon őshonos, élénksárga virágú közönséges orbáncfű már az ókorban is kedvelt gyógynövény volt. Szakszerűen alkalmazva a modern gyógynövénykincs egyik legértékesebb gyógynövénye. A gyógyszerként engedélyezett orbáncfű
készítmények az enyhe fokú depresszió kezelésében használhatók. Alkalmazása
azonban óvatosságot kíván, mivel bizonyos gyógyszerek (például fogamzásgátló
vagy véralvadásgátló tabletták) hatóanyagának lebontását fokozhatja, ezáltal hatékonyságukat csökkentheti.

Az év
gyógynövénye:

az orbáncfű

Az év haláról az előző számunkban olvashattunk.
Sajnos az év élőlényei közül csak az orbáncfűvel találkozhatunk Balatonkenesén. Amennyiben esetleg valaki havasi cincért
látott itthon, jelezze nekem.
Pulai Istvánné
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Te milyen vagy?
Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer egy szép hegyvidék, gazdag erdőkkel. Itt éldegélt egy őzgida, őzmamájával.
Nem szenvedtek hiányt semmiben. Az őzgida azonban vágyakozva nézegette a távoli, gyönyörű kék hegyeket, és kicsi
szíve minden melegével oda vágyott. – Azt gondolom, annak, aki kicsit
is ismeri a klasszikus meséket, ismerősek e sorok. Nem mesélem tovább a kis
őzike történetét, mely röviden annyi,
hogy a kis gidácska útnak indul, otthagyja otthonát, hogy a kék hegyeket elérje. Amikor viszont odaér és körülnéz,
saját gidakori otthonának távolba vesző
csúcsait látta ugyanolyan kéknek.
Mint minden jó
mese, ez is valami
nagy tanítást, üzenetet tartalmaz. Hiszen ahogy a mai
mesepszichológia
szakemberei kimutatták, a mesék nagy
része nem a gyerekeknek szól, hanem a
felnőtteknek. Egészen pontosan a mese
felszíni története és szereplőinek figurái
a gyerekvilágból és a gyerekeknek szólnak. Azonban a jó mesék lelki tartalmának, üzenetének célközönsége szinte
mindig a felnőtteket képezi.
Nézzük egy felnőtt szemével a kedves őzikés történetet! Mit üzen számunkra? Számomra ez a mese nem csak
arról szól, hogy mindig otthon a legjobb,
vagy hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb (legalábbis annak tűnik). Most
csak egyszerűen gondoljunk arra, hogy
világ életünkben a saját bőrünkben éltünk, saját szemszögünkből szemléltük a
világot, ennek ellenére azonban létezik
másik oldal is. Mit tennénk, ha holnap
reggel azon a bizonyos másik oldalon találnánk magunkat, például egy másik
ember bőrében?
Sok érdekes helyzet adódik a hétköznapokban, amik segítenek megérteni,
mire is gondolok. Minden ember életében vannak olyan helyzetek, amikor például egy teljesen ismeretlen ember utasításait kell követnie. Az, hogy milyen
okból kifolyólag következik be ez a
helyzet, teljesen mindegy. Talán leggyakoribb esete: a főnök-beosztott viszony.
Én is életemben először az első munka-

helyemen találkoztam ezzel az érzéssel.
Első főnököm teljesen butának és szerencsétlennek nézett abban a boltban,
ahol dolgozni kezdtem. Nem túlzok, ha
azt mondom, hogy annyira kételkedett
az értelmi képességeimben, hogy tucatszor érezte szükségesnek, hogy egy pofonegyszerű feladatot, például egy felmosást elmagyarázzon. A lekezelő hangnem nagyon fájó
volt. Mintha a homlokomra lett volna
írva, hogy „buta vagyok, kérlek, mondd
el ezt az egyszerű
feladatot még legalább kétszer.” Szépen, csendesen sokat lázadoztam akkor.
Ez egészen addig tartott, míg egyszer
háborgás helyett elkezdtem gondolkodni. Akkor, ott nagyon elszégyelltem magam. Vajon én hányszor bántam lekezelően emberekkel, akiket lebecsültem?
Hányszor bujkált a szavaimban kioktatás? Hányszor gondoltam magam felsőbbrendűnek, értelmesebbnek, műveltebbnek? Hányszor voltam cinikus valakivel szemben, és vágtam volna a szemébe legszívesebben a ki nem mondott
gondolatom: olyan butuska vagy! Kicsit
messzebbre megyek: hán ysz or
néztem butának
egy-egy vitában a
felnőtteket, rokonaimat, sokat tanult barátaimat, hiszen „én ezt tanultam, azt olvastam, és
egyébként is sokkal tájékozottabb vagyok, mint ők”? És te, kedves olvasó,
hogyan állsz ezzel a kérdéssel? Veled
vajon megesett-e már, hogy lekezelően
bántál valakivel, mert magadat többnek,
okosabbnak, különlegesebbnek érezted?
Isten különbözőnek teremtett minket,
embereket, különböző életet adott nekünk. Vannak műveltebb és kevésbé tájékozottabb emberek is. Van, aki talpra-
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esett minden helyzetben és van, aki hihetetlenül esetlen. Ezen nem lehet, legalábbis nem érdemes vitatkozni. Viszont
szem előtt kell tartani, hogy az én bűnöm
az, ha csak amiatt, mert nekem Isten
több, esetleg tényleg jobb képességet adott bármiből, többnek érzem magam. Esetleg lekezelem
emiatt a másikat. Amivel rendelkezem, az az Isten ajándékaként
adatott nekem. Akkor mi lenne a
leghelyesebb viselkedésem? Azt
hiszem, a helyes az lenne, ha alkalomadtán, jó szívvel, hogy a
másikat meg ne sértsem, inkább adni
próbálnék saját képességeimből. Milyen
nehéz néha nem önmagunkra, hanem az
Istenre mutatni: „Nézd, Tőle kaptam,
amim van. Nem az ajándék a fontos, hanem az ajándékozó szeretete.”
M. Erzsébet nővér

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

Ha Ön szeretné
anyagilag támogatni
ezt a beruházást,
akkor megteheti
a következő formában:
Balatonkenese
Városért
Közalapítvány
72900013-10501447
Katolikus templom
orgonájára
Illetve anyagi támogatást személyesen
is lehet átadni Pércsi Valériának, az
alapítvány pénztárosának (Balatonkenese, Fő utca 6.).
Minden anyagi támogatást és imádságot előre is tisztelettel köszönök!
Dr. Balázs Pál c. apát, plébános
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Úgy gondolom, hogy ezért fontos a személyes névnapok, születésnapok, évfordulók
megünneplése is. Itt a figyelem az ünnepelt
Május hónap első vasárnapján az Mottó: „A méltó elismerés nemcsak valafelé fordul. Engedni észrevenni, hogy
édesanyákra emlékezünk. A világon miféle udvariasság, amellyel felebarátaén is létezem, és engedni a mellettem
mindenhol szeretettel emlékeznek meg inknak tartozunk, hanem életbe vágó emélőnek is, hogy észrevegyen engem.
az édesanyákról, hazánkban május első beri szükséglet.”
Legalább egy napra!
vasárnapján, de más országokban más
Mert szeretjük azt érezni, hogy
(Charles Taylor)
időpontokban és különféle hagyomágondolataink, tetteink hasznosak, érnyok is tartoznak hozzá. Angliában például,
tékesek. Hogy nyomot hagyunk a világban a
ahol az 1600-as évektől vezették be az ünnelétezésünkkel. Hogy kompetensek és sikerepet, az otthontól távol dolgozó édesanyák
sek vagyunk abban, amit csinálunk. Ha időnhazamehettek anyák napjára családjukhoz,
ként nem kapjuk meg az elismerést azért,
és külön anyák napi süteményt készítettek
amit teszünk, és azért, amilyenek vagyunk,
erre az alkalomra. Maga az ünnep eredete az
hamar úgy érezhetjük, felesleges az igyekeókori Görögországra nyúlik vissza, és fokozetünk. Ez persze nem azt jelenti, hogy mázatosan terjedt el a világon. Magyarországon
sok nem veszik észre, mi mindent teszünk.
először 1925-ben ünnepelték meg, és azóta
Gyakran egyszerűen csak nem mondják ki,
is fontos része a magyar ünnepeknek.
mert nem is gondolják, hogy szükséges.
Május utolsó vasárnapja pedig gyermekAz USA-ban érdekes adatok derültek ki
nap, amely szintén nemzetközi nap. Törökegy felmérés során: a munkavállalók negyországból ered a megemlékezés 1920-ból;
ven százaléka nem a fizetés vagy a túlterhelthazánkban 1931-ben ünnepelték meg előség miatt hagyja ott az állását, hanem mert
ször. Kezdetben egy hétig tartott, majd mánem érzik, hogy elismernék a munkájukat.
jus utolsó vasárnapját jelölték ki. Sok orHisz nemcsak az eredmények elismerése
szágban ugyanakkor a gyermeknap június 1fontos, hanem az erőfeszítés, a munka figyeén van.
lembevétele. Nem mindegy, hogy egy diáknál a jó jegyet dicsDe ha alaposan megnézzük a május hónapot, akkor minden érem csak meg, vagy észreveszem a belefektetett munkát is.
nap megemlékezünk valamire, valakire. Május 1. a munka ünnepe. Május 4. a tűzoltók napja. Május 6. a magyar sport
napja. Május 8. a fagylalt napja. Május 9. Európa-nap. Május
10. madarak és fák napja. Május 21. a magyar honvédelem
napja – és még sorolhatnám. Minden hónap telis-tele van ilyen
emléknapokkal. De ezek mellett megünnepeljük az évfordulókat, például híres költők 100. születésnapját, egy fontos intézmény fennállásának 50. évfordulóját – és így tovább.
Miért is vannak ezek? Ezek a napok figyelemfelhívó napok. Arra szólítanak fel, hogy álljunk meg egy pillanatra, gondolkozzunk el és vegyük észre a másikat.
Pál Feri atya április 15-én tartott Balatonkenesén előadást,
melyben ő is felhívta a figyelmet, hogy milyen nagy jelentő- Észreveszem őt magát is, az igyekezetét is. Sokszor sokkal
sége van az elismerő szavaknak. Kimondani a másiknak, hogy több befektetett energia áll egy kudarcba fulladt próbálkozás,
ő fontos, ő értékes, jónak tartom a munkáját stb. Észrevenni az mint egy könnyű siker mögött!
embert, aki mellettem él. Észrevenni az édesanyákat – legA pszichológiai kutatások szerint, akkor lehetünk önmaalább egy napra – észrevenni a mentősöket, a sportolókat, a gunkban igazán biztosak és nyugodtak, ha mérvadó – és élekatonákat, a gyerekeket stb. Észrevenni a jó dolgokat, amik tünk szempontjából jelentős – emberek elismerését megkapkörülöttem vannak, például így a jó idő közeledtével a fagylal- juk. Eleinte a szüleink és nevelőink, majd a barátaink, ismerőtot!
seink, szakmai közegünk, szerelmeink, később a beosztottjaink, tanítványaink, gyermekeink elismerését.
Hogyan tudjuk ezt megvalósítani a mindennapokban? Először is, merjem a másikat megdicsérni, megköszönni a munkáját, a figyelmességét. Másodszor, ha engem megdicsérnek, fogadjam el jó érzéssel. Nem kell mentegetőzni, hogy nem érdemlem meg, nem is volt fontos, … mert igenis megérdemlem
és fontos volt. Ha pedig most épp nincs körülöttem olyan ember, aki engem észrevenne, aki megdicsérne, akkor jutalmazzam meg én saját magamat. Ha valamit teljes erőfeszítéssel
megtettem – ha sikerült, ha nem – nézzek a tükörbe és mondjam magamnak: Ügyes vagyok! Megérdemeljük a jó szót és a
jutalmat a munkánk elismeréseként. Legalább egy jó fagylaltot, és nemcsak május 8-án.
M. Teréz nővér
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Egészségügyi fogalmak 2.
A mai alkalommal is folytatjuk az
egészségügyi fogalmak tisztázását.
Mi a baleseti ellátás?
Foglalkozási, vagy üzemi baleset, betegség folytán a sérült részére biztosított
egészségügyi ellátás. Ennek több formája
létezik. A sérültet ellátásként baleseti
egészségügyi szolgáltatás, baleseti járadék és baleseti táppénz
illeti meg. Az üzemi baleset, foglalkozási betegség miatt bekövetkezett halál kapcsán a hozzátartozók részére baleseti özvegyi nyugdíj, baleseti árvaellátás jár, amennyiben az ellátás
jogszerzése indokolt, azaz a feltételek fennállnak. Mindezeket
az 1997. évi LXXXIII. törvény szabályozza.
Mi a baleseti egészségügyi szolgáltatás?
Az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből
keletkezett egészségkárosodás révén a támogatható és támogatással rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és
gyógyászati ellátás árához, valamint a gyógyászati segédeszköz javítási díjához 100% támogatás jár. A szolgáltatás az
1997. évi LXXXIII. törvény rendelkezése alapján történik.
Mi a baleseti táppénz?
Balestei táppénzellátásra mindazon beteg jogosult, aki a
biztosítás fennállása alatt, illetve a biztosítás megszűnését követő legkésőbb a harmadik napon üzemi baleset következtében
keresőképtelenné válik. A baleseti táppénz egy éven keresztül
jár, mely további egy évvel meghosszabbítható. A baleseti táppénzre vonatkozó előírást az 1997. évi LXXXIII. törvény szabályozza.
Mi a baleseti járadék?
Baleseti ellátásra jogosult az a beteg, akinek az üzemi baleset következtében 13%-ot meghaladó egészségkárosodása
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keletkezett. Egyéb feltétel, hogy a balesetet szenvedett beteg
nem részesül a megváltozott munkaképességű személyek valamely ellátásában. Öregségi nyugdíjas is részesülhet kiegészítésként a baleseti járadékban, természetesen, ha 2012. január 1-jét megelőzően megállapított rokkantsági nyugellátásra – új megállapítás nélkül – változatlan összegben kapta
tovább, öregségi nyugdíjként. A baleseti járadék biztosítása az
1997. évi LXXXIII: törvény rendelkezése alapján történik.
Mi a beavatkozás?
A beavatkozás megelőző, diagnosztikus, illetve terápiás,
rehabilitációs vagy egyéb célú, biológiai, kémiai, fizikai vagy
pszichikai eljárás, amely a beteg szervezetében változást idézhet vagy idéz elő. Beavatkozásról beszélünk abban az esetben
is, ha a holttesten végzett vizsgálatokkal, valamint szervekkel,
szövetekkel, szervek eltávolításával kapcsolatos eljárást végeznek. Erről az 1997. évi CLIV. törvény rendelkezik.
Kit nevezünk betegnek?
Beteg az a személy, aki az egészségügyi szolgáltatást
igénybe veszi vagy abban részesül.
Mi értünk betegápoláson?
Betegápolás a betegellátási, a gondozási és ápolási eljárásoknak azon nem orvosi teendők összessége, melyek feladata
az egészség megőrzése, helyreállítása, az egészségügyi állapot
javítása, a szenvedések enyhítése, a beteg emberi méltóságának megőrzése. Hivatásszerűen csak oklevéllel rendelkező betegápoló végezhet ilyen tevékenységet. A betegápolást az
1997. évi CLIV. törvény 98.§ szabályozza.
Mi a betegfogadási lista?
Egy adott járóbeteg-szakellátó intézménybe, amennyiben a
biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást, a betegellátás sorrendjét szakrendelésenként, az ellátás
igénybevételének időpontjával meghatározó lista. Az 1997.
évi LXXXI. törvény rendelkezik róla.
Mi az a betegelégedettség?
Ez az ellátás fontos momentuma, mely az ellátás minőségét
vizsgálja, a beteg véleményének figyelembevételével. A beteg
szubjektív véleménye, azaz a beteg saját
érzésvilágán alapuló benyomás. A betegelégedettség nem függ össze a beteg, az
egyén egészségügyi állapotának változásával.
Mi a betegellátó?
A betegellátó magát a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett
gyógykezelésével kapcsolatos folyamatot,
tevékenységet végző gyógyszerész vagy
egyéb személy.
Kit a betegjogi képviselő?
A 214/2012. kormányrendelet szabályozza a betegjogi képviselő személyét,
feladatát. Ennek értelmében a jogszabályban meghatározott személy feladata a beteg, betegek törvényben meghatározott jogainak védelme, illetve annak elősegítése,
hogy a betegek e jogokat minél teljesebben
megismerhessék és érvényesíthessék.
Folytatjuk!
Forrás: Egészségügyi szótár.
Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2018
Összeállította: Varga Ákos
andragógus – személyügyi szervező
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus

Előző lapszámunkból helyhiány miatt kimaradt az Egészségügyi fogalmak 2. része, ezt pótoljuk most.
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Egészségügyi fogalmak 3.
Betegség – betegszabadság – beutalás – betegszállítás
Mi a betegség?
Az emberi, vagy az élő szervezet kóros állapota, melyben az életfolyamatok eltérnek a normális, megszokott állapottól. Betegségről
beszélünk abban az esetben is, amikor a kóros állapot az életfunkciót károsítja, a közérzetet rontja, valamint végesetben a halált okozza.
Mi a betegszabadság?
A 2012. évi I. törvény rendelkezése
szabályozza a betegszabadságot. A
munkahely, azaz a munkáltató a munkavállaló számára a betegség következménye miatti keresőképtelenség idejére tizenöt munkanap betegszabadságot
ad ki. Üzemi baleset, foglalkozási betegség és veszélyeztetett várandóság
miatti keresőképtelenség esetén nem jár betegszabadság. A jogosultság fennállásának esetén táppénz folyósítása történik.
Mit értünk betegszállításon?
A biztosított személy a beutalás szerinti intézményben végzendő orvosi vizsgálatra
vagy gyógykezelésre, valamint egészségügyi intézményből tartózkodási helyére történő elbocsájtása okán jogosult a betegszállításra. Feltéve természetesen, ha az állapota miatt a
szállítása más módon nem oldható meg, továbbá, hogy a szállításra beutalásra jogosult orvos rendelése alapján kerül sor. A biztosított egyén jogosult a külön törvényben meghatározott mentés igénybevételére. Mindezt az 1997. évi LXXXIII. törvény szabályozza.
Mi a beutaló?
Ez a dokumentum a betegek ellátásra történő irányításának az úgynevezett orvosi kommunikációja. Tulajdonképpen kommunikációs eszközről beszélünk, amelyben a kezelőorvos az ellátótól egészségügyi szolgáltatást rendel. Magyarul: kezelést vagy vizsgálatot kér.
Mi a beutalás?
A beutalás fekvő- és járóbeteg szakellátásra történő, mentőszállításra való irányítás.
Járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat:
– a háziorvos, a házi gyermekorvos, illetve szakkonzílium céljából a fogorvos;
– a járóbeteg-szakellátás orvosa, az egynapos ellátást nyújtó szolgáltatás orvosa;
– a pszichiátriai betegek és fogyatékosok otthonánál, valamint rehabilitációs intézménynél foglalkoztatott orvos, ideértve a fekvőbeteg-gyógyintézetek orvosa;
– a büntetés-végrehajtás orvosa;
– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal orvosa;
– a sorozóorvos;
– az első- és másodfokon eljáró orvosszakértői szerv orvosa;
– a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény orvosa;
– a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatói feladatokat ellátó orvosa;
– az országos sportegészségügyi hálózat orvosa;
– az iskola- és ifjúságegészségügyi szolgálat orvosa;
– a rendészetért felelős miniszter, illetve a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett és irányított szervek, a honvédelemért felelős miniszter vezetése alá tartozó szervek orvosa;
– a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) ellenőrző főorvosi hálózat orvosa
utalhatja be, a 217/ 1997. (XII.1.) Kormányrendelet 2.§ alapján.
Folytatjuk!
Forrás: Egészségügyi szótár.
Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2018
Összeállította: Varga Ákos
andragógus – személyügyi szervező
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus
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ORGONAALAP NYITÓKONCERT

2019. május 18-án, szombaton 18 órakor a református
templomban a Veszprémi Református Egyházmegye Orgonaalapjának idei nyitóhangversenyét hallhatjuk. A tavalyi év után másodszor kerül megrendezésre Balatonkenesén e különleges alkalom,
vendégünk pedig ezúttal is Pálúr János orgonaművész lesz.

Az Orgonaalap célja, hogy a gyülekezeti énekkultúrájukért, hangszerükért tenni akaró református közösségeknek anyagi támogatást
nyújtson a hangszerfelújításhoz. Az anyagi támogatáson túl ismeretterjesztő koncertekkel, jótékonysági hangversenyekkel, pedagógiai
és missziós munkával igyekszik a jövő generációjának is megmutatni és megőrizni az orgona istentiszteleten betöltött szerepét, a kántori szolgálat méltóságát.

Pálúr János orgonaművész a budapesti Zeneakadémián és a párizsi
Conservatoire-on tanult. Számos hazai és nemzetközi orgonaverseny
győztese, franciaországi tanulmánya végén a Párizsi Előadói Nagydíjat és a párizsi nemzetközi orgonaverseny kortárs zenei különdíját is elnyerte. Világszerte koncertezik, huszonnégy cd-t készített négy kiadónál. Legfőbb szívügyének az egyházzenét gazdagító improvizációt tekinti, amelynek páratlan európai hagyományát a legmagasabb
színvonalon szeretné meghonosítani. Közel 30 éves művészi pályafutását 2017-ben a Liszt-díj állami kitüntetéssel ismerték el.
Sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves Érdeklődőt!
Sipos Csaba
zenetanár, kántor
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viszont távol tartja a tetveket, még a nagyon veszélyes vértetűt is. A gyümölcsfák alá vethetjük még a körömvirágot, a
kerti sarkantyúkát (Tropeaolium majus),
büdöskét (Patulus) is. Mindezek sokféle
kártevő ellen tényleges segítséget jelentenek.

Körömvirág (Calendula officinalis)
Mindig jó, ha kéznél van. Jó rovartanya.
Vágjuk vissza, kitűnő talajtakaró anyagot ad a talajnak, és így nem lisztharmatosodik meg. Látványa szívünket melengeti, vidámítja.
Vöröshagyma,
hagyma

fokhagyma,

metélő-

Metélőzeller (Apium graveolans var.
silvestre F. secanilum)

A kert egészsége szempontjából nélkülözhetetlek. Mindegyik a szürkepenésztől védi a környezetét. Mindig csak arról
van szó, hogy a megfelelő növény mellé
kerüljenek. Például a sárgarépa esetében a répalégy elleni védekezés eszköze.
Kerti zsázsa (Lepidium sativum)
Igen apró, de igen nagy hatású gyógynövény. Konyhában kora tavasszal a vitaminhiány idején használhatjuk. A kertben nagyon eluralkodhat, ezért a zöldségesbe nem ajánljuk. A gyümölcsösben

Köszönetnyilvánítás
Tisztelt olvasók! Ezúton szeretném
megköszönni a veszprémi kórház baleseti osztályán dolgozó Dr. Csordás
József főorvos úrnak és csapatának
gyógyító munkáját. Sajnos ez év március 22-én súlyos háztartási balesetet
szenvedtem, amely ujjhegyem elvesztésével végződött. Azonnal a
Csolnoky Ferenc Kórház baleseti
osztályára siettünk, törölközőbe burkolt kézzel. A főorvos úr szinte azonnal fogadott, és röntgenfelvétel alapján nyomban igyekezett megmenteni
a roncsolt ujjamból, amit még lehetett. Egyúttal a plasztikai műtétet is
sikeresen elvégezte. Külön szeretném megköszönni nagyszerű emberi
hozzáállását a betegekhez, amiben
magam is részesülhettem.
Tisztelt Főorvos úr! Engedje meg,
hogy nyilvánosan is megköszönjem
lelkiismeretes segítségét és szakértelmét. Kívánok Önnek és kedves aszszisztenseinek további jó munkát,
egészséget, és szeretteik körében sok
boldogságot!
Tisztelettel:
Id. Mészöly Sándor
Balatonkenese, 2019. március 29.
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A május az esküvők hónapja is: itt egy nagyon
nem szokványos menyasszonyi csokor levélzöldségekből és fűszernövényekből

Lapszélen
Akik néha elolvassák egy-egy írásomat,
tudhatják rólam, hogy a politikával kapcsolatos megnyilatkozásoktól tartózkodom.
Ám az is tudható rólam, hogy a hétköznapok
során nyitott szemmel járok, s odafigyelek
más emberek sorsának alakulására. Gyakran
megállok beszélgetni ismerőseimmel, sőt
olyanokkal, akiket nem ismertem, ám ők ismerősként szólítanak meg. Szüleimtől azt tanultam, mindenkinek adjam meg a kellő tiszteletet, s ha illendően megszólítanak, hallgassam végig mondanivalójukat, mert sosem
tudhatjuk előre, mivel, vagy miben segíthetünk. Lehet, éppen mi kapunk olyan tanácsot, amit érdemes meghallgatni. Meg aztán
sokszor tapasztaltam, azzal is segíthetek
másokon, ha végighallgatom őket, akár idősek, akár fiatalok.
Mostanában úgy hozta a sors, hogy több
külföldön dolgozó fiatallal beszélgettem.
Voltak, akiket néhány esztendő után hazahozott a honvágy, ám pár hónap után újra útnak indultak, hogy végleg letelepedjenek
odakint, már családostól. Sokan csak látogatóba járnak haza szüleikhez, rokonaikhoz.
Véleményük, mondanivalójuk nem egyszer
meglepett. Érdekes, hogyan látják önmaguk
kálváriáját.
„Hosszú külföldi kint tartózkodás után
döntöttünk családommal, hogy az itthoni
alacsonyabb ingatlanárak miatt hazaköltözünk. Bár Ausztriában vállaltunk munkát a
nyugati bér miatt, de magyar oldalra költöztünk, mert a munkahelyünk a határhoz közel
van. Magyar ember létemre sajnos azt kell
mondanom, keletre visszaköltözni zsákutca,
mind mentálisan, mind szociálisan visszalépést jelent.”
És mi az, amit itthon annyira nehéz elviselni? A közhangulat annyi negatív érzését,
ami káros a családunkra, társadalmunkra. A

Hatékony elővetemény, amely mindenekelőtt a káposztaféléket védi a hernyók és a földi bolha kártételétől. A zellert azokba a sorokba vessük vagy palántázzuk, ahová a későbbiekben káposztát fogunk ültetni. A már fejlettebb
zeller a káposzta között marad, és távol
tartja a káposztalepke hernyóit is. Később a káposztát leszedjük, a zeller még
mindig marad. Zölden áttelel és tavaszszal ismét alkalmas zellerzöld szedésére,
mondjuk egy jó paradicsomlevesbe.
Bollók Ferenc
kilátástalanság és az elkeseredettség érzése
forrongó testbe zárva, ami gyűlöl mindent és
mindenkit. Mégis, sokan valami fura „ki, ha
én nem” hozzáállással bírnak, amire büszkék. A kevesebb bizony néha több: ami jól
megy, azt nem kell reklámozni. Ami meg
nem megy jól: azt minek?
Akik régen jártak idehaza, azoknak a
legmegdöbbentőbb, hogy még mindig milyen óriási szakadék van a nyugat és köztünk. Elsősorban nem csak az anyagiakban,
hisz akinek pénze van, mindent megvásárolhat. Az igazi különbség az érzelmekben van.
Az okokat mindig történelmi múltunkkal
kötjük egybe, amin már ideje volna túllépnünk. Nem csak hivatkozni rá, hanem a szívűnkbe zárni. Az emberek mentalitása nyomasztóan hat a mindennapi életre – az oktatásra és az egészségügyre is.
Miért kell az embereknek a jobb megélhetésért külföldre menni, miért nem maradnak itthon, hogy hozzájáruljanak a gyorsabb
fejlődéshez? Idézem: „Azért, mert egyszerűen képtelenség. Saját magunk ellenségei
vagyunk, ha valaki sikeres, azt azért, ha valaki nyomorult, azt azért taszítja ki a társadalom. Az emberek nyugtalanok és irigyek,
érzelmileg éretlenek.”
Külföldön az anyagi biztonság aránylag
gyorsan megszerezhető. Néhányan hazatérnek, hogy megvalósítsák másként elérhetetlennek tűnő álmaikat. Vannak, akik a családjuk anyagi jóléte miatt telepednek le végleg odakint. Viszont vannak, akik intellektuálisan is fejlődni akarnak, nyitottak az új
dolgokra, tanulni akarnak, ezért maradnak.
Igyekeztem pártatlan hangnemben lejegyezni a mások által elmondottakat, leírtakat. Úgy tűnik, ez a mai társadalmi valóság.
De egyvalamit el kell fogadnunk: mindenkinek joga van ott élni, ahol megtalálja önmaga és családja boldogulását.
Id. M.S.
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Majláth Mikes László
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Kenesei Kabarészínpad – május

GÉZA ÉS GIZUS 2.

GIZUS: Ott a szódavíz.
GÉZA: Jó, majd megöntözöm, hátha
ad nekem érte egy tojást. Meglesz a
GIZUS: Géza, gyere GÉZA: Jön ma a Jenő?
vacsorám.
ebédelni!
GIZUS:
Még egy tojás kell, hátha a
GIZUS:
Jön,
becsavarja
az
égőt
a
kiMajláth Mikes
GÉZA: Mi lesz ebédszomszéd Benő is meglocsol.
égett helyett az előszobában.
László – Tónió
rajza
re?
GÉZA: A Benő azt sem tudja, hogy
GÉZA: Az előszobában sötét van?
GIZUS: Tökfőzelék.
húsvét van vagy karáGIZUS: Már egy hete.
GÉZA: Pfúj, azt ki nem állhatom!
csony.
GÉZA: Én nem is vettem
GIZUS: Van más is.
GIZUS: Te jó ég, Géza,
észre, nem mászkálok
GÉZA: Micsoda?
nem vettünk fenyőfát!
olyan messzire.
GIZUS: Tökfőzelék.
GÉZA: Gizus, gondolGIZUS: Ma véletlenül az
GÉZA: Az mán döfi! Jöhet a kaja!
kozz, most húsvét lesz.
Ancsi is jön, hoz húsz
GIZUS: Bevigyem a szobába? Mindig a
GIZUS: Éppen azért,
deka húsvéti sokát.
tévé előtt ülsz.
most olcsó a fenyőfa.
GÉZA: Olyan sokat?
GÉZA: Ülök, de napközben nincs beGÉZA: Slussz! Be van
Csak győzzük kifizetkapcsolva. Mindig valami hülye töfejezve. Mi lesz a sonni.
rök vagy mexikói sorozat megy.
kához? Torma vagy
GIZUS: Ajándékba hozGIZUS: Tudom, te meg a háborús filmustár?
za. Amíg a Jenő becsameket szereted. Tényleg, Géza, mi
GIZUS: Torma, de nevarja, az Ancsi megvolt a Sztálingrád vége, belealudtam.
ked kell lereszelned.
főzi.
GÉZA: A szovjetek győztek.
GÉZA: Attól sírni foGÉZA: A Jenő becsavarGIZUS: Ki gondolta volna? Amikor elgok.
ja a sonkát?
aludtam, még a németek voltak fö- GIZUS: Géza, te nem vagy normális. GIZUS: Gondolj, szegény édesanyádra.
lényben.
Tiszta szenilis vagy. Szeded rende- GÉZA: Miért pont őrá?
GÉZA: Ezt tudnod kellene, biztosan taGIZUS: A temetésén sírtál utoljára.
sen a Cavintont?
nultad az iskolában.
GÉZA: Szedem, hogy jó legyen a me- GÉZA: Pedig nem is volt ott torma.
GIZUS: Én még Sztálingrád előtt járGIZUS: De allergiás vagy a gerberára,
móriám.
tam elemibe.
abból volt a koszorú.
GIZUS: Ma is bevetted?
GÉZA: Nem tudsz valami vidámabbról
GÉZA: Ma nem.
beszélni?
GIZUS: De miért?
olvasÓprÓba
GIZUS:
Képzeld, a szembeszomszéd, a
GÉZA:
ElfelejtetMárai Sándor: Egy polgár vallomásai – Az
Lajos mérnök, hogy járt. Megkértem, hová tettem.
1934-35-ös első kiadás változatlan szövege
dezte a főnöke, be tudna-e jönni dolGIZUS: Ott lesz az a
Az Egy polgár vallomásai azon köny- varrósdobozban.
gozni szombaton? Mire Lajos: Sajvek közé tartozik, amelyről elmondható, GÉZA: És akkor hol
nos, főnök van már egy fontos csahogy a legtöbb ember 1. legalább a címét vannak a cérnák?
ládi programom, nem tudok. Erre a
ismeri, 2. olvasta, 3. többször olvasta, 4. GIZUS: Az orvossáfőnök: Akkor máshogy kérdezem,
(igazi rajongók) élete nagyobb forduló- gos dobozban. Ott minhétfőn még akarsz jönni dolgozni?
pontjain rendszeresen olvassa. Hát most dig megtalálom.
GÉZA: Ezt nem értem.
mindannyiuk számára jó hírt hoz a Helikon Kiadó, mely GÉZA: Te, Gizus, lesz GIZUS: Akkor keresd meg a Cavintoaz elmúlt évtizedekben több sorozatban adta közre a Má- tojás is a sonkához?
nod, és kettőt vegyél be.
rai-életművet. Az Egy polgár vallomásait 2013-ig az GIZUS: Persze, nem GÉZA: Gizus, nekünk hány unokánk
1940-es újrakiadás szövegével ismertük. Pedig ez jelen- emlékszel, a múlt héten
van?
tős átdolgozás az 1935-ben megjelent első kiadáshoz ké- gurítottuk haza őket.
GIZUS: Jenőnél kettő, Ancsinál három.
pest, mivel Stumpf György katolikus plébános, az író GÉZA: Festeni is kell GÉZA: Akkor felveheti a csókot.
egykori házitanítója a róla szóló, nem éppen hízelgő be- egy-két tojást, hátha a GIZUS: Nem csók, hanem csok.
mutatás miatt rágalmazási pert kezdeményezett (melyet Jenő meglocsol.
GÉZA: Akkor nevezhették volna „Pumegnyert, az írót 2000 pengőre büntették), s ezért a má- GIZUS: A Jenő legszi”-nak.
sodik kiadásból Márai egész fejezetet, hosszabb szaka- feljebb engem locsol GIZUS: Az minek lenne a rövidítése?
szokat húzott ki – nem csak Stumpf Györgyre vonatkozó meg.
GÉZA: Például „Pénzes Unokák Szerrészleteket, de több hasonló, meglehetősen személyes GÉZA: Mert úgy spóvező Intézete”.
hangvételű jellemzést is kortársairól. 2013-ban, több rol a kölnijével. Húsz GIZUS: Te csak hagyd a politikát
mint hetven év után jelent meg újra az eredeti, 1934-35- éve azt a miniüveget
másra. Azt mondd meg, hogy meleben kiadott írás, az 1940-es változattal egy kötetben, használja.
gíthetem-e már a tökfőzeléket?
hogy eltéréseiket bárki összevethesse. A könyv, amit GIZUS: Neked vi- GÉZA: Van hozzá fasírt?
most a kezünkbe vehetünk, már csak az 1934-35-ös szö- szont illene meglo- GIZUS: Van.
veget tartalmazza
GÉZA: Akkor én csak a fasírtot kérem,
csolni az Ancsát.
– nk – GÉZA: Nincs is kölnink.
neked adom az egész tököt.
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A trükkös lopások, csalások
áldozatai nem csak az idősebb
korosztályból kerülnek ki. Az emberek szeretnek jó üzletet kötni, hasznot húzni. Pontosan ezt a
vágyat használják ki csalások elkövetői. Nagy nyeremény,

Alkalom szüli a bűnelkövetőt! …
A szép idő meghozza a lehetőséget, a kedvet, hogy kimozduljunk a házból, lakásból, hogy sétáljunk, kertészkedjünk. A
jobb idő hat azonban a bűnelkövetési szándékkal útra kelőkre
is. A hosszabb nappalok több időt adnak a terepszemlére, szándékuk megvalósítására.
A tavaszi munkálatok a kertben, a szomszédba „átlépek”,
a napsugarat hívogató nyitott ablak, nyitott ajtó szinte vonzza
a besurranókat, akik pillanatok alatt fordulnak meg a lakás
helyiségeiben, hogy a hazaérkezéskor letett táskát, pénztárcát,
asztalon heverő mobiltelefont, laptopot magukhoz vegyék,
nem kis bosszúságot, de főleg kárt okozva nekünk ezzel. Az
este kivilágított lakás ablakain át jól követhető a benntartózkodók mozgása, a besurranásra alkalmas pillanat kiválasztása.

Hogyan előzhetjük meg,
hogy besurranás áldozatává váljunk?

Zárjuk a kertkaput, a lakás, a ház ajtaját
akkor is, ha benn tartózkodunk!

nyereség reményében nem veszik észre – sokszor csak napok
múlva –, hogy becsapták őket. Az óvatlanság eredménye a
rossz minőségű, használhatatlan, valójában szükségtelen termék megvásárlása lesz. A csalások jelentős része manapság az
internetes vásárlásokhoz kötődik. A megállapodás szerint
előre kifizetett áru vagy nem érkezik meg, vagy jóval rosszabb
minőségű, esetleg teljesen más dolgot kapunk a pénzünkért
cserébe.

Hogyan előzhetjük meg az ilyen eseteket?

Legfontosabb lenne,
hogy utánvéttel fizessünk!
Az idősek ellen elkövetett trükkös lopások még mindig slágertéma. A bevásárlószatyrot előzékenyen hazasegítő idegen
mellett a legújabb és egyre többször előforduló történet az
„unokás” csalás. A telefonkönyvből, az utcán járva, a házig,
lakásig követve választják ki az áldozatot, akit a vonalas telefonon hívnak fel. Unokaként jelentkeznek a „mamánál” esetleg „papánál”, elpanaszolják, hogy bajba kerültek. Ha a mama
nem ismeri fel a hangot, és rákérdez betegségre, rossz vonalra
hivatkoznak. Balesetre, gépkocsi javíttatására, kórházi kezelésre, betegségre kérnek pénzt, ami persze azonnal kellene, de
nem tudnak elmenni érte, így egy ismerősüket küldik el. El is
mondják, hogy néz ki a „jóbarát”, aki szinte perceken belül
már csenget is az ajtón. A „jóbarát” a spórolt vagy az automatából kivett pénzt átvéve aztán gyorsan kereket old, még az aggódó kérdésekre sincs ideje válaszolni. Amikor az idős ember
eleget tett a kérésnek lelkiismeretének megfelelve, elkezd gondolkodni, utánajárni, valójában mi is történt szeretett családtagjával. És akkor derül ki a turpisság!

Hogyan előzhetjük meg az ilyen eseteket?

Legfontosabb, hogy pénzátadás előtt
ellenőrizzük vissza a hívást!
Keressük az unokát telefonon. Ha nem érjük el, akkor a
szüleit (gyermekünket), testvérét, barátot, ismerőst. Nincs
olyan vészhelyzet, amiben olyan gyorsan kell fizetni, hogy ne
legyen időnk utánajárni, mi történt valójában, és milyen segítségre van szüksége a bajba jutott családtagnak. A kórházban,
a szerelőnél nem kell előre fizetni! Ebben a trükkben kevés a
kockázat, alapja a jóhiszeműséggel való visszaélés, és legtöbbször biztosra mennek az otthon tartott pénz miatt.

Akkor is érhet bennünket csalódás, de már kezünkben a bizonyíték, amely a bűncselekmény-elkövetési szándékot mutatja.

Nem lehet elégszer elmondani, óvatossággal, egy
kis bizalmatlansággal megelőzhetjük,
hogy bűncselekmény áldozatává váljunk.
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

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
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Szállítás napja
Május 7. (kedd)
Május 14. (kedd)
Május 21. (kedd)
Május 27. (hétfő)
Május 28. (kedd)

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

A vasútvonaltól a Balaton-partig
Szállítás napja
A hulladék típusa
Május 5. (vasárnap)
Kommunális
Május 12. (vasárnap)
Kommunális
Május 14. (kedd)
Zöldhulladék
Május 19. (vasárnap)
Kommunális
Május 26. (vasárnap)
Kommunális
Május 27. (hétfő)
Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg
Május 28. (kedd)
Lomtalanítás

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 apartman 1 főnek hosszú
távra kiadó. Érd.: 30/690-53-85
ELADNA, VENNE
Eladó balatonkenesei nyaralómból, előzetesen szinte minden ingóságomat megvásárolhatja. Többek között: két kerékpár,
ébenfa kerekes napozó ágyak, nagyméretű
kerti amforák, szerszámok, horgászfelszerelések, kerti bútorok stb. Érdeklődjön a
06/20/926 3323 telefonszámon.
Eladó 4 db 13-as téli gumi – alig használt.
5.000 Ft/db, cseh kristálycsillárok, ruhanemű, új levegőtisztító. Érdeklődni:
06 1 246 2545 este, 06 31 780 2342
Vásárolnék használt, bontott ablakokat jó
minőségben. 60x60 cm, 80x60 cm és 1 félig
üveg bejárati ajtót. 1 246 2545 este, 06 31
780 2342
Eladók: Samsung Tv 50 cm-es 15.000 Ft,
Philips Tv 40 cm-es 10.000 Ft. 60-tól 100
mm-es átmérőig 2 méteres vascsövek kerítésoszlopnak eladók. 1 db körfűrész 4 új
lappal 40.000 Ft, 6 m2 új járólap 1000 Ft/m2,
kályha 5 KW-os 6000 Ft, 2 db reneszánsz
szekrény. Érdeklődni: Balatonkenese, Kossuth u. 38/A
Eladó franciaágy, 140x200 cm-es, nagy
ágyneműtartóval, megkímélt állapotban eladó. Tel.: 20/432-0454
SZOLGÁLTATÁS
Otthon van és fáj a lába?
Hívjon, s megyek otthonába!
Pedikűrre bejelentkezés: 06 30/619-96-62
Szilvia

 Jambrik Mihály szobafestő-mázoló, külső-belső felújítási munkák.
Tel.: +36 30/286-07-20
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borítóján vagy
oldalain!
Várjuk képeit!
balatonkenesehirlap@gmail.com

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

Kérjük, adója 1%-ával
segítse munkánkat!

Patrónus 2006
BalatonkeneseiBalatonakarattyai

Állatvédő
Egyesület

Balatonkenese az Instagramon is!
https://www.instagram.com/balaton.kenese/

Adószámunk:
19380946-1-19
Címünk:
8174
Balatonkenese,
Vak Bottyán u. 97.

