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Nyikos János:
A város peremén
Csend van: elmúlt este tíz –
s hogy lassúdan húz be most,
ez a csend vár a remíz
udvarán egy villamost.
Beljebb billen lámpátlan,
s végtére pihenni tér –
a sinek közt, álmában,
sárgállik a pipitér.
Alig arrébb, pár sarok –
buszsorok a Hold alatt
hűvöslő, kék csillagok
fényében lemosdanak,
s míg az éjen nem bukkan
a derengő hajnal át,
bontogatja álmukban
szirmait a szarkaláb.

Bayer Emil:
Balatoni hajnal
Tavaszba hajló hajnalon
Futott velem a kis vonat
Félálomban, félhomályban
Idéztem szelíd arcodat
– (Álmos kicsi állomások
Még aludták az álmukat,
Csillagfényű ezüst pára
Borította a partokat) –
S a fülke pisla fénye
Ím, varázslatot tett velem;
Vagy talán nem is az, hanem
A kósza vágyak, szerelem:
Mert most ott ültél mellettem,
Szemed a szemem kereste
S ahogy Hozzád hajoltam:
Szívünk csitult elpihenve…
(1958. február 26.)
A Bayer Emil emlékezete című írásunkat a
30. oldalon találják.

Szerkesztői előszó

No, ez az a hónap, amelyiknek nem csak a neve hosszú, de a témái is
kifogyhatatlanok: nincs is lehetőség hoszszabb előszóra. Beszéljenek helyettem az
ehavi írások – vidámak, szomorúak, jelentősek – Kenese legutóbbi hónapjáról
és arról, ami a nyárból még előttünk van.
Nagy Krisztina
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A Képviselő-testület
rendkívüli ülése
2019. június 27-én és július 23-án
Rendkívüli ülést tartottak a balatonkenesei képviselők június 27-én és július 23-án, mert néhány folyamatban levő ügy előkészítéséhez szükségessé vált
a döntésük.
A 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására kiírt támogatásról szavaztak elsőként: a
város pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz.
Hozzájárult a Testület a Magyar Telekom Nyrt.
Soós-hegyi Tátorján kilátón lévő bázisállomásának
fejlesztéséhez. Az infrastruktúrát a Vodafone Magyarország Zrt. üzemelteti, mely után így évi 150.000 forinttal több bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak.
Ezen a nyáron is szervezett napközis tábort a
Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény. Vezetője
támogatást kért a költségekhez. A Képviselő-testület a
tábort 120.000 forinttal támogatta, az önkormányzat
2019. évi általános tartalékkeretének terhére.
A szociális célú tüzelőanyag-vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő állami támogatásról tárgyaltak először
a képviselők a július 23-i ülésen, melyre a város
pályázatot kíván benyújtani a Magyar Államkincstár
Területi Igazgatóságához. A 284.480.- Ft összegű saját forrást az Önkormányzat a 2019. évi költségvetéséből biztosítja.
Eredménytelennek nyilvánították a „Vállalkozási
szerződés a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00014 azonosító
jelű pályázati támogatásból megvalósítandó, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Balatonkenesén” című projekt kivitelezési feladatainak megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárást, mert a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő
a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó ajánlattevővel való szerződés megkötéséhez.
Intelligens gyalogátkelőhelyet alakítanak ki a 71es főúton, a Kikötő utca kereszteződésében. A meglévő átkelőhely ezzel korszerűvé válik. A kiépítéssel
kapcsolatos költségkülönbözetet, 1.314.159 forintot és
az éves szinten előreláthatólag 10.000 forintos fenntartási költséget az Önkormányzat vállalja.
További adatokat és anyagokat a
www.balatonkenese.hu weboldalon találnak.
– nk –
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Strandfejlesztések és energetikai korszerusítés
A 2016-2017-es év leginkább a turisztikai beruházások,
Az óvodában a fűtés egy részét földhővel biztosítjuk. A
fejlesztések ideje volt. Azonban ezek mellett sem felejtkeztünk nyertes pályázat keretében a kazánok, csövek és radiátorok
cseréje történt meg, a két rendszer összehangolása folyamatmeg a helyi közösség számára fontos feladatainkról.
ban van. Az iskolában is teljes körű fűtésElődeink tisztelete, emlékük méltó megkorszerűsítést végeztünk és a kazánokat új,
őrzése fontos feladatink közé tartozik.
kondenzációs üzeműekre cseréltük.
Ezért pályázati forrásból felújítottuk a
A polgármesteri hivatal épületének
Bakó ligetben álló ’56-os emlékművet és
teljes körű energetikai korszerűsítését is elkörnyékét. Térkövezés, virágosítás, füvevégeztük, az épületet azbesztmentesíttettük
sítés történt. A lyukas magyar zászlót fora tetőhéjazat cseréjével együtt; nyílászárómázó térkő-virágágyás kombináció szép
kat cseréltünk; javítottunk az épület paszkiegészítője az emlékműnek, ma is elgonszívhő-védelmén. Az épület homlokzati hődolkodtatja, emlékezésre készteti az arra
szigetelést, színezést kapott, fűtésrendszert
járókat. Pályázati források segítségével
is korszerűsítettük a hőszivattyúk felszeretehettük hőseinkhez méltóvá az első világlésével. A villamosenergia-költség csökháborús emlékművet is.
kentésére 10 kW teljesítményű napelemes
A reformáció 500. évfordulója alkalmárendszer telepítését és a beltéri világítási
ból Bálint József fafaragó művész felajánrendszer korszerűsítését is megvalósítotlásából és Balatonkenese Város Önkortuk, led lámpákat szereltettünk fel. A fejmányzatának támogatásával az Ó-parókia
lesztés része volt még a szellőzőrendszer
(Könyvtár) udvarán szoborcsoportot állítottunk: Luther Mártont, Kálvin Jánost és
Kenese 1956-os emlékműve kiépítése, az épület belső felújítása. Mozgáskorlátozott wc-t alakítattunk ki, vezeDévai Bíró Mátyást jeleníti meg az alkotás.
tékcsere, festés, burkolás történt.
Ezzel is kifejezzük a keresztényi Európához tartozásunkat.
A következő nagy lépés a Kultúra Házának felújítása: az
épületet már átadtuk a kivitelezőnek, a szintén teljes körű felújítás előreláthatólag év végéig befejeződik majd.
A 2016-17-es években a főleg a helyi lakosok által használt
épületeken túl jelentős megújulás zajlott a város strandjain is.
A balatonkenesei Vak Bottyán strand és az önkormányzat
által üzemeltetett balatonakarattyai Bezerédj strand fejlesztésére együttesen mintegy 50 millió forint támogatást kaptunk.
Ebből mindkét strandon elkészültek az új értékmegőrzők,
amikkel a strandolók értékeinek biztonságát és a strandolók
biztonságérzetét szeretnénk növelni. Az új értékmegőrzőben
az eddiginél jóval nagyobb tárgyakat is el lehet helyezni.
A Vak Bottyán strandra megálmodott új vízi
játszótér 35 millió forintos állami pályázati forA reformáció 500. évfordulója alkalmából állított szobrok
rásból valósult meg. –
A sportcsarnok tetejének beázásakor gyorsan kellett csele- Természetesen felnőttek
kednünk, az északra és a nyugatra néző ablakok – szerkezetük- is kipróbálhatják. Az élkel együtt történő – cseréjével meg tudtuk szüntetni a problé- ményparkot külön díjért
Water World Kenese
mát.
lehet igénybe venni. A
Ezekben a hónapokban indult az önkormányzati bérlaká- minimum feltétel a 110 centiméteres magasság. A használatsok felújítása is. A Bajcsy-Zsilinszky utcai lakások tetejének kor kötelező a mentőmellény, ami kizárja, hogy valaki játék
rendbetétele után ablakok cseréje, vezetékcsere, festés és bur- közben vízbe fulladjon. Arra gondoltunk, valami olyanra kelkolás történt. A lakásokat új konyhabútorokkal is komforto- lene fordítani a támogatást, ami bevételt generál. Az eddigi
sabbá tettük. A ház körüli csapadékvíz elvezetése is megtörtént tapasztalatok szerint jól döntöttünk. A strand kínálatát is szíaz ereszcsatorna-rendszer átalakításával. A Táncsics utcai la- nesíteni akartuk vele. Igaz, hogy több hasonló van a Balakások felújítása folyamatban van, ahogy több eredményes pá- tonnál, de ez mind közül a legnagyobb.
lyázatnak köszönhetően korszerűsödnek, szépülnek BalatonA szabadtéri zuhanyzó már korábban üzemelt, csak előforkenese intézményei is. Balatonkenese város vezetése elkötele- dult, hogy túl sokáig folyt a víz, a körülötte lévő füves területet
zett a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés iránt, ezért a pedig hamar kitaposták, ami így besarasodott. A 2017-es fejfelújítások során a megújuló energiaforrásokban gondolko- lesztéssel ezt is térkő burkolatot kapott, hogy kulturáltabb ledunk első sorban. Elsőként az iskola és az óvoda energetikai gyen a zuhany környezete.
rendszereinek korszerűsítése történt meg, mostanra az iskola,
A fejlesztési munkálatokkal egy időben helyrehozták a téli
az óvoda, a sportcsarnok és a polgármesteri hivatal tetejére károkat: a fölfagyásokat, a strand járdáinak megsüllyedését, a
felhelyezett napelemek biztosítják az áramellátást.
főépület beázását; szebbé tették a füvet is, virágokat ültettek.
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A Bezerédj strandra egy 75 négyzetméter nagyságú, sok
funkciós játszótéri eszközt, egy fából készült, háromtornyú
„játszóvárat” telepítettünk. A fáknak köszönhetően eleve árnyékos, de napvitorlákkal még védettebbé tettük az erős napsugaraktól. A Bezerédj strand másik nagy fejlesztése egy, a
parton végigfutó, 230 méter hosszú, másfél méter széles térköves sétány. A Bezerédj strandon még több beruházás valósult
meg 2017 nyarán, igazán látogatóbaráttá téve a környezetet:
ivókutat, szelektív hulladékgyűjtőket, értékmegőrzőket, játszóteret, valamint árnyékoló vitorlákat telepítettünk a területre.
Emellett defibrillátort is kapott a strand. A felújításokat szintén állami támogatással, mintegy 15,8 millió forint értékben
valósítottuk meg.
Ugyancsak mindkét strandra kiterjedt a fák állapotának felülvizsgálata is. A beteg, korhadt fákat kivágták, mire a máshol
nagy károkat okozó júliusi szélvihar megérkezett, így nálunk
nem döntött ki fákat, csak néhány ágat tört le.
A város és a Balaton szeretetéről szól a Vak Bottyán
strandnál készülő köztéri dekoráció is, melyben a szív
alakú térkő alapra került a
vörös gránitból faragott szív.
Az elmaradhatatlan virágok
mellé megálmodtuk a házaKenese szíve
sulandók padját, illetve egy
kovácsoltvas lakatfalat is, hogy a szerelmesek emléket állíthassanak az itt kellemesen töltött időnek.
2016-ban a Tófesztivállal megvizsgáltuk, milyen visszhangja volna egy igazi balatoni nyári fesztiválnak a településünkön. A sikerre való tekintettel a következő évben a Balaton
fesztivállal és később a Lecsófesztivállal mondhatni egységes
arculatot kap a város nyári fesztiválprogramja. A szervezők
színvonalas kulturális programokat kínálnak a vendégeknek.
Könnyűzenei, táncos rendezvények zajlottak a Széchenyi
parkban, a komolyabb zenei programoknak pedig a Kultúra
Háza és környezete, valamint a református templom adott otthont. Nagyon színvonalas műsort hoztak az ingyenesen látogatható, négynapos programra. Nagy sikere volt a rendezvénynek, s mivel éjfélig többnyire befejeződtek a műsorok,
még a lakosságnak az a része is elfogadta, aki nem kapcsolódott be. Hisz azt mindenki megérti, hogy egy üdülőhelyen
szükség van ilyen rendezvényekre.
Balatonkenese Város Önkormányzata

Átadták az Alsóréti szabadstrandot
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Átadták az
Alsóréti szabadstrandot
Ez év márciusában a Kisfaludy 2030 Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt. pályázatot írt ki szabadstrandok fejlesztésére. Ezt a lehetőséget ragadta
meg Balatonkenese Város Önkormányzata, hogy

fel tudja újítani, ezáltal kulturáltabbá, családbarátabbá, európai színvonalúvá tudja tenni az Alsóréti szabadstrandot. Településünk 50 millió
forintot nyert erre a célra. Ismerve az ehhez hasonló pályázatok menetét, eljárási szabályrendszerét, azt gondoljuk, a lehetőségekhez képest viszonylag hamar meg tudtuk valósítani a terveinket. Közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnunk,
határidőket kivárnunk, többhetes eső is hátráltatta a munkálatokat, de a szezon nagyobbik felében, s az ezt követő nyarakon már közösen élvezhetjük munkánk gyümölcsét.

Elsőként eltávolítottuk az elavult, korszerűtlen
eszközöket, a balesetveszélyes fákat, régebben
kivágott növények bent maradt gyökérzetét; kiszedtük a robosztus betonelemeket, padokat, beton virágtartókat, itt-ott megsüllyedt, összetöredezett betonburkolatokat. Helyükre finomabb kidolgozású fém- és faeszközök, a burkolatok helyére pedig esztétikusabb látványt nyújtó térkő és
zúzott kőfelület került.
Teljesen átalakult a strand talaja is: a most és
korábban kivágott fák gyökérzetének eltávolítása
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után a talaj felső rétegét termőrétegre cseréltük,
mely alá vakondhálót helyeztünk, és öntözőrendszert telepítettünk. Ezzel együtt megszüntettük a
talaj egyenetlenségeit, majd a füvesítést – a használatba vehetőség meggyorsítása érdekében gyepszőnyeggel oldottuk meg. Ha hagyományos módon teleptettünk volna füvet, több hónapot vett
volna igénybe, de mi még az idei szezonban át
szerettük volna adni a strandot, ahogy ez meg is
valósult. Az új virágágyások alá geotextil és mulcs
került a nedvesség optimalizálása érdekében. A
gyepszőnyeget automata, időkapcsolós öntözőberendezéssel láttuk el. Ennek kiválasztásánál
fontos szempontnak tartottuk a biztonságosságot. Éjszaka működik majd, napközben a gyepszőnyeg szintje alatt marad. Nem lehet benne elbotlani, nem lesz útban, senkit sem fog váratlanul napozás közben hideg vízzel nyakon önteni.

A vízparton, a röplabdapálya területén mélyebb,
45 centiméter vastagságú homokréteget raktunk
le, a túloldalán pedig az igényekhez igazodva
plázst alakítottunk ki, 35-60 cm mély homokréteggel. Ide került egy aranymosónak nevezett
gyerekjáték, és – hogy az önfeledt várépítés, pancsolás és aranymosás közben a nap se tegyen
kárt a kicsikben – 4 db napvitorlát szereltünk fel
a plázs fölé. Azt ötödik napvitorla a játszótér azon
része fölé került, ahová az ott álló fa árnyéka nem
mindig ér el. A játszótérre 7 db modern, minden
szabványnak megfelelő játékelemet állítottunk:
hinták, köteles- és fém mászókák, csúszda, babaház, mérleghinta, rugós hinta, mászófal áll a
gyerekek rendelkezésére. Ha elfáradnak, szüleikkel a fa köré épített körpadon, vagy a sétányra
kihelyezett padokon pihenhetnek meg. A játszótér aljába szintén 30-50 cm mélységű homokot
tettünk, szegélye pedig akácfarönkökből áll.
A vizesblokkok épülete szintén nagyszabású felújításon esett át: új burkolatokat, berendezéseket, külső szigetelést és színes vakolatot kapott.
Baba-mama szobát alakítottunk ki, melyet pelenkázókkal, mikrohullámú sütővel is felszereltünk, hogy a „nagyobbacska apróságok” ételét is
meg lehessen melegíteni. Az anyatejes babák
számára a baba-mama szobán belül 3 db csendes helyiséget alakítottunk ki. A zuhanyzók előtti
lábmosó, homokeltávolító berendezés kialakítása
folyamatban van.
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A vízből kikerült a stég, mely az Alsóréti Üdülőegyesület tulajdonát képezi. Az általános szezon
eleji műszaki ellenőrző vizsgálatok során kiderült, hogy műszaki állapota nem teszi lehetővé a
visszahelyezését, javíttatása jelenleg nem megoldható. Ezért a vízterületen: a nádas által körbezárt részen, a bejáratnál a talajt a nádtorzsáktól és egyéb törmelékektől meg kellett tisztítani,
biztonságosan járhatóvá kellett tenni. A vízbejutást a gyerekek és az idősek számára rozsdamentes korlát segíti.
Balatonkenese város vezetése elkötelezett a megújuló energiaforrások iránt, ezért a strand világítását is napelemes kandeláberekkel valósítottuk
meg. Így nem kellett erősáramú villanyvezetéket
sem elvinni odáig, ezzel még egy balesetveszélyforrást is kiküszöböltünk. Az újonnan felszerelt
térfigyelő kamerák így éjszaka is nyomon tudják
követni az eseményeket. Mivel szeretnénk, hogy
a strand ilyen szép is maradjon, a drága játékokban se essen kár – a játékok ára tette ki a felújítás összköltségének majdnem felét – 4 db térfigyelő kamera vigyáz a strandra. Éjszakára zárva
tartjuk a létesítményt a károkozás és a balesetek
megelőzése érdekében. A strandon vezeték nélküli internet is lesz.

Mindezt nem tudtuk volna megvalósítani, a Városgondnokság dolgozóinak áldozatos munkája
nélkül, akik túlórát és hétvégi munkát is vállalva, amikor csak az időjárás megengedte, folyamatosan dolgoztak: Ambrus Zsolt, Babolcsai Hajnalka, Babolcsai Tamás, Bocsor László, Erdélyi
János, Fodor Ferenc, Hódos Kitti Noémi, Jordovics
Sándor, Kiss József, Kreitli József, Németh József, Orosz János, Rumpler Gábor, Sinkovics József, Somogyi László, Takács Sándor, Varga Gábor, Kelemen Zoltán, Pillerné Nesó Tímea, Vajdáné Cseh Mónika, Kreitliné Kálmán Éva, Ritter
József.
Őszintén reméljük, hogy a végeredmény mindenkit kárpótol azért, amiért az első néhány hetet a
munkálatok elvették a nyári strandolásból. Önökért, önöknek készült, használják egészséggel!
Kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk!
Balatonkenese Város Önkormányzata
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váló és nevetésre bőségesen alkalmat adó
feladat volt. Azonban a legszebb közös
munkának a templom előtti kövezet virágrajzokkal való díszítse bizonyult. A több
száz színes virág bizonyítja, hogy kicsik és nagyok egyaránt
lelkesen tudnak alkotni. Az eredményhirdetést és a sok játékot
mi mással is lehetett volna befejezni, mint egy kis házi süteménnyel és szörppel.

Július 8-án, hétfőn 12 órától 14 óráig gyerekhangtól volt
hangos a katolikus templom előtti tér. A TSZSZI nyári táborának gyerekei voltak erre a néhány órára a vendégeink. A több
mint 20 táborozó gyermek lelkesen látogatta meg a balatonkenesei katolikus templomot a Családsegítő Szolgálat munkatársaival és önkénteseivel. A katolikus templom és a liturgikus
ruhák megismerése után közös játék következett. A jó hangulat és a sok nevetés jó lehetőséget adott előbb a közösségépítő
játékokhoz, majd egy vidám sorversenyhez. A gyerekek örömmel vettek részt a mókás feladatokban, a kísérő felnőttek pedig
szükség szerint csapatkapitányként vagy éppen aktívan versenyző csapattagként segítették, támogatták, lelkesítették a
gyerekeket.
A labdagurítás és adogatás, a sütőkesztyűs evőeszköz-válogatás, a buborékfújás, vagy éppen buborékelkapás mind ki-

Köszönjük, hogy mi, nővérek is részesei lehettünk egy délelőtt erejéig a gyerekek nyári táborának! Bízunk benne, hogy
jövő nyáron is találkozunk! Addig pedig minden táborozót biztatok, hogy legyen olyan jókedvű és vidám, mint a minket
meglátogató gyerekek voltak. Hiszen nem a bohóckodás vagy
könnyelmű tréfálkozás a szív bánatának valódi gyógyszere,
hanem az a vidámság, amit Szent Pál apostol az „Úrban való
örömnek” nevez az Újszövetségi Szentírásban (Fil.4,4). Így a
vidám lélek nem az érzelmek túlcsordulásának, hanem a bennünk lévő hit és az abból fakadó gondolkodásmódunk jelzője.
M. Erzsébet nővér

Fakanálbáb
és hamuban sült pogácsa
A Tájházi Szerdák rendezvénysorozat egyike Balatonkenese egyedi
programjainak. Szerda délelőttönként a Közművelődési Intézmény
és Könyvtár munkatársai lelkes, ügyes, önkéntes segítőikkel a Tájházba várják a gyerekeket kézműves foglalkozásokra. Munka közben a gyerekek helytörténeti érdekességekről, a Tájházban fellelhető
tárgyakról, eszközökről is hallgathatnak egy kis előadást.
Minden ilyen alkalom tematikusan épül fel: volt textilszobrászat ékszerkészítéssel, máskor fatüzelésű kemencében pogácsasütés, rajzfoglalkozás, gyöngyfűzés, gyógynövényismereti előadás teakóstolással, vagy éppen fakanálbáb-fabrikálás. A tematikus napok az augusztusi szerdákon
sorra megismétlődnek, így senki sem maradt még le semmiről. Hajrá!
Peresztegi Virág
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A kerékpártúra mottója: Tekerj a pizzáért!
Július 8-án, hétfőn reggel fél 9-kor 8 fővel vágtunk
neki a Kenese-Füred-Kenese túrának. Igazán kellemes, hőségmentes bringázóidőben gond nélkül teljesítettük a távot, a tekerés jutalma pedig pizza volt,
amit közösen fogyasztottunk el Balatonfüreden.
A nap hittanos találós kérdése: Ki volt az a próféta,
aki rengeteget gyalogolt, majd egy pizzához hasonló
étellel lakott jól, hogy bírja a további gyaloglást? (1
Királyok 19)
A tekerők jobbára 6-7. osztályos hittanosok voltak
2 felnőtt kísérővel: Mispál Árpád, Császár Dezső,
Marosvölgyi Gábor, Takács Gergő, Benji, Takács
László, Németh Péter.
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Civil összefogással létrehozott játszóteret avattak Balatonkenesén 2019. július 21-én. A munkálatokat a Balatonkenesei Városvédő Egyesület fogta össze és koordinálta. A megnyitó alkalmával az Egyesület köszönetet mondott mindazoknak, akik anyagi
felajánlásukkal és/vagy kétkezi munkájukkal segítették a Mesetér megvalósulását.
Mint tudják, a Tátorján Mesetér közösségi összefogással jött
létre. Nemcsak a helyi, hanem a környékbeli, sőt Veszprém megyén túli emberek önzetlen felajánlásaiból és azoknak az embereknek a kétkezi munkájával, akik saját szabadidejüket feláldozva,
több héten keresztül minden hétvégén dolgoztak, hogy ez a játszótér létrejöjjön.
Éppen ezért számunkra a Tátorján Mesetér nem csak egy egyszerű játszótér. Sokkal többet jelent annál. A mi közös összefogásunknak köszönhetően a mi saját munkánk révén épült, így egy
valódi közösségi teret jelent. Hiszen mi is ugyanezt a közösségi élményt éltük át, amikor a Meseteret létrehoztuk. Nem csak átköszöntünk egymásnak az út túloldalára, és nem csak két mondatot
váltottunk, amikor összefutottunk a járdán. Az építés munkálatai
közben, a sok-sok beszélgetés alatt mi is jobban megismertük egymást.
Egy olyan közösségi teret, egy olyan Meseteret építettünk közösen, ahol a gyermekek önmaguk lehetnek. Ahol önfeledten, biztonságban csúszdázhatnak, hintázhatnak, ahol nem kell folyamatosan vigyázniuk a szép ruhájukra és nem kell csendben ülniük.
Ez az a tér, ahol megjelenik Kő Boldizsár művész álma egy kisfiúról, aki a Balaton vizén, egy csónakban éli át kalandjait.
Egy valódi közösségi tér, ahol a gyerekek barátságokat köthetnek, ahol eljátszhatják ezt az álmot, ahol együtt önfeledten átélhetik a saját álmaikat.
Ahol az idősebbek is kikapcsolódhatnak barátaikkal a kosárlabda és ping-pong asztal mellett.
Ahol a szülők is ismeretségeket köthetnek, beszélgethetnek
egymással és ezáltal jobban megismerhetik egymást.
Így szívből remélem, hogy mindenki, aki a Mesetéren tölti majd
a szabadidejét, ugyanezt a közösségi élményt fogja átélni. És így a
Tátorján Mesetér egy lüktető közösségi tér marad itt, Városunk közepén.
Szabó Tamás,
a Balatonkenesei Városvédő Egyesület elnöke nyitóbeszéde
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Kedves Kenesei Emberek,
Lelkes Városépítők!
Csodálatos élmény volt a Veletek eltöltött idő, ahogyan fogadtatok, amilyen segítő figyelemmel vettetek minket körül. A
sok szeretet, amit kaptunk, mind-mind felejthetetlenné teszi számunkra ezt a munkát.
Mert igaz ugyan, hogy a Meseterek
építése kapcsán sok gyönyörű helyen jártunk már a világban, és bőven találkoztunk máshol is kedves emberekkel, de ITT
valami más volt!
Itt egy Közösség ereje mutatkozott
meg számunkra, ami hatalmas erő!
Ez a közös akarat és erő teremtette
meg, most, itt, ezt a Meseteret is. Mind a
munka, mind az anyagiak tekintetében ez
a civil szervezet, ez a csapat bizonyított.
Bár lenne minden településnek ilyen közössége és boldog vagyok, amiért az itt
élők besegítenek abban, hogy élhetőbb és
szebb legyen a Világ!
Én is külön hálás vagyok Nektek, Tamás, hogy most megint szebbé tettétek
Kenesét, ahol Édesanyám, a kiváló képzőművész, Péterfy Gizella él, és ami gyermekkorom legcsodálatosabb helyszíne volt.
Remélem, ez a játszótér megfelelő buzdítás lesz, hogy még több gyermek szülessen ebben a varázslatos város-faluban!
Baráti üdvözlettel:
Kő Boldizsár
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Tájházi teadélelőttök
Tóth Istvánt – vagy ahogy a legtöbben ismerik, Tóth Pistit – nem kell bemutatni városunkban. Ha máshonnan nem, a Tájházból ismerhetik
őt, ahol tárlatot vezet, gyerekeknek, felnőtteknek
sok érdekes részlettel szolgálva Balatonkenese
történetéről. Pisti több év óta vesz részt a nyári
rendezvények lebonyolításában. Most végezte az
első évet az egyetemen, és szerencsére ezen a nyáron is a Tájházban találjuk. Nemrég remek gondolata támadt: egy beszélgetős, érdekes témákat
felvető délelőtt, ahol a hangulat olyan, mint egy
szalonban: sütemény és tea is várja a vendégeket.
Az ötlettel Némethné Jucikát is megnyerte, így
valósultak meg a Tájházi Teadélelőttök, melyeknek Pisti egyben házigazdája is: egy-egy remek
előadó és a helyszínen készülő finomságok. – Ezzel párhuzamosan Pisti Facebook-oldalt készített
a Tájháznak, melyet ő tölt fel tartalommal. Nézzék meg – érdemes!
Első alkalommal Kámánné Szőke Katalin beszélt az esős délelőttön összegyűlt érdeklődőknek
Pilinszky Jánosról, külön kiemelve kenesei kötődését. Pilinszky magányos személyiség volt, alakja homályba burkolózik és legenda övezi. Megismerni nem könnyű. A költőt, akit a Nyugatosok
nemzedéke 1947-ben Baumgarten-díjjal jutalmazott, az ötvenes évektől hosszú időre hallgatásra
kényszerítették. Művészetét csak később, 1971ben ismerték el József Attila-díjjal, majd 1980ban, nem sokkal a halála előtt Kossuth-díjat vehetett át.
Témái között előkelő helyen szerepel a család:
szüleihez való kapcsolatát sokszor ábrázolja. Első
versét, az Anyámat 12 évesen írta, s megjelenik
benne a Balaton. Apja a 30-as években vásárolt
nyaralót Kenesén, mely a második világháború
utánig a család birtokában maradt. A kenesei emlékek lenyomata más versekben is megjelenik:
ilyen a Kikötőben és az Éjféli fürdés.
Pilinszky verseinek rendkívüli tömörsége mellett mindig rácsodálkozik az emberre, s újra meg
újra megvizsgálja, mi az emberi élet értelme,
mondta Kámánné Szőke Katalin. Különböző életszakaszaiban ezt az utat minden ember végigjárja, még ha nem is születnek belőle versek.
Az élvezetes előadás mellé persze járt a tea és
egy különlegesség: frissen készült levendulás
keksz.
Július 27-én a Kenesei Nővérekkel, Teréz és
Erzsébet nővérrel találkozhattunk. A tőlük megszokott derűs, vidám előadásukból megtudhattuk,
milyen ma a szerzetesi életforma – igaz-e, hogy
sok lemondással jár, hogyan kell elképzelni a kolostori életet, milyen a nővérek egy napja. Az alkalomra összegyűlt közönség az előadás után szívesen maradt még beszélgetni, mindenkinek voltak kérdései. A kemencében ez alkalommal szenzációs pogácsa sült, melyet gyömbér- és csalántea
kísért, de aki nem vállalta a találkozást a természet karakteres ízeivel, más teát is választhatott.

Pilinszky János: Anyám
Az életed kihűlt üveg,
csiszolt és készre alkotott,
hogy rajta át
a szép halált
szabad szemeddel láthatod,
amint a lelked ablakát
elállja minden földi fény elől,
mely megbonthatná
bensőd alkonyát.
Magadba vagy, s csupán a fák,
az áldott, ázott, őszi fák,
csupán a fák a híveid.
A híveid, s te szólsz nekik,
beszélsz nekik, s a lelkeik,
a földben álló lelkeik
megremegnek: – rossz ez itt!
A fák s a tó, az esti tó, –
A csenden át halálhajó
dudája sír a víz alól,
a holt öböl felé, hol állsz.
S a gázos, lepke-könnyű lég:
az ég, – e jelre meghasad.
Fejed fölé bohó csapat
fehér galamb ereszkedik.
Te máshol élsz!
Csodára kész tenálad minden pillanat!
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volna be – vagy ennyire nem hálózott még be minket a gombnyomásra elérhető világ, vagy annyira természetesnek tekintjük, hogy már nem is említjük. (A magam részéről egyszerű
megoldást választanék: „semmit” nem vinnék. Mint Hullan
Zsuzsa szavaiból kiderült, ez jó választás, mert az út elején
már az első faluban minden a rendelkezésünkre áll.)
A házigazda, Szűcs Anikó remek beszélgetős délutánt vezetett: szép számban voltak kérdések és válaszok. A sok-sok
bájos vagy éppen mulatságos történet közben a kivetítőn képeket láthattunk a hosszú útról, melyet gyalog kell megtennie
mindenkinek, aki zarándok akar lenni.
Szűcs Anikó Hullan Zsuzsával készült interjúját előző
lapszámunkban olvashatják.
Vasváry-Tóth Tibor

Magyar a magyarnak magyaráz
Tolcsvay Béla és Nemcsák
Károly „Szép szerelmem, Magyarország” című közös zenés-verses
előadását hozta el Balatonkenesére. Estjükben mindenkihez szólnak, a gyerekdalon át a legnagyobb költők magvas gondolataiig minden műfajból szemezgetnek, amiket hol zenés, hol prózai
formában tolmácsolnak. A Kossuth-díjas és a Jászai Mari-díjas
művészt ittjártukkor arról kérdeztük, nehéz-e a mai világban a valódi értékek felé fordítani az emberek
figyelmét?
– Hogy viszonyulnak a Balatonhoz,
van-e személyes kötődésük, meghatározó emlékük vele kapcsolatban?
Tolcsvay Béla: Ismerem a Balatont, egészen fiatal korunktól járjuk az
országot fellépéseinkkel, rengetegszer
eljutottunk ide is bulit csinálni.
Nekem ezeket a pillanatokat jelenti, amikor a helyi közönséggel
összekapcsolódom.
Nemcsák Károly: Borsod megyében születtem, egy kis faluban éltünk, gimnazista koromban
jutottam el először a Balatonhoz.
Nem volt az életem része. Úgy,
mint magyar tájét – a szépségét
mindig is csodáltam, de az a szívdobbanás, ami a balatoni ember
sajátja, nincs meg bennem, amikor erre járok.
– Hogyan látják, mennyire mélyen érinti meg a versek mondanivalója a mai közönséget?
Tolcsvay Béla: Csak a vers megy át. A magyar a magyarnak magyaráz. Nincs még egy nyelv a világon, ahol a nép a
tudás átadását a saját nevével kezdődő szóval illetné.
Nemcsák Károly: A magyar költészet, irodalom olyan gazdag, hogy mi tényleg csak szemezgetni tudtunk. Hosszú évek
óta járjuk az országot ezzel az előadással, azt tapasztaljuk,
hogy hihetetlen örömet okoznak az embereknek a versek. Egyegy dal, vers elhangzása után azt a verset megkeresik, ami

lelkileg megtalálja őket. Hányszor vagyunk olyan lelki állapotban, amikor öröm, vagy bánat
ér minket, hogy megnyugszunk, ha kiderül,
hogy nem vagyunk egyedül... Valahol minden ember lelke költői,
csak mi nem tudjuk szavakba önteni. Hála istennek vannak költők
és írók, akik elmondják helyettünk, hogy mi van a lelkünkben és
ha a saját érzéseinket az ő tolmácsolásukban kapjuk vissza, akkor
a lelkünk szabaddá válik.
– A fiatalokkal hogy találják
meg a hangot?
Tolcsvay Béla: Nincsen olyan
ember, aki elzárkózik a jó szótól. A hang
odaér mindenkihez. A teremtő hang az
ember lelkét simogatja. A fiatalokkal,
mindenkivel megtalálom a hangot, a
hang mindenkihez elér, aki becsukja a
lelkét-fülét, magára vessen. Van arra is
példa, hogy az ember nem akar eljönni,
mert úgy érzi, hogy idegen számára.
Vagy mert a világ zajos, és olyan zajos,
hogy elnyomja a mi kis hangunkat, de mi azért csináljuk.
Nemcsák Károly: Mi ezzel az
estünkkel is, de József Attila színházban is nap mint nap pont ezzel
kiemelten foglalkozunk. Hogy lehet a fiatalokat megszólítani, a
számítógéptől elvonni, megpendíteni azt a húrt a szívükben, ami
ott van, csak nem pengeti senki.
Mi más korosztály vagyunk, nekünk a szüleink, tanítóink ugyanígy próbálták megfejteni a gondolatainkat, érzéseinket. Ez
most a mi feladatunk. Vidéken elsősorban idősebb korosztály
érdeklődik a műsor iránt, de az adott közösség, a szervezők
felelőssége, hogyan vonzza ide a fiatalokat hogyan tudja megszólítani. Ha csak ide hívja széket pakolni, és ő leül, itt ragad,
egy-két verset meg is hallgat, lehet, hogy megérinti. Utána elmegy megnézni, kikeresi a könyvtárban, hogy amit hallott, kinek a műve, ki foglalkozott ilyen gondolatokkal? Mi csak közvetítői vagyunk ezeknek a gondolatoknak, reméljük jó közvetítői. A költészetet, zenét, mívesebb dolgokat mindig nehezebb
volt eljuttatni a közönséghez, ez egy szép feladat számunka.
Peresztegi Virág
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Strandoltak a rendőrök, a tűzoltók és vízimentők Balatonkenesén
Július 14-én a balatonkenesei Vak Bottyán strandon folytatódott a Balatonalmádi Rendőrkapitányság által 2019. turisztikai
időszakára megszervezett prevenciós programsorozat.
A kedvezőtlen időjárás sem vette
el a strandolók kedvét a Balatonparti bemutatótól. A strandra látogató helyi lakosság mellett a nyaralóvendégeket is megszólították az
egyenruhások, kiemelten az áldozattá válás, a bűn- és baleset-megelőzés, valamint a vagyonvédelem
jegyében.
A kisebbek a csapaterős felszerelés felpróbálásával, közlekedési és
bűnmegelőzési játékokkal játszhattak, míg a nagyobbak a „részeg
szemüvegben” végrehajtott feladatok közben a rendőrökkel történő beszélgetés során felfrissíthették a
KRESZ-tudásukat.
Az érdeklődők tájékoztatást kaptak a strandi lopások, gépkocsifeltörések, besurranások megelőzésével
kapcsolatban, valamint a rendőrök
hasznos információval látták el őket,
hogy a „törölközőszéf” helyett az ér-

tékmegőrzőkben helyezzék el az iratokat, mobiltelefonokat, értékeiket, a
gépkocsiban ne hagyjanak látható
helyen táskákat, és az ablakokat is
mindig zárják be, ha elhagyják a nyaralót, házat, akármilyen rövid időre
is mennek el. Amennyiben bűncselekmény áldozatává váltak, azonnal értesítsék a rendőrséget, ezzel is elősegítve a felderítés eredményességet és
a kármegtérülést.
A rendezvényre kiérkezők a szolgálati gépkocsi mellett megismerkedhettek a tűzoltóautó felszerelésével is, valamint gyakorolhatták az
életmentést a vízimentők útmutatása
alapján.
(Együttműködő partnerek voltak
a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Szolgálat balatonfűzfői hivatásos tűzoltói és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának balatoni képviselője.

POLGÁRŐRÖK VERSENYEZTEK
A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége a Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködve ismét közlekedési versenyt szervezett a megye polgárőrei számára.
A Balatonalmádi Járást két balatonkenesei polgárőr – Barnóczky Sándor József és Rézműves Károly képviselték. A főkapitányság Töreky-termében először egy tesztlapot kellett kitölteniük a versenyzőknek, majd a Veszprém Aréna parkolójában felállított pályán adtak számot a vezetési tudásukról.
A verseny eredményeképpen Rézműves Károly a harmadik,
Barnóczky Sándor József a negyedik helyet szerezte meg.
Nyemcsok Gabi
járási koordinátor
egyesületi elnök
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„Istent nem lehet felülmúlni nagylelkűségben”
Ez nem csak egy mondat, nem csak egy hitvallás. Persze
ezek is. Ez a mondat ennél több, mert egy papszentelésen
hangzott el, 1994. július 3-án. Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök említette meg beszédében, és ez a mondat mélyen gyökeret vert egy akkor szentelt fiatalember szívében. Schauermann János aznap lett Isten felszentelt katolikus papja, ez a
mondat végigkísérte eddigi életében, és remélem továbbra is
így lesz. Ugyanakkor a fenti mondat
megjelent sok száz ezüstmisés emlékkártyán is, melyeket 2019. július 7-én osztottak ki Szombathelyen, ahol Schauermann János atya
az ezüstmiséjét ünnepelte. Ezüstmise, 25 év. 25 év szolgálat, 25 év
hűség, 25 áldozatos szeretettel megélt év. Ha valami megéri az ünneplést, akkor ez igen!
25 évet úgy is végig lehet nézni,
ha megnézzük milyen feladatokat látott el János atya.
Szolgálati helyek:
1989-2001 a Premontrei Rend tagja
1994-2001 hitoktató Premontrei Gimnáziumban
1994-2001 adminisztrátor Vasszilvágyon
Plébános:
2001-2007 Vasszilvágyon
2007-2009 Váton
2009-tól Szombathelyen, a Szent Márton Plébánián
További megbízatások:
2008-tól A Győri Hittudományi Főiskola tanára
2012-2013 kerületi esperes

De 25 évet úgy is végig lehet nézni, hogy hány emberrel
beszélgetett János atya úgy, hogy békével teli szívvel tudta
őket útra engedni. Hány embernek tudta Isten nagylelkűségét
megmutatni, és életével és tetteivel hirdetni, hogy van egy nagyobb cél, amiért érdemes élni. Hány embernek állt a rendelkezésére, még akkor is, mikor más tervei voltak aznapra.
Hányszor végezte el a legkisebb feladatait is ezer százalékos
odaadottsággal, és Isten még ezret adott hozzá. És ami szerintem a legfontosabb, ő maga 25 év után mosolygós és szeretettel teli, békés és türelmes ember maradt. Hisz csak azt a szeretetet tudjuk továbbadni, ami a mi szívünkből túlcsordul, és János atyán látszik, hogy szíve-lelke tele van Isten szeretetével.
Miért is vagyunk rá annyira büszkék, hogy most tollat ragadtam és írok róla? Mert Balatonkenese szülötte, városunk

gyermeke, és bár most nem itt él, de tudom, hogy János atya
szíve mindig hazahúz. Többször megjelenik az év során a kenesei templom előtt, „beugrani egy misére”, egy kis beszélgetésre. Mert ide is tartozik.
Az ezüstmiséjét a szombathelyi barátai, munkatársai rendezték meg nagy odaadottsággal, precizitással és ünnepélyességgel. Nagy örömünkre szolgált, hogy – mások mellett – Erzsébet nővérrel mi is meghívást kaptunk, és együtt ünnepelhettünk a szombathelyi és más városokból érkező barátokkal, ismerősökkel. A szentmisén Dr. Székely János, a szombathelyi
egyházmegye püspöke köszöntötte az ezüstmisés ünnepeltet.
Szívemnek külön öröm volt, mikor a sok-sok felsorolható érdem és elvégzett munka mellett a püspök atya az imádságos
életet emelte ki. Hisz Schauermann János atya nemcsak tanít
és beszél Istenről, hanem imában és lelki odafigyelésben kapcsolatban is van Vele. Ez az élő kapcsolat a forrása életének.
Az ünnepi mise után a többi püspök, polgármester köszöntése mellett a kenesei katolikus képviselőtestület elnöke, Ambrus György is méltatta az ünnepeltet, és igazán szívet melengető volt, mikor Schauermann János atya édesanyját, Pércsi
Valériát nem engedte elbújni az ünneplő tömegben, hanem beszédében kiemelte az édesanya szerepét János atya életében.
Nagy taps járt az édesanyának is!
Az ünnepi misét
Balatonkenesén is
természetesen ünnepi
megrendezésre kerül
fogadás is követte, aaz ezüstmise megünneplése,
hol alig tudtuk végig2019. szeptember 8-án,
kóstolni a sok-sok finomságot, melyekkel Jávasárnap délután 5 órakor
nos atya megköszönte,
mindenkit szeretettel vár
hogy megtiszteltük őt a
János atya
jelenlétünkkel. A foga- a kenesei katolikus templomba,
dás kötetlen, vidám hanaki együtt szeretne vele
gulata igazi ráadás volt
hálát
adni az elmúlt 25 évért.
a nap végére.
Ünnep. Mikor is ünneplünk? Ha valami fontos és értékes
számunkra. Megéri érte szervezni, dolgozni, tervezni, izgulni
érte, belefektetni, és ami a legfontosabb, részt venni rajta. Ez
az ünnep egyértelmű jelzés volt, hogy az elmúlt 25 év nagyonnagyon fontos és értékes Schauermann János atya számára, és
hálás vagyok érte, hogy a részese lehettem.
M. Teréz nővér
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Művészeti
napközis
tábor
2019. június 17-21.

Határtalanul pályázat – Szlovénia és Horvátország
Első napunkon csodálatos élményeket várva szálltunk fel a buszra. Lendvába vezető utunk felénél lerobbant a
buszunk.
Egy pihenőnél álltunk meg és a természet szép látványa tárult a szemünk
elé. A pihenőben 3 órát vártunk a pótbuszra, ez alatt az idő alatt tollasoztunk,
fociztunk és sok érdekes játékot játszottunk. Amikor megérkezett a mentesítő
busz, átpakoltuk a csomagokat és összezsúfolva elindultunk Lendvába. Amikor
megérkeztünk, egy rövid szünet után el-

indultunk egy közeli fagyizóhoz. A fagyizás után elsétáltunk a közel, de magasan fekvő Lendvai várhoz. Sok érdekességet láttunk a vár különböző helyisé-

geiben, főként szobrokat
és festményeket. Utána
felsétáltunk a Lendvai
szőlőhegyre, ahol a
Szentháromság kápolnában megtekintettük Hadik András múmiáját, aki történelmileg összeköti a Kárpát-medencét.
Második nap ellátogattunk Lendván Széchenyi és Kossuth
emléktáblájához. Utána Szent István és
Szent László szobrát kerestük fel és Zala
György, lendvai születésű, világhírű szobrász emléke előtt tisztelegtünk. Leghíresebb alkotása Budapesten a Hősök terén álló Millenniumi emlékmű.
Csáktornyára utazva a mai
Horvátország területén a Várat és
a Turul-emlékművet láttuk. A
várban egy érdekes múzeum várt
minket. A következő állomás Varasd, ami a török veszély idején
Horvátország fővárosa volt. Muraszombaton a Sapáry-várkastély múzeumában
jártunk. Az esti programot szintén Muraszombaton töltöttük, egy fürdőben.

A harmadik nap délelőttjén egy szlovén iskolát látogattunk meg, ahol magyarul és szlovénul beszélnek a diákok
és a tanárok. Az órákat kétnyelvű tankönyvekből tartják, aminek a fele szlovén,
a másik fele magyar. Az órákon vagy egy
vagy két tanár van bent. Ha egy, akkor a
tanár félig szlovénul, félig magyarul tartja az órát, ha kettő, akkor az egyik tanár
csak szlovénul, a másik csak magyarul
beszél.
A következő állomáson Makovecz Imre által tervezett kultúrházba látogattunk,
ami belülről nagyon szép és ragyogó.
A sok izgalommal teli élmény után
hazajöttünk szeretett városunkba, Balatonkenesére.
Modok Andor Levente 7.a.
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Sok az utcára dobott kisállat

Fénykép helye

FELHÍVÁS

Kedves állattartók, állatbarátok!
Kérjük az idősebbeket, még időben gondoljanak a jövőre, hogy mi lesz utánuk, s
szeretett kedvenceik jövője biztosítva legyen. Tegyenek meg mindent, hogy kutyájuk, macskájuk a gazda elhunyta után is biztonságban legyen. Több olyan esettel
van dolgunk, amikor az örökösök, családtagok nem törődnek a házban maradt kedvenccel, sokszor határozott ígéretük ellenére sem. Ilyen esetben lehetetlen vagy nagyon nehéz segíteni. Ezért nem elég csupán megígértetnünk az utánunk következőkkel, családtagjainkkal, örököseinkkel, hogy törődni fognak az állatainkkal vagy
gondoskodnak róluk – mert előfordul, hogy az ígéretből nem lesz semmi! Ahogy az
idős gazdi meghal, a kedvencet kidobják.

A jelölt neve
Áder János köztársasági elnök 2019.
október 13-ra tűzte ki az önkormányzati választások napját. A választáson
indulni kívánó jelölteknek lehetőségük van a Balatonkenesei Hírlapban
való bemutatkozásra.
Egy hasábnyi felület áll rendelkezésre, hogy a polgármester- és képviselőjelöltek terveiket, ötleteiket, gondolataikat a választókkal megosszák.
Kérjük, hogy aki élni kíván az újságban való bemutatkozás lehetőségével,
anyagát kb. a következő paraméterek
szerint juttassa el lapunkhoz:
Betűtípus: Times New Roman
Betűméret: 10
Sorköz: Szimpla
Karakterek száma szóközökkel:
Polgármesterjelöltek: max. 3000
Képviselőjelöltek: max. 1800
Fotó mérete (leginkább arckép): lehetőleg 300 dpi felbontás, 1000 kbitnál nagyobb méret
A szöveg, formázásokat lehetőleg ne
tartalmazzon, de kiemelésre természetesen van lehetőség.
E-mail címünk:
balatonkenesehirlap@gmail.com
Az anyagokat
a szeptemberi lapszámhoz,
2019. augusztus 23-ig
várjuk.
Egyéb, a megjelenéssel kapcsolatos
kérdésben további információért keressenek minket:
balatonkenesehirlap@gmail.com,
30/837-18-53.
BKHírlap

Kerényi Ildikó és Dániel, a balatonkenesei állatvédők vezetői

Ugyanez vonatkozik szinte mindenre, ami a szívünknek kedves. Ha azt szeretnénk, hogy megmaradjon, rendelkeznünk kell a sorsáról, biztosítanunk kell a jövőjét. Az örökös akkor teljesíti a legbiztosabban a szándékainkat (bármi legyen is az),
ha jogilag egyértelmű írás készül róla, vagyis ha közokiratba
foglaljuk az elképzeléseinket, gondoskodásunkat. Ehhez
szükség esetén kérjenek segítséget: forduljanak ügyvédhez
vagy közjegyzőhöz.
Tanácsoljuk, hogy mindenképpen szerződéses formában
gondolkodjanak, ilyen irányú elhatározásukat ne csupán végrendeletbe foglalják, hanem inkább – formailag is minden
szabálynak megfelelő – szerződésbe. Ezt ugyanis jobban számon lehet kérni az örökösön.
Következő lapszámunkban néhány újabb mentett védenCharles von Cirmos
cünk történetével folytatjuk.
Patrónus 2006 Balatonkenesei-Balatonakarattyai Állatvédő Egyesület

Augusztus 17. szombat, 10:30-12:00
Kenesei titkok nyomában!
– hagyományőrző családi vetélkedő
+ lekváros bukta + mentás limonádé + mentatea + citromfűtea

Augusztus 31. szombat, 10:30-12:00
Kajtár Bence (MME):
Madárvédelem a ház körül
lekváros bukta + mentás limonádé + mentatea
+ citromfűtea
A belépés díjtalan. A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
www.keneseiprogramok.hu
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A címben említett mű hallgatása mellett ültünk
le beszélgetni Sipos Csaba ütőhangszeres zenésszel, orgonistával, aki nem mellesleg a református gyülekezet kántora. Csaba zenei tevékenységét szerencsére sokan jól ismerik Kenesén – ő és tanítványai gyakran lépnek fel a különböző rendezvényeken. Nemrég kerek évfordulót ünnepelt: jó alkalom ez arra,
hogy ilyenkor visszatekintsünk az elmúlt időszakra.

Mozart d-moll zongoraversenyének
III. tételét hallgatva…

– Tíz év telt el a diplomakoncerted óta, s e kerek évforduló
alkalmából szóló ütőhangszeres estet adtál a református templomban. Milyen volt ez a tíz év? Úgy alakult, ahogy tervezted?
– Elég változatosra sikerült, de őszintén szólva ennyi időre
előre sosem tervezek, a mai világban nem is nagyon lehetséges. Néha engem is gyötörnek a „mi
lett volna, ha”-típusú kérdések, de azt
hiszem, az élet arra kényszerít ma mindenkit, hogy nincs idő ilyesmiken
hosszan rágódni. Röviden összefoglalva: tanítok a volt iskolámban, a
veszprémi Csermák Antal Zeneiskolában ütőhangszert, rendszeresen játszom a Mendelssohn Kamarazenekarral, valamint a székesfehérvári Alba
Regia Szimfonikusokkal, a balatonkenesei és akarattyai református gyülekezetben orgonálok, s van két régizeneegyüttes is, melynek ütőhangszerese
vagyok: a Recercare Régizenei Műhely, valamint a Custos Consort. Ezenkívül évente egyszer zenetörténeti előadást tartok a veszprémi Hangvillában, a Zenetörténeti Előadások sorozat
részeként, melyet három nagyszerű kollégámmal együtt csinálunk most már
több éve. Mindezt nem hencegésből
soroltam fel, már csak azért sem, mert
manapság dolgozzon
bármely szakmában is
valaki, becsületes úton egyszerűen „több
lábon kell állni” a
megélhetéshez.
– Tevékenységeid: tanítás, koncertezés, kántori szolgálat.
Mesélnél róla, hogyan
kapcsolódnak össze ezek?
– Ez egy óriási
puzzle, aminek ha
bármelyik darabja hiányzik, nincs meg a
teljes kép. A koncertezés – akár szólóban,
kamarában vagy zenekarral –, az aktív zenei tevékenység, enélkül nem működik a rendszer. Voltaképp ezért gyakoroltuk végig sorstársainkkal a konzit, főiskolát. A tanítás a szakma ifjaknak való továbbadása. Aki a pályára készül, arra külön odafigyelve, a többieket pedig igyekszünk afelé terelni, hogy legyenek az előbbiek közönsége. Tehetségekről mindig hallunk,
abban sosincs hiány. Azonban az ő munkájuknak is csak akkor
lesz igazán értelme, ha lesz, aki hallgatja is őket. A vasárnapi

kántorizálás pedig a hét „csúcspontja”: hálaadás, valamint az
orgonánál elővehetem azokat a szerzőket is, akikkel a legszívesebben foglalkozom: Bach, César Franck, Mendelssohn,
Gárdonyi Zoltán és Zsolt zenéje, s természetesen a rögtönzés...!
– Mi volt ebben a tíz évben számodra a legmeghatározóbb?
– 2016-ban, amikor épp betöltöttem 30. évemet, a Recercare Régizenei
Műhellyel megkaptuk a Veszprém megyei Prima-díjat zeneművészet kategóriában, valamint decemberben pedig
Balatonkenese Jövőjéért Díjat vehettem át, amelyet legbecsesebb kincseim
közt tartok számon. Nagyon jólesett ez
az elismerés, nagy lendületet adott a
további munkához, bár a törekvéseim
díjak vagy díjak nélkül is ugyanazok
maradnak. Ezenkívül 2017-ben sikerült megnyernem Gárdonyi Zsolt professzor urat, hogy egy zeneelméleti kurzust tartson Balatonkenesén, az ország
minden tájáról idesereglett egyházzenészeknek. Rendkívüli megtiszteltetés
számomra, hogy rendszeres e-mail- és
telefonkapcsolatban lehetek a ma élő
legnagyobb magyar református zeneszerzővel, s évente egy alkalommal
személyes találkozásra – mely mindig magában foglal egy orgonaórát s közös ebédet – is lehetőségem nyílik.
– Hol és hogyan
látod magad tíz év
múlva?
– Mint említettem, manapság elég
nehéz dolog ez...
Örülök, hogy ilyen
nemes anyagokkal
foglalkozó szakmában tevékenykedhetek, bár emberileg a
A Recercare Régizenei Műhellyel
széthúzások, konfliktusok, aljasságok, érdekből való arculcsapások itt is ugyanúgy
megvannak, mint bárhol máshol. Őszintén mondom, néha nem
tudom, hogy egyáltalán lehet-e egyenes gerinccel megmaradni. S ki szerint mi az az egyenes gerinc? Ki az közülünk,
akinek még sohasem görbült?
Mindenesetre hálás vagyok az eddig elért dolgokért, s hogy
a puzzle minden darabját tovább tudom vinni és tanítani...
Nagy Krisztina
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Reggeltől éjfélig a tókerülők szolgálatában…
A kenesei Tourinform Iroda nyári csapata ebben az évben is alig várta július első hétvégéjét, pontosabban a hónap első
szombatját, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is aktívan közreműködhessünk a Spirit of Balaton elnevezésű
nagyszabású biciklis rendezvény lebonyolításában…

A

lelkes szervezők idén immár tizedik alkalommal rendezték meg a 24 órás kerékpáros Balaton-kerülő élmény- és teljesítménytúrát, és az előző évekhez hasonlóan most is felkérték a kenesei Tourinform irodát, hogy lehetőség szerint minél hosszabb nyitvatartási időben működtessük a helyi pecsételőállomást a rendezvény ideje alatt. Mi pedig ezúttal is lelkesen mondtunk igent a felkérésre és vállaltunk

A délután és az este folyamán is folyamatosan érkeztek a
magyar tengert egy nap alatt körbebicajozó urak és hölgyek:
baráti társaságok, házaspárok, családok, és bizony az idősebb
(hatvan év feletti) korosztályból is akadtak jó néhányan, akik
nyeregbe pattantak, és komoly állóképességről és nem kis elszántságról tanúbizonyságot téve, szombat reggeltől vasárnap
reggelig körbetekerték a Balatont.

16 órás meghosszabbított nyitvatartást,
mert örömmel segítettünk az évről-évre
egyre népszerűbb, nagyszabású bringás
program szó szerint gördülékeny lebonyolításban.
A pecsételőállomás működtetésével
kapcsolatban a legfőbb feladatunk az volt,
hogy a Kenesén áthaladó résztvevők
pecsétkönyvébe, illetve ellenőrzőlapjára jegyezzük be az áthaladás időpontját, illetve pecsételjük le azt. A szervezők továbbá azt kérték,
hogy az állomásokon helyezzük ki az ún. QR-kódokat, valamint, ha megoldható, a verseny színes logóját is, hogy a kerekezők annak segítségével, valamint a részükre pdf formátumban eljuttatott, címmel, térképpel, fény-képpel, GPS-koordinátákkal ellátott Állomásmutató útmutatását követve, minél
könnyebben megtalálják az adott állomást.
A szóban forgó szombaton reggel fél 8-kor indítottam a
munkanapot, amikor is a Balatoni Bringa-körút egyik legforgalmasabb kenesei szakaszán, a Sorompó kisvendéglőtől egészen a Nádas csárdáig, több helyen színes aszfaltkrétával figyelemfelkeltő nyilakat rajzoltam az útra, és Spirit of Balaton
felirattal tettem teljessé az infót, ezzel mutatva a helyes irányt
a strandnál lévő pecsételőállomáshoz.
A 16 órás műszakot a július eleje óta nálunk dolgozó diák
munkatársunk, Miklós Mirabel kezdte reggel 8-kor, aki a jelenlegi iroda kisebbik helyiségében állta a sarat derekasan, miközben Kanász Petra kolléganőnk, a Tourinform Iroda vezetője a
szokásos szombati vendégforgalmat menedzselte az embert
próbáló július eleji kánikulában. Jómagam délután 4-kor váltottam le a kolléganőket, és roppant kíváncsian vártam, hogy
az előttem álló nyolc órában hány lelkes és kitartó kerékpárosnak a füzetecskéjébe nyomhatok majd pecsétet?

Nagy örömömre a tókerülők közül
idén is többen megjegyezték, hogy sok
állomáshelyhez viszonyítva mi szuperül kitábláztuk az utat. Rengetegen
értékelték a 16 órás nyitvatartást is, és
a délután folyamán, de főleg a kései
órákban erre tekerők igazán hálásak
voltak a friss ivóvízért, valamint a néhány biztató mondatért is.
A Spirit of Balaton főszervezője,
Fetter György, aki szintén kerekező résztvevőként gurult be
pecsételtetni este fél 11 óra tájban, „ragaszkodott ahhoz”, hogy
tavaly után idén is készítsünk néhány közös fotót… Egyébként
pedig Gyuri is elismerően nyilatkozott a biciklizőknek nagy
könnyebbséget jelentő profi útbaigazításunkról, no meg
sokadszorra is megköszönte a részünkről magától értetődően
vállalt szombati túlórázást.
Összességében azt mondhatom, ezúttal is abszolút sikeresen vettük az akadályokat, és ügyesen helytálltunk a jócskán
meghosszabbított nyitva tartási időben. A biciklin érkezők
ragyogó tekintetét és örömteli mosolyát látva úgy éreztem,
hogy mindenképpen volt értelme nyitva tartani éjfélig, és a nap
folyamán mindhármunkat jó érzéssel töltött el, hogy segíthettünk a vállalkozó szellemű tókerülő kerekezőknek.
A szervezők a teljesítménytúrázók nevében is nagyon szépen köszönték együttműködésünket a 2019. évi Spirit of Balaton megszervezésében és megvalósításában! Ahogy azt a
pecsételőállomásokon dolgozókhoz intézett levelükben írták:
„Az eddigi visszajelzések alapján a résztvevők most is nagyon
jól érezték magukat az eseményen és nagyra értékelték a
kedves és szívélyes fogadtatást, amivel az állomásokon találkoztak – az ő nevükben is nagyon szépen köszönjük!”
Szűcs Anikó
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65 éves a Balatonkenesei Horgászegyesület
Tisztelt Olvasók, kedves Barátaim!
Mint köztudott, a Balatonkenesei Horgászegyesület hivatalosan 1954-ben alakult meg, így ebben az esztendőben ünnepelhettük 65. évfordulóját. Szinte felsorolni is sok lenne mindazokat a történéseket, amelyek során egyesületünk eljutott jelenlegi színvonalára. Hihetetlennek tűnő összefogásnak, a sporthorgászatot és a természetet szerető, számolatlanul sok tisztességes és önzetlen ember kitartó munkájának köszönhetően a
környék talán legszebb kikötője jött létre. Örökre szívünkbe zártuk, és szeretettel óvjuk azoknak a sporttársainknak emlékét,
akik nem érhették meg munkájuk gyümölcsének beérését.
Jó néhányan vagyunk, akik egyesületünk megalakulásának esztendejében láttuk meg a napvilágot.
A hatvanadik évforduló alkalmából közfelkiáltással megalapítottuk az úgynevezett Hatvanasok Klubját: eldöntöttük, hogy
minden esztendőben
vendégül látjuk sporttársainkat, akik jelenlétükkel megtisztelnek bennünket.
Nos, idén június
22-re esett a válasz-

tás a rendezvény napjára. Most is sok szeretettel vártuk tagtársainkat, barátainkat, s azok szűkebb családját. A találkozóra ez
alkalommal bárányragulevessel, pacalpörkölttel és körömpörkölttel készültünk. Az ételek készítőinek nevét most kivételesen nem sorolom fel, mert főzőtudománya mellé valóban mindenki a „szívét” is hozzáadta. Ám a köszönet bizony megilleti
őket, mert nemcsak főztek, hanem minden túlzás nélkül elmondhatjuk: alkottak is. Na és a kedves horgászfeleségekről
sem feledkezhetünk meg, akik mindenütt jelen voltak: sürögtek-forogtak, s üdítő jelenlétükkel igazi családi légkört teremtettek – nem beszélve finomabbnál finomabb süteményeikről.
Az előre megbeszélt időpontra elkészültek a csábosan illatozó ételek, egymás után érkeztek a vendégek – kezükben további süteményekkel, italokkal, ajándékokkal.

Csak felnőttek kilencvenen voltunk, a gyerekeket bele sem számolva, akik nagy élvezettel játszottak a szépen karbantartott
gyepszőnyegen. Mi, az ünnepeltek, örömteli boldogsággal üdvözöltük mindenkit. Végül jó étvágyat kívánva asztalhoz ültünk.
Valószínűleg sokan egyetértettünk, hogy az ételek kiválóak, mert szinte csak a kanalak zörgése hallatszott. A poénokkal
tűzdelt beszélgetés zsivaja akkor vált hangosabbá, mikor a jóllakottság jelei kiültek
az arcokra.
Barátaink, meglepetésünkre gyönyörű
tortákkal köszöntöttek bennünket, pár palack bor kíséretében.
Az időjárás is elküldte nekünk jókívánságait, hatalmas menynyiségű esővel hűtve
le az aznapi forróságot. A fel-felhangzó
nótázásról büszkén
mondhatjuk: ez volt
„az ének az esőben”!

Az igazi meglepetés késő este érte az amúgy is vidám társaságot. Ugyanis jelenlévő zenész barátaink az esős időjárás és
a megváltozott körülmények ellenére a húrok közé csaptak. A
mondás innentől így módosult: zene, tánc és ének az esőben!
Köszönjük mindenkinek a megjelenést, reméljük, jól éreztétek magatokat, Kedves Barátaink!
Id. Mészöly Sándor
Fotó: Varga Éva

Ui.: Megalakulásunk 65. évfordulójának ünneplése nem
egyesületünk költségvetését terhelte, azt közösségünk, az azonos esztendőben születettek fizettük.
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Balatonkenese Városi Sportegyesület
Az elmúlt évek rövid összefoglalása
Előzmények
Több lehetőséget megvizsgálva
2017. március 24-én megalakult az új
Balatonkenese Városi Sportegyesület,
hogy megfelelő sportolási lehetőséget
biztosítson a helyi lakosoknak. Az előző
egyesület nem tervezte
a felnőtt- és az utánpótláscsapat indítását a
2017-es őszi a bajnokságban, így ezt feladatunknak tekintettük.
Biztosítani kívántuk továbbá pályánkon a teniszezési lehetőséget,
melyre szintén van igény.
Egyesületünket hamarosan bejegyezték,
és sikerült elintézni,
hogy magasabb osztályban tudjunk indulni.
Az első pár hét alatt
közel 60 sportolót igazoltunk.
Májustól egy fő pályamunkásnak adtunk
munkát, aki korábban
tartósan munkanélküli
volt. Júniusra sikerült elfogadható állapotba hozni a sportpályák környékét, és
a három teniszpályából egyet alkalmassá tenni a sportolásra. A hónap végén elindítottuk a napközis focitábort,
reggel 8-tól délután fél 5-ig, folyamatosan szervezett programokkal (8-tól sportolás: foci, asztalitenisz, fél 10-től tízórai, 10-től vitorlázás, ebéd után filmvetítés, majd strandolás, uzsonna), így a
szülők nyugodtan tudtak munkába menni. Egyben a Bozsik-programra jelentkező gyerekek toborzása is megtörtént.

Augusztusban a gyerekek, szülők kérésére újból megrendeztük a tábort; Polgármester úr jóvoltából a gyerekek naponta ingyen látogathatták a vízi élményparkot.
Augusztusban valamennyi teniszpálya elkészült, új vonalakat, rögzítő szerkezeteket vásároltunk, amit a fűzfői te-

zárták a bajnokságból. Az U19-t egy
hiba esetén zárták volna ki. Közben az
elnök bejelentette, hogy az U19-es keretnek nem biztosítja a feltételeket a bajnokságban, de a tagok, szülők, és nem
utolsósorban a sportolók jóvoltából sikerült hiba nélkül az elmúlt öt év legjobb
eredményét elérni – miközben az elnök

A felnőttcsapat

niszpályát fenntartók segítségével raktunk le.
A Duna TV és a regionális
TV riportfilmet készített egyesületünkről, a változásokról és a programokról.
A hónap végén elkezdődtek a felnőtt- és az utánpótlás
19 edzések, és csapataink elindultak a bajnokságban. A
Bozsik-edzések szeptember
elején indultak.
A bajnokságban a 2017-es évadban
november 18-ig a felnőttcsapat 4 pontot (13.), az U19 22
pontot (6.) szerzett.
Ősszel elnökváltás történt
az egyesületnél.
2018-as eredmények
és 2019-es tervek
Március végére az edzések, mérkőzések látogatottsága leapadt, a felnőttcsapatot részvétel hiánya miatt ki-

áprilisban lemondott. A Bozsik-edzések
látogatottsága lecsökkent, de az egyesület ennek ellenére részt vett néhányszor a Bozsik-rendezvényeken.
A teniszpályák évi karbantartása
megtörtént, júniusban üzemelni kezdtek.
Augusztusra sikerült újból összeállítani a felnőttcsapatot és elindulni a Megye III. osztályban, hiánytalanul ki tudunk állni minden meccsen.
Mint kiderült, városunkban rengeteg
sportolni szerető fiatal van, csak meg
kell teremteni a lehetőséget a sportolás-
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ra, mivel más lehetőség nem nagyon van
rá. Pedig a környék legjobb sportcsarnoka a miénk, amit inkább más települések csapatai használnak délutánonként.
Egyre többen vagyunk – eljutottunk odáig, hogy meccseken a kispad tele van, az
öt f ő cserelehetőségnél is többen vannak. Már az jelenti a gondot, hogy ki
játszhat aznap, és ki nem.
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aki heti két edzés tart – a gyerekek és a
szülők szeretik. Egyre többen jönnek
vissza a városunkat elhagyó, és más
egyesületben leigazolt gyerekek.
Idén két tornát rendeztünk, amelyen
jól látszott a gyerekek fejlődése, mivel
az utolsón már csak a gólarány döntött.
Szülők és gyerekek igen komolyan

2019. augusztus
vették, jól szórakoztak, és alig várják a
következő lehetőséget.
Tavaly a teniszpályák nem lettek téliesítve, így mindhárom pálya vonalai és
a locsolóvezeték felfagyott, ezeket kellett felújítanunk. Továbbá gyepszellőztetőt vásároltunk, füvesíteni, műtrágyázni kell a gyepet, hogy jobban nézzen ki,
mint egy libalegelő. A legjobb megoldás
az lenne, hogy a pár évvel
ezelőtti, teljes felújítást kellene újból, valóban elvégezni, mivel a pálya felülete hullámos göröngyös,
és a vakondháló meg a termőtalaj is kimaradt.
Az általunk felújított
teniszpályákat idén nyáron
sajnos (vagy szerencsére)
nem mi üzemeltetjük.
A jelen
és a 2019/20-as szezon

Az őszi szezont a győzelmek mellett
három vereséggel és egy döntetlennel
zártuk. Tavasszal az időszak közepéig
veretlenek voltunk, de a vége vegyesen
sikerült; a győzelmek mellett egy döntetlennel és öt vereséggel fejeztük be a
félévet.
A 2018/19-es bajnokságban végül a
hatodik helyet értük el. Nehezítette a
helyzetünket, hogy erre az időszakra
nem kaptunk támogatást a helyi egyesületeknek szánt keretből.

A felnőttcsapatnak jelenleg heti két
edzést biztosítunk, amin a részvétel az
elmúlt évekhez viszonyítva igen magas.
A sportolók teljesítménye jelentősen
megnőtt, mentálisan is sokat fejlődtek,
ebből adódóan jó légkörű, összetartó közösség alakult ki. Csapatunk napról
napra erősödik, ami az eredményeinkben
is megmutatkozik. Mérkőzések után kivétel nélkül leülünk megbeszélni a történteket. Hazai meccsek után a bográcsozás is szokássá vált.
Az utánpótlást ősztől újra kellett
szervezni. Visszajött Polonkai mester,

Érdemes volt újrakezdeni az egyesület munkáját, mert a sport iránt van

A BALATONKENESE VSE MECCSEI
A 2019/20-AS SZEZONBAN
Csapatok

Dátum

Helyszín

Márkó SE – Balatonkenese VSE

2019.08.24. 17:00 Márkó

Balatonkenese VSE – Felsőörs

2019.08.31. 17:00 Balatonkenese

Hárskút – Balatonkenese VSE

2019.09.08. 16:30 Hárskút

Balatonkenese VSE – Nagyesztergár SE

2019.09.14. 16:30 Balatonkenese

Bakonybél SZSE – Balatonkenese VSE

2019.09.22. 16:00 Bakonybél

Balatonkenese VSE – Eplényi SE

2019.09.28. 16:00 Balatonkenese

Bakonynána – Balatonkenese VSE

2019.10.06. 12:30 Bakonynána

Balatonkenese VSE – Pécselyi SE

2019.10.12. 15:00 Balatonkenese

Balatonalmádi SE – Balatonkenese VSE

2019.10.19. 15:00 Balatonalmádi

Balatonkenese VSE – Olaszfalu SK

2019.10.26. 14:30 Balatonkenese

Jásd-Csetény – Balatonkenese VSE

2019.11.02. 14:00 Jásd

Balatonkenese VSE – Tihany-Balatonszőlős SE

2019.11.09. 14:00 Balatonkenese

Balatonkenese VSE – Márkó SE

2020.03.21. 15:00 Balatonkenese

Felsőörs – Balatonkenese VSE

2020.03.28. 16:00 Felsőörs

Balatonkenese VSE – Hárskút SE

2020.04.04. 16:30 Balatonkenese

Nagyesztergár SE – Balatonkenese VSE

2020.04.12. 14:00 Nagyesztergár

Balatonkenese VSE – Bakonybél SZSE

2020.04.18. 17:00 Balatonkenese

Eplényi Se – Balatonkenese VSE

2020.04.26. 17:00 Eplény

Balatonkenese VSE – Bakonynána

2020.05.02. 17:00 Balatonkenese

Pécselyi SE – Balatonkenese VSE

2020.05.10. 17:00 Balatonfüred

Balatonkenese VSE – Balatonalmádi SE

2020.05.16. 17:00 Balatonkenese

Olaszfalu SK – Balatonkenese VSE

2020.05.24. 17:00 Olaszfalu

Balatonkenese VSE – Jásd-Csetény

2020.05.30. 17:00 Balatonkenese

Tihany-Balatonszőlős SE – Balatonkenese VSE

2020.06.06. 17:00 Balatonszőlős
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érdeklődés. A felnőttcsapatban jelenleg
szinte mindenki kenesei, a játékoskeretben több tizenéves is szerepel. Az egyesületi sportolókon kívül több helyi fiatal is részt vesz az edzéseinken. A környék legjobb sportcsarnokát délutánonként, heti három alkalommal egyesületünk használja.
A 2019/20 bajnokság augusztus 17én indul, az edzések a felnőtteknél július
hónap vége felé, a gyerekeknél szeptember első hetében kezdődnek.
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A megyei kupába is beneveztünk,
augusztus 4-én a Márkó SE csapatát fogadjuk itthon.
Egyesületünk megpályázott és elnyert egy defibrillátort, amit a városnak ajánlottunk fel; értéke 560.000 Ft.
A készülék modern, bekapcsolása után
magyar nyelven ad utasításokat, és világító ábrákkal támogatja a segítségnyújtót.
Marosvölgyi László

„Tájházi Szerdák”
2019 nyarán is!
Az idei esztendőben is remek programokat kínálunk minden kedves
tájházi látogatónknak, legyen szó
aprócska gyermekről vagy idősebb
érdeklődőről! A tavalyi sikeres foglalkozások nemcsak a helyi és környékbeli, de az itt nyaraló gyerekeket-családokat is vonzották, és –
nagy örömünkre – több alkalommal
táborozó gyerekcsoportokat is fogadhattunk. Idén is számítunk a régi
vendégekre, és persze az új érdeklődőkre is!
Az alábbi ütemezésben kínálunk
kedves és hasznos közösségi elfoglaltságot a gyerekeknek és kísérőiknek a nyári szezonban, illetve bárkinek, aki szeretne értelmesen és kellemesen eltölteni kilenc nyári szerda
délelőttöt. A saját kezű alkotásokat
haza lehet majd vinni!
Ezúton fejezem ki hálás köszönetem
a foglalkozásvezetőink felé, akik
idén is első szóra igent mondtak a
felkérésemre, és szeretettel ajánlották fel önkéntes munkájukat a gyerekek, szülők és mindenki más örömére.

Augusztus 7.:
A FELÖLTÖZTETETT
ÜVEG
 textilszobor-készítés
(hozd magaddal kedvenc miniatűr tárgyaidat, és/vagy gombot,
kagylót, kavicsot, csipkét, fényképet – szóval, bármit, amit szeretnél a műalkotásba
beépíteni + 1 tiszta
dunsztos- vagy borosüveget)
 origami (virágok, díszítő motívumok)
 gyöngyfűzés (geometriai formák, virágdíszek)
 hímzés (matyó motívumok)

A foglalkozásokat szerdai napokon,
10-12 óra között
(igény esetén 13 óráig) tartjuk.
Augusztus 14.:
TEA – ÚJRATÖLTVE
 gyógynövény-ismeretek és teakóstolás: lándzsás útifű, meggyszár, kakukkfű, csipkebogyó
 rajzfoglalkozás (kancsó, csupor, tál)
 origami (gyümölcstál)
 gyöngyfűzés (zöldségek, gyümölcsök)

Augusztus 21.:
MINDEN, AMI ÚSZIK
 origami (hajó, hattyú,
hal)
 hímzés (bakony-felvidéki motívumok)
 gyöngyfűzés (hal, béka,
tavirózsa, vitorlás)
 körmöcskézés, hálófonás

A programváltoztatás jogát
fenntartjuk!

Foglalkozásvezetőink névsora:
● Kerti Teréz: origami, fakanálbáb-készítés
● Juhász Hajni: gyöngyfűzés
● Németh Sándorné Jucika: hímzés, keresztszemes hímzés, gyógynövényismeretek, pogácsasütés
● Pulai Istvánné Irénke: növényszövés, körmöcskézés, hálófonás
● ÚJ! Török Krisztina: textilékszer-készítés, textilképkészítés, textilszobrászat Paverpol-technikával
● Osgyán László: rajzfoglalkozás
A foglalkozásokra a belépés ingyenes, a Tájház azonban a szokásos belépőjegy
megváltásával tekinthető meg. A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Sok szeretettel hívjuk-várjuk a gyerekeket és kísérőiket, illetve minden kedves érdeklődőt, aki szeretné jól érezni magát szeretett Tájházunkban!
Gábor Adrienn – intézményvezető
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„Jobb lett volna, ha ugyanabban az
időben jössz… Ha például délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az
idő, annál boldogabb leszek. Négykor
már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Fölfedezem, milyen drága kincs
a boldogság. De ha csak úgy, akkor
jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet.”
Gondolom, sokak számára ismerősek ezek a sorok.
Kevesen lehetnek, akik nem
olvasták Exupéry: A kis herceg című meséjét. Nekem nagyon nagy személyes kedvencem a történet. A hosszú
nyári estéken ismét kezembe
vettem. Ez alkalommal is valami új gondolat jutott eszembe róla. Az idézett sorokat olvasva eszembe jutott nagymamám
és a náluk rendezett szombati ebédek.
Hétről hétre minden szombaton nagymamám összegyűjtötte kicsi vályogházában az egész családot. Ott volt a nagynéném, az unokatestvéreim, a testvérem
családjával együtt, és ha lehetőségem
volt, természetesen én is. Először mindenki leült és a legkisebbek megterítették az asztalt. Mindig ugyanazokat a tányérokat, poharakat használtuk. Aztán
pár mondatban mindenki elmesélte, mi
történt a héten. Ezt követte a leves, majd
a második. A legkisebbek, ha akartak,
ekkor már elmehettek játszani. A felnőttek azonban legalább 1-2 órát beszélgettek. Hétköznapokon nagyon ritkán találkoztunk a család többi tagjával, de mindenki várta a szombatokat. Gyerekként,
felnőttként egyformán.

Sokáig azt gondoltam, mindez csak
nagymamám álma. Azonban minél nagyobb lettem, annál inkább azt láttam,
nagymamám egész héten ezekre az ebédekre készült. Sőt, egyre inkább én magam is. Mikor nagyon ritkán, már nő-
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Ez a nap más, mint a többi…
vérként én is részt vettem egy-egy ilyen
szombati ebéden, rájöttem, mivel minden mozzanatot ismertem, olyan otthonosan éreztem magam benne. A mai
pszichológia már tudományosan beszél a hasonló eseményekről, a családi rituálék
fontosságáról. Geertz: Az értelmezés hatalma című könyvében a következőket olvashatjuk: „A latin ritus szó szertartást jelent, ami nem más,
mint bizonyos eseményekhez,
szituációhoz kapcsolódó, rendszeresen ismételt, meghatározott minta szerinti társas viselkedés. A
rituálék magukba sűrítik, amit a világról
tudunk a világhoz kapcsolódó érzelmeket, és azt is, miként kell a benne élőknek
cselekedniük.” Biztos vagyok benne,
mindannyian tapasztaltuk már, hogy a
családi rituálék összekovácsolnak, biztonságot vagy éppen reménységet adnak. Gondoljunk csak a tömegben sírva
fakadó kisgyerekre! Nincs neki semmi
baja, csak szeretné megölelni a szüleit,
hiszen tudja, ők mindig minden rossztól
megvédik. Anselm Grün szerint: „A rituáléknak ugyanis igen nagy az érzelmi
jelentőségük: emlékeztető jelek, amelyek
a szívünkhöz viszik azt, amit ésszel tudunk.” Minden család egyedi módon éli
meg a saját rítusait. A kultúra iránytűt ad
ezeknek a kialakításához, de soha ne feledjük: minden család maga választja
meg a saját szokásait, rítusait, az egészen apróktól a nagyokig. Azt, hogy
melyik család tud
gyönyörködni a balatoni naplementében, és melyik rohan
tovább a gyönyörű
látvány ellenére, azt
ki-ki maga dönti el.
Egy azonban biztos,
Kádár Annamária
pszichológus véleménye szerint: „A
gyerekek számára különösen fontos,
hogy az életük kiszámítható legyen, fix
pontokkal, ismétlődő eseményekkel. Éppen ezért számukra a mindennapi rituálék erős védelmet adnak, érzelmi biztonságot biztosítanak. Nem utolsósorban

keretet biztosítanak az együttlétekhez,
lehetőséget a valódi figyelem megtapasztalására.”
Már csak az a kérdés maradt, hogy
mik is lehetnek ezek a sokat emlegetett
családi rituálék? Rituálé lehet például
egy-egy családi ünnep. Ezek az alkalmak lehetővé teszik a megszokottból
való kiemelkedést. Ekkor igazán át lehet
élni az összetartozást, a felszabadulást.
Ünnepelve kerülünk közelebb mindahhoz, ami fontos a számunkra. Számtalan
lehetőséget adnak: a hétköznapi rituálék. Például sokan tudják rólunk, nővérekről, hogy szeretjük a kávét. Délután
is szívesen leülünk egy csésze kávé
mellé és beszélgetünk. Jól tudják ezt a
keresztgyerekeink, unokaöccseink is,
akik a nyári szünetben nálunk pihennek.
Azonnal az asztalnál teremnek, mikor
megérzik a kávé illatát, és lelkesen mesélik a közösen megélt élményeinket. A
közös családi étkezések is sok pozitívumot adhatnak a gyerekeknek. Kutatások
bizonyítják, hogy a családjukkal közösen étkező gyerekeknek magasabb az
önbecsülése, jövőképük pedig pozitívabb, nem utolsósorban erősebb a belső
motivációjuk. Eisenberg kutatása szerint pedig a depresszív tünetek előfordulása is sokkal ritkább. A családi hagyományok speciális területét képezik a
szabadidős rituálék. Nem más ez, mint
a szabad együttlét az együttlétért. Nyár
van, meleg van. Van-e jobb a gyönyörű
Balaton-parton, mint egy kis édes semmittevés? Csak úgy szabadon együtt
lenni, beszélgetni, nézelődni vagy éppen
nevetni, enni egy fagyit és engedni,
hogy csak legyünk.
Segítségként, a gyakorlathoz ajánlom szeretettel Sir Widerberger: Sóderparti írásának részletét: Daniel, aki az
osztályunkba jár, a vacsorát Sóderpartinak hívja. „Sódert esztek vacsorára?”
kérdeztem egyszer (mert szerintem ez a
Sóderparti olyan lükén hangzik.) .„Frászt”
– mondta Daniel – „húst eszünk, és mindenki nyomhatja a sódert, és senki se
mondja, hogy fogd be a szádat, és mindig kipakolhatod, ami a szívedet
nyomja” mondta Daniel, és nevetett.
Kívánom, hogy sok-sok Sóderpartinak adjon helyet ezen a nyáron Balatonkenese!
M. Erzsébet nővér
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ségromboló hatása lehet. És akkor még
nem beszélek a negaMár több cikkben az öltözködéssel, illetve kifejezet- Mottó: „Ha a szíved nem kirakat, a testív kommentekről, meten a „nyári” öltözködéssel kapcsolatban gyűjtöttem ted miért lehet az?”
lyeket egy 10-14 éves
össze különféle szakemberek gondolatait, akik a Pán Pélány vagy fiú, aki tesa Pán Péter Stop! mozgalom jelmondata
ter Stop! mozgalmat fémjelzik nevükkel és szaktudásuktében már úgy néz ki,
kal. Mi is a Pán Péter-szindmint egy felnőtt, de lelkében
róma? A pszichológus Dan Kiley
még gyermek, hogyan tud lerehatározta meg 1983-ban: arról a
agálni? Sőt, a jó ízlés határát súSohaországban való életről szól,
roló képek közzététele lehet, hogy
melybe egy mese szereplőit Pán
poénnak tűnik abban a percben,
Péter röpítette. Sohaország küde bárki ezeket a képeket lementlönleges hely, ahol a felelősség
heti és saját céljára, saját oldalán
nem létezik, és a tündérpor szin… felhasználhatja. Nem árt
te minden problémát megold. Ez
tudni, hogy a tavalyi statisztika
a varázslatos fantáziavilág azonszerint a közösségi médiaprofiban nem csupán mese, egyre
lok kb. 25%-a hamis és rosszingyakrabban találkozni ugyanis
dulatú – hívja fel a figyelmet Dr.
Baracsi Katalin internetjogász, a
harmincas „tinédzserekkel”, aNemzetközi Gyerekmentő Szolkik elveszett fiúkként és lányokgálat Safer Internet Programjáként élik mindennapjaikat, távol
nak külső tanácsadója.
a felelősségtől, megrekedve a ka„A szexting az online bánmaszkorban. Nem a koruknak
talmazás, azaz a cyberbullying egyik
megfelelően viselkednek, öltözködformája, amikor 18 év alatti szemének … és posztolnak. Innen már csak
lyek egymás között erotikus tartalmú
egy lépés, hogy vannak olyan tizenüzeneteket, képeket, videókat küldözévesek is, akik olyan módon viselgetnek egymásnak okoseszközökön
kednek, öltözködnek … posztolnak,
keresztül vagy email formájában.
mintha a harmincas éveikben járnáNagyon fontos megjegyezni, hogy 18
nak. Mind a kettő veszélyes.
éves kor alatt a szexting tevékenyséEbben a cikkben kifejezetten a
get a törvény bünteti, ha valaki ilyen
közösségi média hatásáról és veszéfelvételeket tárol – megoszt – közrelyeiről szeretném több szakember véleményét megszólaltatni. „Serdülőkorban nagyon fontos a működik a nyilvánosságra hozatalában, az 14 éves kortól már
külső, kiemelt szerepet kap a testkép, a testtel való elégedett- büntetendő. A rendőrségi statisztikákból arra lehet következség; az, hogy milyen az emberek visszajelzése. Nyilván a mai tetni, hogy növekszik hazánkban azoknak a száma, akik ilyen
világban ez még fontosabb – ez kicsit közhely már, hogy túl- visszaélések áldozatai.” – figyelmeztet Dr. Baracsi Katalin.
Ha valamely oldalon megjelenik rólunk például egy nem
szexualizált világban élünk –, amelyben akkor tud boldog lenni
egy tinédzser, ha azokat a visszajelzéseket kapja, hogy „szép engedélyezett és bántó kép, lehetőség van a rendőrséghez forvagy”, „jól nézel ki”, „menő vagy”. Sajnos, a hangsúly a kül- dulni jogi segítségért, illetve két weboldalt tudok ajánlani. Az
sőn van, nem a tanulmányokban kell nagy dolgokat elérni, egyik weboldal a biztonsagosinternet.hu, a másik pedig a
vagy a személyiségfejlődésben” – figyelmeztet Dr. Nagy Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által működtetett internethotline.hu, ahol egyszerűen néhány kattintással megadJanka gyermekpszichológus.
Elég csak körbenézni a közösségi médiában és látható, ható, hogy mi történt és mit szeretnénk, hogyan éreznénk mahogy nemcsak a hétköznapi lányok/fiúk, hanem a celebek is gunkat az adott esetben biztonságban. Sok hasznos tipp olvassokszor így akarják a figyelmet megszerezni. Ha nincs semmi, ható a saferinternet.hu oldalon is.
Amerikában kampány indult a következő szlogennel: Ha
amivel hírt kelthetnének, fogják és felvesznek egy provokáló
ruhát, és a probléma megoldva! „Majd rólad szólnak a hí- felnőttként megválasztanak amerikai elnöknek, milyen képerek/Veled van tele a sajtó/Aki a pokolra kíván jutni annak/ ket tudnak majd előszedni rólad a közösségi média különböző
felületeiről? (Facebook, Instagram, Snapchat stb.). Ha ilyen
Balra a második ajtó” – ahogy a Tankcsapda énekli találóan.
Nagyon nagy szerepe van a szü- nagyratörő álmaink nincsenek is, de azt érdemes a fiatalokkal
lőknek, nevelőknek. Nyilván nem le- végiggondoltatni, hogyha megnősülsz vagy férjhez mész, a tárhet állandóan felügyelni az okoste- sad büszke lesz-e rád a közösségi médiában való jelenléted milefon-, az Instagram- vagy Face- att? Ha egy komolyabb állásra pályázol, a közösségi médiában
book-használatot, de sokat jelent, ha való jelenléted támogatni vagy gátolni fogja a terveidet?
Éppen ezért fontos lenne, hogy a serdülők mellett legyen
gyakran beszélgetnek a gyerekekkel,
és arra nevelik, tanítják őket, mi védi az ő érdekeiket, hosszú egy érett felnőtt, aki tudja őket támogatni. Akár családtag, akár
tanár, pedagógus, mentor, egy igazi barát. Nagyon erős belső
távon.
A közösség médiában kirakott, gyakran photoshop-pal erkölcsi tudatra is szükség van, hogy valaki tudja, hol van a
megalkotott, nem a valóságot tükröző képek közzététele lehet, határ.
M. Teréz nővér
hogy „like” („tetszik”) számban nyerő, de komoly személyi-
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Márkus Zoltán csendesen eltávozott közülünk az égi hazába
Gyermekkorát Bakonyságon élte,
szetbe: tavasszal ibolyázni a „kiserdő„Megyek már az iskolák boltívein is túlra,
egy sokgyermekes parasztcsaládban,
be”, ősszel galagonyát, kökényt gyűjországútnál is hosszabb kova-szagu útra…
ahol fontos volt a családi összetartoteni, számháborúzni, paprikás krump…ma-rina ga-mínafa… Elejtem a verset.
zás, ahol megtanulta becsülni a kétlis kirándulásokra.
Majd jöjjetek el értem harangok.”
kezi munkát, szeretni a szülőföldet és
Márkus Zoltánnal és családjával
„Siratnak a harangok, vígasztalnak.”
a hazát, tisztelni a faluban élő egytöbb évtizedes az ismeretségünk és ba(Nagy László: Jönnek a harangok értem) rátságunk. Házasságkötésem után előszerű, de érdekes embereket.
Ebből a picinyke, fészekmeleg faször Csajágra kerültünk férjem balalucskából járt tanulni Pápára. Szó szerint: járt, mivel a vonatig tonkenesei munkahelye miatt, s így az ottani általános iskoláhajnalonként jó sok kilométert kellett gyalogolnia.
ban együtt dolgozhattam Zoltánnal, aki akkor igazgató-helyetTisztelettel emlegette Harsányi Ferenc bakonysági tanító tes is volt. Azonnal lenyűgözött, hogy milyen széleskörű ismeurat, akinek köszönhető, hogy kis szülőfalujából minden har- retekkel rendelkezik. Jó humorával, közvetlenségével segített
madik-negyedik házból lett egy-egy pedagógus az ő ösztönzé- nekünk, friss diplomásoknak a beilleszkedésben.
sére – így belőle is. Generációjából tizennyolcan. Márkus ZolA tanítás, nevelés terén rendszeresen hasznos tanácsokat,
tán már 15 évesen verseket
útmutatásokat kaptunk tőle.
írogatott.
A tanítás mellett igazi
A középiskolás évek umotorja volt Csajág iskolai
tán a Budapesti Tanárképés közösségi életének. Kiző Főiskolán végzett maváló népművelő is volt. Kulgyar nyelv és irodalom szatúrházvezetőként 79 alkakon. Ezután Dákán töltötte
lommal szerződtette a Déa gyakorlóévet, majd álryné színházat, így a csajálamvizsgázott.
giak is könnyedén és ingyeNem azonnal kezdett tanesen juthattak színházi élnítani. Először a Veszpréményekhez.
mi Naplónál (akkori neSzámtalan tudományos
vén: Veszprém megyei Népés ismeretterjesztő előadást
újságnál) újságíróként a
tartott a Kultúrházban, a
kulturális rovat vezetője
szülők számára pedig haszlett, két és fél évig. Jött az
nos kiselőadásokkal, taná1956-os forradalom. A fiacsokkal szolgált a gyermetalok bátorságával szemkek nevelésére vonatkozólélte és írta meg a „Hová
an. A természetre és minMárkus Zoltán (1932-2019)
lesz a magyar falu?” című
den szépre rácsodálkozva
írását. Ebben taglalta az erőszakos TSZ-esítés és begyűjtés gyönyörű, élvezetes cikkei jelentek meg a Veszprémi Naplóokozta hibákat, lelki traumákat, emiatt – ahogy ő fogalmazott ban, az Élet és Irodalomban, de sok más helyi újságban – így
– kirúgták az újságtól. Legjobban az fájt neki, hogy az addigi a Balatonkenesei Hírlapban is. 22 évig szerkesztette a mi újsá– úgymond – barátai még a fejüket is elfordították, ha szembe- gunkat. Volt úgy, hogy szerkesztőbizottság segítségével, de aljöttek vele Veszprémben, vagy másutt. Ők behódoltak. Ezután kalmanként csak 1-1 segítséggel, vagy teljesen egyedül. Ez idő
két és fél évig Felsőörsön szervezte a kulturális életet, majd alatt sok ismerőst, barátot szerzett, hisz hamar megkedvelték
1959-ben került Csajágra, és itt élte az életét. Feleségül vette közvetlen, egyszerű, vidám természete miatt. Számtalan alkaVörös Emíliát, aki aztán hű társa lett egész életében. Házassá- lommal hívták meg civil szervezetek és más közösségek rengukból két fiuk született: Zoltán bölcsészként Shakespeare-ku- dezvényeire, Akarattyára, Kenesére előadást tartani. Hitelesen
tató lett és New Yorkban él, számos amerikai, európai egyete- tudósított mindezekről és az Önkormányzat által szervezett
ünnepségekről, rendezvényekről is. Együtt lélegzett települémen oktat.
Barna, a fiatalabb fia a balatonkenesei Honvéd Üdülőben sünk lakóival, örült Balatonkenese sikereinek. Megérdemelte
dolgozik gépkocsivezetőként. Fiú unokája: András, lány uno- volna, hogy hosszú ideig tartó, lelkes munkáját települési szinten megköszönjék neki. Én ezt most megteszem a keneseiek
kája: Zsófi.
Zoltán a tanítás mellett felvállalta a Kultúrház vezetését is nevében, igaz, hogy ezt már az égi hazából ránk visszamosoCsajágon. Tanítványai kivétel nélkül mindnyájan szeretettel és lyogva fogadhatja.
Mindannyiunk nevében kívánok neki örök nyugodalmat és
tisztelettel emlékezve így emlegetik: „a Márkus tanár úr”.
Nemcsak a magyar nyelv tudására, megbecsülésére és ápo- békét, családtagjainak pedig megnyugvást, hisz hosszú ideig
lására tanította a nebulókat, hanem az emberek szeretetére, élvezhették férji, atyai szeretetét. Vigasztalja őket, hogy szeegymás megbecsülésére, őszinteségre és tisztességre is. Ha rette a Jóisten, mert kegyes halált adott neki.
„Ha emlegettek, köztetek leszek.
kellett, kemény szavakkal ostorozva, mindig megfelelő szigorFáj, ha látom könnyetek.
ral és szeretettel, türelemmel, emberséggel.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
A tömegsportot vezetve megismertette tanulóival a rendMert én már Istennél vagyok.”
szeres testmozgás örömét. Nemcsak alaki gyakorlatokat véSörédi Györgyné
geztek, hanem izomerősítésként túrázni is vitte őket a termé-
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zoltán temetése

Márkus Zoltán újságíró, tanárt 2019. július 20-án délelőtt 10
és 12:30 között, Beke Zsolt berhidai plébános atya, Csajág
község katolikus papja temette. Sokan búcsúztatták, pályatársak, tanítványok, messze-földről, valamint a környező településekről, a Balaton környékéről, és Csajág apraja-nagyja. Életemben sajnos már elég sok (egyházi) temetésen voltam (többet magam végeztem, még evangélikus segédlelkész koromban Budapesten), de ilyen mélyen keresztényi, áldott, szép temetésen talán sosem lehettem. Számomra ismét bizonyságot
nyert, hogy az egyház szolgálatának ereje, társadalmi, itt hatá-

29

Búcsú Sarkadi Annától
„Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító!
Boldogan örül neked, újjáteremt szeretetével,
örül majd neked ujjongó örömmel.”
(Zofóniás könyve 3,17)
Ez a mondat hangzott el két évvel ezelőtt Anna konfirmációján. Ő
maga választotta sok más áldó Ige
közül, mert ez szólította meg. Erő.
Szabadítás. Öröm. Szeretet. Ezeket
a szavakat húzta alá.
És Isten most hozzánk szól ebben a mondatban.
Sokan talán egyáltalán nem érzik ideillőnek.
Nem öröm van bennünk, hanem mélységes szomorúság a veszteség miatt. Egy hónap múlva lett volna tizenhét
éves a szeretett gyermek, testvér, családtag, osztálytárs,
tanítvány, barát. És most ünneplés helyett búcsúzunk.

rozottabban népi, falusi hatásossága nem vesztett semmit a
régi jelentőségéből. Ha ilyen lehetne a kereszténység mindenütt, ha képes lenne így megnyilvánulni, bizonyára ismét meghódítaná a világot, az emberek szívét, Krisztus Urunk dicsőségére. Bízzunk benne, hogy minden szegregáció és ellenséges
híresztelés ellenére így lesz! Imádkozzunk ezért az áldásért.
Nincs okunk kételkedni benne, hogy keresztény hitünk képes
átvezetni bennünket, az egyházat és a világot a halálból, az
életbe! Erre adott jó alkalmat Márkus Zoltán szerkesztő-társunk, a környékbeliek, akik ismerték és szerették, mert igazán
sokan szerették: Zoli bácsija, tanára, és művelődésükben kivételes vezetőjük halála és temetési szertartása. Legyen emléke
eleven és ható, hiánya pedig, az az űr, amit mostantól maga
után hagyott: távolság, amit meg kell ismerni, meg kell és meg
lehet hódítani, és át kell hidalni, és be kell járni, amitől majd a

tér eltűnik, és az idő lepereg. És az örökkévalóságban együtt
lehetünk a barátokkal, szeretteinkkel, Jézus Krisztus országában, ahol nem lesz többé könny és fájdalom, szenvedés és halál, mert ami eddig volt elmúlik, és íme, újjá lesz minden. Addig pedig köszönöm, köszönjük Istennek az ilyen csodálatos
alkalmakat, hogy annyira szeret bennünket, hogy lehetővé
tette, hogy Márkus Zoltánnal, a nép Zoli bácsijával egy időben
élhettünk a megszentelt hazai földön, és ismerhettük őt, ami
nagy ajándék. Húsz éven át irodalmi vezetője és szerkesztője
volt a Balatonkenesei Hírlapnak. És hogy nyájas olvasóinknak
is könnyebb legyen: elárulom, hogy hátrahagyott írásaiból a
jövőben is szándékunkban áll közölni, és hogy melyeket, azt
még a halála előtt személyesen megbeszéltük.
Vasváry-Tóth Tibor szerkesztő, Balatonkenesei Hírlap

Nem erő van bennünk, alig hordozzuk, olyan súlya van
a ránk nehezedő fájdalomnak. Erőtlenek voltunk ahhoz is,
hogy megmentsük őt a földi létnek – a ragaszkodó szeretet, az emberi küzdelem, erőfeszítés nem volt elég.
Mégis, akik ismertük őt, tudjuk, hogy nagyon is ide illik ez az Ige, ez a mondat, ezek a szavak: erő, öröm, szeretet – éppen mert Annától búcsúzunk. És mert Isten ölelésében búcsúzunk.
Olyan személyiség volt, aki, ha valahová belépett, ott
kisütött a nap. Sugárzott belőle a szeretet és kedvesség, a
komolyság és bölcsesség, de a vidámság is. Többet adott
belőle majd tizenhét éve alatt, mint más egy hosszú életen
át. Annában életöröm volt, szívvel-lélekkel, gyermeki vidámsággal belemerülve a földi létbe, humorral – bátorsággal megélve a nehézségeket is.
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S mégis mindeközben valami bölcs komolysággal tudott kívülről is rálátni a valóságra – ezért is lehetett tehetséges – fotós, az átélteket irodalmi igényességgel értelmező és megfogalmazó írópalánta. És olyan valaki, aki Istenhittel tanulgatta valóban látni az élet értelmét, tapasztalni a Teremtő jóságát, a jézusi szeretet gonoszság fölött
is győztes, megtartó erejét.
Olyan erő volt ebben a kislányban, amivel a halálos
kórral szemben is hatalmas küzdelmet vívott.
Nehéz elfogadni, hogy miért ennyi adatott, volt kimérve neki – ahogy a zsoltáros mindannyiunkra nézve fogalmaz: Te formáltál engem anyám méhében, alaktalan
testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg
volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még
egy sem volt meg belőlük.
De szabad most hálával is rácsodálkozni arra a mérhetetlen gazdagságra, amit ez az idő, míg velünk volt, adott!
Úgy felidézni mozdulatait, szavait, lelke minden megnyilvánulását, hogy a könnyek között is gyönyörködünk, és valódi drágakincs megajándékozottjainkat tudjuk magunk.
„Ne sírj, mert szeretsz engem...
A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok, és Te is önmagad vagy.
Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre.
Úgy szólíts, azon a néven, ahogy mindig is hívtál.
Beszélj velem úgy, ahogy mindig is szoktál,
ne keress új szavakat.
Ne fordulj hozzám ünnepélyes, szomorú arccal,
folytasd kacagásod, nevessünk együtt,
mint mindig tettük.
Gondolj rám, mosolyogj rám, kérj, szólíts!
Úgy hangozzék a nevem a házunkban,
ahogy mindig is hallható volt,
ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.
Az élet most is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi.
Miért lennék a gondolataidon kívül,
csak mert szemed most nem lát...?
Nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok.
Lásd, jól van minden.
Meg fogod találni a lelkemet
és benne egész, letisztult szép, gyöngéd szeretetem.
Kérlek! Légy szíves!
Ha lehet, töröld le könnyeidet,
és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem...!"
(Szent Ágoston)
Ajándékba kaptuk őt, mert mind Isten ajándékai vagyunk egymás számára. Isten gyermekei, akiket elgondolt, megalkotott, útnak indított ennek a földi létnek iskolájába, míg haza nem hív. Hogy tanuljuk Őt megismerni,
küldetésünket beteljesíteni, a gonosz erői ellen küzdeni,
hitben, istenbizalomban felnőni. Egymásnak ajándékozott drága kincsei vagyunk, akiket szeret, akikben úgy
gyönyörködik, amiből mi is megsejthetünk/megélhetünk
valamit, mikor valakit igazán szeretünk. Erről beszél nekünk ez az Ige is.
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Mindent megadnék most egy ölelésért – mondta Annáról valaki, aki megajándékozottja ennek a szeretetnek.
És tudtam, hogy ez egy ujjongó, végtelen örömmel teli ölelés lenne…
Az isteni szeretetnek ezt a benne gyönyörködő, ujjongó
ölelését érezte meg Anna, bízta rá magát, mondott igent
rá, mikor ezt az áldó mondatot választotta.
Most, amikor búcsúznunk kell, mert Teremtő és Megtartó Istene ezt a drága kincset a hozzánk közelebbi kezéből újra átemelte a tőlünk távolabbi kezébe, ennek üzenetét hagyja számunkra Anna, és ezzel vigasztal és ölel magához Isten is. Ez a szeretete teremt, formál minket földi
utunk minden lélek-lépésében, és teremt újjá, ha kinyitjuk előtte magunkat, viszontszeretjük, és – bármit élünk
meg e földön – bizalommal az Ő erejébe kapaszkodunk.
Engedjük át most Isten kezébe, az örök otthonba, a viszontlátás reménységében, e drága kincs megajándékozottjaiként, akik most búcsúznak.
Némethné Sz. Tóth Ildikó

Bayer Emil 100

(1919. augusztus 31. – 2018. április 19.)
Augusztus 31-én lenne 100 éves Bayer Emil, Emil bácsi,
aki bár csak élete végét élte Balatonkenesén, versei, írásai által
nagyon sokan megszerettük, a szívünkbe zártuk őt. Rendkívül
gazdag életet élt, Istenbe vetett, mélységes hittel, s töltötte meg
a neki adatott, kis híján száz évet jóval és szeretettel.
„Első verse tizenkét éves korában született,
nevét nyomtatásban
tizenhat évesen látta
viszont először. Soksok verse mellett írt
kisregényt, tucatnyi elbeszélést, és újságcikkei, interjúi nemcsak
itthon, hanem külföldön is megjelentek.
(…) Édesapjától négy
szót négy fogalmat örökölt: Hit, Remény, Szeretet és Alázat. Cselekedni képes
Szeretet és Alázat Isten és emberek iránt, valamint a szakmai Alázat…
Fényképes újságírói igazolványára a pecsétet 1959-ben
nyomták rá. Volt sportriporter és tiszteletbeli szerkesztő
is, de az igazi területe a versírás…”
– foglalta össze életét a 2011-ben megjelent verseskötetében.
Az irodalomban példaképe Arany János, Jókai, Ady és József Attila volt; az irodalmat és az életét sosem választott el
egymástól, benne élt. Arra a kérdésre, hogyan lehet szépen, békében és bölcsességben megélni a közel száz évet, a lapunkban
2017 júliusában vele készült beszélgetésben ezt mondta: „Keresni kell mindenben a jót. Isten jelenlétét. Aztán irodalmat olvasni. Jó irodalmat. Lehetőleg régi írókat, régi költőket elsősorban. Egy kicsit a múltba temetkezni, megismerni, milyen volt
a régi világ…”
Bayer Emil tavaly áprilisban, élete 99. évében távozott. Emlékét továbbra is szeretettel őrizzük.
– nk –
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Hátha valaki nem ismeri…

érdemes ültetni,
mert levegőigényes gyökerei a
Kenese cserjéi 4.
Verticillium gombák miatt könyEbben a számban ismerjünk meg ú- nyen megbetegszenek. A száraz rézsűjabb 3 cserjefajt.
kön alsó ágai a talajfelszínre fekszenek
1. A cserszömörce (Cotinus coggy- és legyökeresednek, ennek köszönhegria) a szömörcefélék (Anacardiaceae) tően megköti a rézsűt.
családjába tartozó növényfaj. Fásszárú:
A belőle kinyert cserzőanyagot állattöbbnyire nagyobb cserje, ritkábban kis bőrök cserzésére (azaz kikészítésére és
fa. Cserzőnövényként, festőnövényként tartósítására) használták. Fájából sárga
és gyógynövényként is hasznosítható. festékanyagot is nyertek („magyar sárEgyéb nevei: cserzőfa, parókafa, szkum- gafa”), amellyel a kézműiparban kelmépia, szömörce, szömörcefa, szumák, ti- ket festettek; a népművészek ma is haszmorfa.
nosítják ilyen célra. Gyógyászati felhaszAz eurázsiai mérsékelt égöv mele- nálása is ismert – belsőleg bélhurut, gyogebb zónáiban, Európától Kínáig ősho- mor- és bélvérzés ellen, külsőleg fogínynos. Magyarországi előfordulásai a leg- és torokgyulladásra öblögetőként alkalészakibbak közé tartoznak (Moesz-vo- mazzák. Szárított, préselt leveleiből nanal). Hazánkban vadon a Déli-Vértesben, gyon szép kompozíciókat lehet készíteni.
a Bükk-vidék, a Mecsek és a Bakony heBalatonkenesén több utcában felfegyeiben, valamint a Balaton- felvidéken dezhetjük bíbor változatát is, például a
található, de kertekben is előszeretettel Nagykúti utcában, a Rigóvölgyi utcában
telepítik. A meleg, száraz, meszes helye- és a Tátorján játékvár előtti zöld terüleken terjedt el.
ten. Nagyon szép látvány ősszel, amikor
tűzpirossá színeződik a cserszömörce levele; ezt láthatjuk a Balatonkenese –
Veszprém, Balatonalmádi – Veszprém
útvonalakon is.
2. A babérmeggy a szilvafélék egyik
fajcsoportja, melynek legismertebb fajai Kis-Ázsiából, a Balkán félszigetről,
Észak-Amerikából és a Kaukázusból
származnak. Sok helyen balkáni babérmeggynek is nevezik.

Cserszömörce

Magyarországon júniusban nyílnak
szárvégen álló, piramis alakú, dús, felálló bugavirágai: a virágok sárga szirmúak, többnyire meddők. A bugák szöszös díszét a rengeteg meddő virág 15 cm-es kocsányán fejlődő tollas szőrök
adják, melyek liláspiros, rózsaszínes vagy
sárgászöld színűek, és az elvirágzás után
még sokáig, akár augusztus végéig is
megmaradnak. A termékeny virágokból
borsó méretű, tojás alakú, eleinte piros,
éretten barna színű csontártermések fejlődnek.
Karsztbokorerdőkben, meszes, dolomitos kopárokon él. A cserszömörcésmolyhos tölgyes bokorerdő (Cotino-Quercetum pubescentis) jellegzetes növénye. Fény- és melegkedvelő, jól viseli a
szélsőséges szárazságot, viszont fagyérzékeny. Az optimálisnál mélyebbre, nyirkosabb vagy erősen kötött talajra nem
Színes képeink a 47. oldalon.

Babérmeggy

A növény változatai között megtalálhatóak alacsonyabb és magasabb fajták,
így igény szerint választhatunk, kertünk
méreteihez igazítva. Magassága egytől
hat méterig terjedhet, néha fává is alakulhat. Levelei fénylőek, babérhoz hasonlóak, virágai gyertyaszerűen állnak,
melyeknek színe fehér, dús virágú, fürtökben végződő és kellemes illatot árasztanak. Fényes fekete, tojás vagy gömb
alakú termései a madarak kedvenc eledele, terített asztalt kínálva a szűkösebb
időkben. Az év minden szakában szép
látványt biztosít, a hideg, szürke nappa-
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lokat megtörve télen is színes marad. A
növény minden része ciánsavat tartalmaz, erősen mérgező.
Városunkban a katolikus plébánia előtti járda mellett díszlik, sok magánkertben is megfigyelhetjük.
3. A téli bangita (Viburnum tinus) a
mácsonyavirágúak (Dipsacales) rendjébe, ezen belül a pézsmaboglárfélék (Adoxaceae) családjába tartozó faj.
A téli bangita eredeti előfordulási területe a Földközi-tenger térsége, úgy Európában mint Észak-Afrikában is. Ázsia
délnyugati részén is fellelhető, Izraeltől
egészen Törökországig. Manapság dísznövényként és gyógynövényként számos
helyen termesztik.

Téli bangita

A növény cserje, ritkábban kis fa,
mely általában 2-7 méter magasra és 3
méter szélesre nő meg. Lombkoronája
sűrű és kerek. A levelei örökzöldek, és
akár 2-3 évig is élhetnek. A levelek átellenesen ülnek és ovális alakúak; 4-10 centiméter hosszúak és 2-4 centiméter szélesek. A leveleken kis üregek vannak,
melyekben ragadozó életmódot folytató
atkák (Acari) élnek. Virágai kicsik, fehérek vagy világos rózsaszínűek és 5-10
centiméter átmérőjű virágzatokba tömörülnek. A bimbók vöröses-rózsaszínek.
A virágok kétneműek és öt szirmuk van.
Októbertől júniusig virágzik. A megporzást a rovarok végzik. A termése sötétkékes-fekete csonthéjas termés.
Az úgynevezett Földközi-térségre
jellemző macchia egyik növénye, a tölgyeseket is kedveli. Az árnyékos és nedves területeken telepszik meg, 0-800 méteres tengerszint fölötti magasságok között. Levelei lázcsillapítóként használhatók. A termése székrekedés ellen jó.
Lakóhelyünkön a posta mellett bárki
gyönyörködhet fényes leveleiben és virágában, termésében. Magánkertekben
is felfedezhetjük.
Pár évvel ezelőtt a Berek növényvilágát kutatva sok más faj mellett találkoztam a téli zöld bangitával is.
Forrás: Wikipédia

Pulai Istvánné
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Szociálpolitikai kalauz

Egy ideje a hölgyek egyedi kedvezményben részesülhetnek: az úgynevezett Nők 40 program
lehetővé teszi számukra, hogy akik 40 évet
ledolgoztak, elmehessenek nyugdíjba. A törvény megalkotásakor a fő cél az volt, hogy aki közel került a hatvanadik évéhez,
maga mögött tudhassa a munka világát, és nyugdíjasként élje
az életét, segítsen az
unokák felügyeletében és nevelésében,
amíg a szülők dolgoznak. A törvény bevezetése óta némi munkaerő- és gazdaságpolitikai változás történt, ennek hatására a
nyugdíjasok is dolgozhatnak. Korábban az volt a tendencia, hogy aki elment nyugdíjba, az már ne dolgozzon. Az állam a megváltozott körülmények között is fenntartja a rendszert, de sok nőben ott a félelem,
hogy eltörölhetik ezt a kedvezményt. Erről egyelőre szó sincs,
sőt, a nyugdíjkorhatár felemelése sincs napirenden. Az állam
különféle családpolitikai megoldásokkal és gazdaságpolitikai
manőverekkel igyekszik a munkaerőforrást biztosítani. A törekvés továbbra is az, hogy ne segélyeken éljenek az emberek,
hanem mindenki igyekezzen magának állást találni.

A munkaerőpiaci változások miatt
az államnak időnként korrigálást kell
végrehajtania a rendszeren. Ennek egyik módja, hogy úgynevezett nyugdíjas szövetkezetek működését engedélyezik. Mai témánk éppen ennek az ellenkezőjét veszi górcső
alá. Amikor az ember elér egy korhatárt, bizony elfárad, belefárad a munkába, esetleg beteg lesz, és
az aktív dolgozó évei alatt folytatott tevékenységét már nem
akarja tovább ugyanúgy folytatni, nem
szeretne részt venni
a munka világában.
Előfordulhat azonban, hogy valaki pár év kihagyást követően újból visszatér dolgozni, ameddig lehetősége van rá.
Ahhoz, hogy a Nők 40 programban való részvételre a jogosultságot meg lehessen szerezni, legalább 32 év munkajövedelem utáni járulékfizetést, továbbá legfeljebb 8 év gyermekneveléssel eltöltött időt kell igazolni. A gyermeknevelési idő
nem gyermekeként értendő, hanem összesen 8 évet lehet figyelembe venni. Létezik egy kedvezőbb szabályozás is az olyan
nők esetében, akiknek öt vagy több gyermekük született: az ő
idejüket úgy kell számítani, hogy gyermekenként
egy évvel csökken a munkával szerzett idő, s enynyivel növekszik a gyermeknevelési idő. Például
mindazoknál a családoknál,
ahol 7 gyermek van, 29 év
munkával és 11 év gyermekneveléssel töltött idő figyelembevételével állapítható meg a nyugdíj. Azoknál, akiknél 11 gyermek van, 25 év munkában töltött és 15 év gyermeknevelési
időt vehetnek figyelembe. Ennél több gyermeknél nem növekszik a figyelembe vehető kedvezményes idő mértéke.
A Nők 40 programban való részvételre az igény beadható
a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási szervnél, postai úton vagy személyesen.
Természetesen minden esetben nélkülözhetetlen, hogy az
igénylő rendelkezzen a szükséges igazolásokkal és az eljárás
megindítása e-lőtt tájékozódjon a nyugdíjfolyósító szervnél.
Forrás: csalad.hu, Nők 40
Összeállította: Varga Ákos
andragógus – személyügyi szervező
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus

Nők 40

olvasÓprÓba
Agatha Christie: A kutya se látta
„Egy ügynek csak akkor van vége, ha
Hercule Poirot már nem foglalkozik vele!”
Még tart a nyár, aligha van jobb dolog, mint egy árnyas fa alatt krimit olvasni.
Jó krimit. És Agatha Christie neve mindig garancia rá, hogy nem fogunk unatkozni. A jó könyvek több kiadást megélnek.
Ez is ilyen.
A kutya se látta – eredeti címe alapján Dumb Witness – V. Nagy Kornél fordításában már megjelent egyszer a 30-as években, A
néma tanú címen, de igazán csak a későbbi fordításból ismerte meg a magyar olvasóközönség. Rakéta Regényújság.
Emlékeznek még rá? 1974 és 1994 között sokan várták a keddenként megjelenő hetilapot. A 70-es, 80-as években külföldi szórakoztató irodalmi művekhez ebből a folyóiratból
lehetett leginkább hozzájutni. Sok, később népszerű mű itt
látott először napvilágot magyar nyelven. Nos, A kutya se
látta ebben is megjelent, már Borbás Mária fordításában,
amelyben a későbbiekben, önállóan is.
Az alaphelyzet Poirot történeteihez hasonló szituációval
indul: Emily Arundell idős hölgy, meglehetős vagyonnal és
néhány hozzátartozóval, akik a halálával rájuk szálló örökségből rendezhetnék kusza életüket. Arundell kisasszony
azonban jó egészségnek örvend. Ám egy este legurul háza
lépcsőjén, s az eset elgondolkoztatja. Levelet ír hát Poirotnak, ami a címzett szerint semmiről nem szól, de az világos
belőle, hogy a hölgy segítséget kér. Poirot nem az az ember,
akit egy ilyen helyzet ne érdekelne, ezért Hastings kapitány-

GG

nyal kiegészítve rövidesen elutazik Miss Arundell-hez, Market Basing-be – ám későn érkezik. Házán „Eladó” tábla lóg,
mert a hölgy időközben meghalt. Poirot megismeri a körülményeket és a cseppet sem szimpatikus családot, melyben természetesen mindenki gyanús. Ráadásul a végrendelettel sincs
minden rendben. Mi lehet a megfejtés? Poirot-nak ez alkalommal az emberek mellett egy kedves foxikutya is segít a rejtély
felderítésében, mert afelől senkinek ne legyen kétsége, hogy a
megoldás ez alkalommal is megszületik, és a végkifejlet Poirothoz méltó lesz.
Helikon Kiadó, 2019. Fordította: Borbás Mária
– nk –
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Turisztikai egyesületünk hírei
Kajla Kampány
pecsételőhely
Statisztikai adatok
A vendégéjszakák száma 2,4%-kal csökkent,
a balatonkenesei
az árbevétel 8,8%-kal nőtt
májusban a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 1,6,
Tourinform Irodában 2019.
a belföldi vendégek által eltöltötteké 3,4%-kal csökkent az előző év
A Magyar Turisztikai Ügynökség 2019 nyarán
nagyszabású, országos kampányt indít, amelyben
a balatonkenesei Tourinform Iroda is részt vesz.
A kampány célja, hogy a magyar gyerekek jobban
megismerjék hazájukat. Rajtuk keresztül az MTÜ
szeretné a családokat kirándulásra, országjárásra
buzdítani.

A kampány 3 fő része:
● Mobilapplikáció: a gyerekek játszva ismerhetik meg az ország nevezetességeit.
● Matricagyűjtő album, mely kizárólag a hazai
turisztikai nevezetességekről, azok népszerűsítéséről szólnak.
● Kajla útlevél: az MTÜ tanév végén, a bizonyítványosztással egyidejűleg minden magyar
alsó tagozatos diák számára eljuttat egy pecsételő kiskönyvet, a ,,Kajla útlevelet", melyben a
gyerekek a Kajla Pecsételő pontokon, összesen
több száz turisztikai nevezetesség környékén
gyűjthetnek pecséteket.
● Kajla képeslap: a pecsétgyűjtők minden pecsételő ponton képeslapot kapnak, melyet ingyen
feladhatnak a barátaiknak, szeretteiknek.
Sajnos előfordul olyan eset, hogy a kisdiákok
a bizonyítványosztás során nem kapták meg
Kajla útlevelüket, vagy útlevelük esetleg megsérült, elveszett. Ezesetben az utlevel@kajla.hu email címre írják meg címüket, nevüket, és a Kajla
csapat 2 napon belül kézbesíti az útlevelet.

azonos időszakához képest. A szezonális- és naptárhatás figyelembevételével a külföldivendég-éjszakák száma 1,0, a belföldivendég-éjszakák
száma 0,5%-kal csökkent. A kereskedelmi szálláshelyek – folyó áron
számolt – összes bruttó árbevétele 8,8%-kal emelkedett. Kereskedelmi
szálláshelynek minősülnek a szállodák, panziók, kempingek, üdülőházak, valamint a közösségi szálláshelyek.

2019. májusban az előző év azonos hónapjához képest:
A külföldi vendégek száma 1,3, a vendégéjszakáké 1,6%-kal csökkent. A szálláshelyekre érkezett 555 ezer vendég összesen 1,4 millió
vendégéjszakát töltött el. A vendégéjszakák száma a közösségi szálláshelyek kivételével mindegyik szállástípusban mérséklődött. A vendégéjszakák közel kétharmadát a Budapest-Közép-Dunavidék régióban
töltötték a külföldi vendégek, 1,1%-kal többet, mint egy évvel korábban.
A belföldi vendégek száma 0,7%-kal bővült, a vendégéjszakák száma
3,4%-kal csökkent a magas bázishoz képest. A vendégek száma 586
ezer, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 1,2 millió volt. Ez
utóbbi mutató értéke a közösségi szálláshelyek kivételével mindegyik
szállástípusban csökkent. A vendégéjszakák számának csökkenésében
szerepet játszhatott, hogy az előző évben a pünkösdi hosszú hétvége
májusban volt.

Széchenyi Pihenőkártyával a kártyatulajdonosok 3,8%-kal többet, összességében 2,1 milliárd forintot fizettek a kereskedelmi szálláshelyeken.

2019. május 31-én az előző év azonos időpontjához képest:
109 egységgel kevesebb, 3077 kereskedelmi szálláshely 87 ezer szobával működött. Számos szálloda és panzió a Kisfaludy-programban elnyert felújítás miatt zárva tartott.
Forrás: Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2019. május,
www.ksh.hu
Tóth Barnabás

Adományozz
a Tourinform Irodában
a Magyar Madártani
és Természetvédelmi
Egyesületnek
További információval kapcsolatban keresse
irodánk munkatársait a balatonkenesei Tourinform
iroda nyitvatartási idejében személyesen vagy a 06
88 594-645 telefonszámon. Emellett több információért még látogasson el a www.kajla.hu weboldalra.
Szeretettel vár minden kedves pecsételőt a balatonkenesei Tourinform Iroda!

Segíts te is a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesületnek!
Adományozz 500 forintot és válassz egy szuper kitűzőt!
Látogass meg bennünket a balatonkenesei Tourinform Irodában és
nézd meg személyesen is a kitűzőket!
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FOTÓPÁLYÁZAT
Kedves Vendégeink!
Tájékoztatjuk Önöket,
Balatonkenese/Balatonfűzfő
hogy turista- illetve hajójegyet
hétköznaponként és hétvégenként
10:00-17:00-ig tudnak vásárolni
az én szememmel

Tourinform Irodánkban.
Van kedvenc hely(szín)e,
Megértésüket köszönjük!
titkos zuga a településen?
Mi ragadja meg legjobban
a városban?
Ossza meg velünk
legkedvesebb fotóin
keresztül,
2019. augusztus 17. szombat, 20:00
hogy mit jelent
az Ön számára
Széchenyi Park
Kenese vagy Fűzfő!
Az idén 12 éves, Fonogram-díjas Group’n’Swing

Balatonkenesén
a Group’n’Swing!

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület
fotópályázatot hirdet:

Balatonkenese/Balatonfűzfő az én szememmel
felnőtt, gyermek kategória
Pályaművek az ország bármely részéről érkezhetnek,
de a képek elkészítésének helye
CSAK Balatonkenese és Balatonfűzfő lehet.
Egy pályázó maximum 3 darab képet küldhet.

Díjazás:
Minden kategória győztese
oklevelet és ajándékcsomagot kap.

Különdíj:
A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület
Facebook oldalán legtöbb like-ot kapott alkotás
különdíjban részesül,
melynek feltétele a BKKTE Facebook oldalának
(hellobalaton.eu) like-olása.
A pályázatokat elektronikus formában lehet benyújtani
az egyesület e-mail címére (balatonkenese@tourinform.hu).
A helyezést elért képeket
közzétesszük a www.hellobalaton.eu honlapon.

Beküldési határidő: 2019. augusztus 20.
Várjuk a szép fotókat!

Zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a
magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését.
Az utóbbi években rendre megtöltik a MÜPA, a
MILLENÁRIS, a MOM Kulturális Központ, a RAM
Colosseum, a Várkert Bazár és a Városmajori Szabadtéri Színpad óriási koncerttermeit, bizonyítva,
hogy nagyszínpadi showműsoraikra óriási igény
van.
Előadásaikat a kiemelkedő zenei minőség, a
sodró lendületű koreográfiák, a felhőtlen jókedv
és a közönséget is magával ragadó pozitív energia fémjelzik.
Koncertjeiken az eddig megjelent három nagylemezük (Swing, amíg élek, Botrány, Most légy
férfi!) zenei anyagán kívül a swing-éra legnagyobb slágerei is felcsendülnek.
Az ország első és legismertebb swing’n’boogie
show zenekarában Mujahid Zoltán, a közismert
énekes, énektanár, a Megasztár első szériájának
döntőse tavaly augusztusban mutatkozott be a
zenekar férfi frontembereként, aki méltó partnere a csodálatos hangú énekesnőnek, Mihályi
Rékának.
A zenekar tagjai:
Mujahid Zoltán – ének
Mihályi Réka – ének
Almási Attila – harsona, bariton szaxofon, vokál
Bakó István – szaxofon, vokál
Csík Tibor – trombita, vokál
Bille Gergő – trombita, szárnykürt, vokál
Lőrincz Ádám – zongora, vokál
Gyalog Zoltán – gitár
Molnár Péter – nagybőgő
Péntek Tibor „Sas” – dobok
A koncertre a belépés díjtalan!
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Emlékezzünk
Soós Lajos költőre
1856. augusztus 7. – 1902. július 2.
Nagyapám, Jánosi Aurél a „Kenesei emlékek”
című cikkében meleg szeretettel emlékszik Kenese és a Balaton poétájáról, Soós Lajosról, aki
gyönyörűséges verseivel a helyi szépségeknek
annyit áldozott.
Soós magányos ember volt, hallgatta a madarak énekét, a hullámok morgását, a zizegő nádas
danáját, szebbnél szebb gondolatokat megőrző
ceruzájával.
A meredek domboldal tetején magasodik emlékműve, rajta hosszú idézet a Hozzád című verséből.
Szép Balaton, én csak hozzád vágyok,
Ringasson el a Te habos ágyad,
Itt boruljon rám az örök éjjel,
Te takarj be bársonyos fövénnyel,
Te suttogd el hajnali szellőnek,
Alkonyattal vándorló felhőnek;
Csillagos éj hulló harmatának:
Mért szaggatá e szívet a bánat.

Szeretett édesanyját nem tudta feledni, és
megírta talán legszebb költeményét:
Még a sírodból is érzem áldott kezed
Érzem, amint kísér, érzem, amint vezet,
S miként ha hallanám:
Ajka édes hangja a fülembe csendül,
Bár a temetőben bús, halotti csend ül –
Imádott jó anyám.
Soós Lajos a református temetőben nyugszik,
a Balaton felőli oldalon. Vörös homokkőből készült síremlékén márványtáblán ez áll:
Soós Lajos
1856-1902
„Ki akképp él, hogy őtet
Túléli mit mível,
Annak sírszobra díszlik
A hír repkényeivel.”
E sorokat Kis András: Az 1000 éves Kenese
című könyve alapján írtam:
Mariska Erzsó

Kalota Gizella: Múlt, jövő
Alakítom a jövőt
Benne van a múlt,
Benne van a jelen.
Hozom a múltamat,
Cipelem a jelenem,
A jövő reménységébe.
A jelenemben a múltam,
A jelenemben a jövőm.
Élek-e teljességgel a jelenben?
Minden örömét,
minden szomorúságát
meg merem-e élni?
Tudok-e elfogadni
Vagy csak a felszínen lavírozok?
Vagy csak úgy csinálok?
Kívül mosolygok, de belül sírok.
A mosolyom belső mosoly,
A sírásom a szívemből fakad.
A mosolyom az arcomon, a szemeimben.
A sírásom a könnyeimben.
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NYÁRI SZÜNETBEN IS BIZTONSÁGBAN!

BŰN- ÉS BALESETMEGELŐZÉSI TANÁCSOK
A nyári szünidő gondtalan eltöltéséhez a rendőrség bűn- és balesetmegelőzési tanácsokkal szolgál és véd – a vakáció ideje alatt is.
A nyári szünidő beköszöntével a gyermekek kikerülnek a biztonságot
adó iskolafalak közül, ám sok munkába járó szülőnek nehézséget okoz
elhelyezésük, állandó felügyeletük. Nagyon fontos, hogy felkészítsék a
gyermekeket az őket érintő veszélyekre, amelyek közül a legszükségesebb tudnivalók a következők:
 Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható helyen, ne adják oda idegeneknek.
 Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják őrizetlenül. A legjobb, ha azt mindig maguk mellett tartják.
 Idegenekben – még ha kedvesek is – ne bízzanak meg, velük ne
menjenek sehová, még útbaigazítás céljából sem.
 A késő esti órákban lehetőség szerint ne induljanak egyedül
haza, hanem egymást védve-kísérve.
 Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem testi épségüket
védjék.
 Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat (107, 112), illetve tanulják meg szüleik telefonszámát is.

 Ne próbálják ki a különböző kábítószereket, tudatmódosító
anyagokat, mert hatásuk kiszámíthatatlan és könnyebben válhatnak áldozattá és elkövetővé is.
Lényeges, hogy a szülők tudjanak arról, gyermekük hová készül, kivel fogja idejét tölteni. Ezért kérjék meg, hogy ha elmegy
otthonról, mondja meg hová indul, kivel találkozik, mikor érkezik
haza, valamint ismerjék meg barátai nevét, címét, telefonos elérhetőségét.

_____________________________________________________________________________________________________

AZ „UNOKÁS" CSALÁSOK
MEGELŐZÉSE
A trükkös elkövetők legújabb módszere az úgynevezett „unokázós"
csalás. A csalók az időskorú áldozatot az unoka, vagy más hozzátartozó nevében telefonon hívják fel, majd különböző indokkal pénzt kérnek. Előfordulhat, hogy az elkövető az unokának vagy hozzátartozónak
adja ki magát, hogy az áldozatra nagyobb hatást gyakoroljon.
A leggyakoribb színlelt okok:
 Az unoka, vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, az okozott
károk rendezése miatt pénzre van szüksége.

LEGFONTOSABB TANÁCSAINK
A TRÜKKÖS LOPÁSOK
ÁLDOZATÁVÁ VÁLÁSÁNAK
MEGELŐZÉSÉRE
 Pénztárcáját mindig tartsa magánál szorosan testközelben,
lehetőleg olyan módon és helyen, hogy védett legyen!
 Pakolás során se tegye táskáját vagy pénztárcáját a kocsiba, ne tévessze szem elől!
 Bármilyen messze és bármilyen kis időre is eltávolodik
autójától, zárja be azt! Távozás előtt győződjön meg arról,
hogy minden ajtó rendesen illeszkedve be van-e zárva!
 A biztonság kedvéért hárítson el minden pénzváltásra
irányuló kérést, javasolja, hogy az illető váltsa fel pénzét
az áruházban!
 Ha bárki útbaigazítást kér Öntől, vagy műszaki problémát
jelezve megállítja, legyen óvatos!
 Amennyiben autójából kiszáll, azonnal zárja be azt! Ha
autójában ül egyedül, akkor is aktiválja a központi zárat,
vagy legalább gépkocsija jobb oldali ajtajait zárja le!
 Minden esetben vegye figyelembe a bevásárlóközpontban elhangzó bűnmegelőzési tanácsokat, illetve a biztonsági személyzet felhívásait!

 Az unoka, vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen
vissza kell fizetni.
 A hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, csak pénzért cserébe engedik szabadon.
Ilyen esetekben azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát. Hívják fel azt a személyt, akire az ismeretlen telefonáló hivatko-zik. Ha
felmerül a gyanúja, hogy valaki önmagát hozzátartozónak adja ki,
hívja fel és tájékozódjon.
Figyelem! A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülnek
és a sértett bizalmának elnyerése végett olyan valós információkat
is közölhetnek, amelyek valóban a hozzátartozóhoz kapcsolódnak.
Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget.
Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, hiszen ezeket az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják. Soha
ne nyissanak ajtót idegeneknek, és bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak nekik pénzt. Gyanús idegenek látogatása esetén
jegyezzék meg személyleírásukat, gépjárművük rendszámát.
Amennyiben az ismeretlenek valamely szolgáltató dolgozójaként
mutatkoznak be, minden esetben kérjék el igazolványukat, majd a
szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán ellenőrizzék.
A rendőrség az idősek családját, közvetlen ismerőseit is összefogásra kéri. Ha szükséges, minden nap hívják fel rokonuk, ismerősük
figyelmét a fentiekhez hasonló történetekre, bűnelkövetési módszerekre és mondják el nekik a rendőrség tanácsait.
Ha mégis bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon. Az esetleges nyomok biztosítása céljából várja meg a rendőrök kiérkezését.
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Vigyázz magadra, vigyázz másokra!
Teljes erejével tombol a nyár. A nyári
szünet közepén tartunk. Gyermekeink biztonsága még komolyabb figyelmet kíván,
mint a tanévben. A több szabadidővel több
olyan helyzetbe kerülhetnek, amely valamilyen veszélyt rejt magában.
Nem csak a gyer-mekekre, fiatalokra
vonatkozik, hogy ta-nulják meg megvédeni magukat az új kihívások közepette is.
Az interneten való „élet”, a virtuális valóság veszélyeiről már többször beszéltünk,
de azok a lehetőségek nemcsak a virtuális,
hanem a valós életben is fennállnak. Adataink védelme legalább olyan fontos, mint
vagyontárgyainké, ha nem akarunk bűncselekmény áldozatává válni. De nemcsak áldozatok lehetünk
könnyen, hanem
elkövetők is.
A fizikai erőszak legcsekélyebb
esete – lökdösődés,
ütés, ruharángatás
– már kimeríti a
könnyű testi sértés
fogalmát, szak-szerűen tényállását.
A másokról alkotott véleményünk nagyobb társaságban,
in-terneten történő közzététele megvalósíthatja a becsületsértés, rosszhír-keltés, rágalmazás bűncselekményét. Ez a pletykálkodás veszélye!!!
A saját személyes adataik felelőtlen kezelésével (annak
számít a fotó és a videó is rólunk) visszaéléseknek tesszük ki

magunkat, könnyen áldozatává válhatunk
pl. a legkülönbözőbb csalásoknak.
A családon, rokoni kapcsolatokon belüli fizikai erőszak, verbális (szóbeli)
vagy lelki bántalmazás ma már önálló
bűncselekményként szerepel a Büntető
Törvénykönyvben.
Ha már az áldozati helyzetről van szó,
ezekben az esetekben ugyanilyen könynyen válhatunk bűncselekmény elkövetőjévé is.
Mások adataival való visszaélés, mások fizikai, verbális, lelki bántalmazása
egyaránt szerepel a – társadalom által nem
elfogadható – büntetendő magatartások
között.

Aki bűncselekmény áldozatává válik,
a rendőrség mellett számíthat az áldozatvédelmi szervezetek segítségére is!
Magyarországon is létezik az áldozatvédelem
intézménye állami és egyesületi formában is!
A természetes személy sérelmére elkövetett cselekmény
miatt indított büntető eljárás, tulajdonelleni szabálysértési eljárás, személyi sérüléssel járó közlekedési baleset
kárvallottjai a feljelentés felvételekor, illetve az első meghallgatáskor kapnak tájékoztatást az áldozatvédelmi lehetőségről.
Az állami kárenyhítés országos rendszer a Kormányhivatalok Járási Hivatali rendszerén belül érhető el, ahol a rendőrség által kiállított igazolás és elbeszélgetés alapján tájékoztatják az ügyfeleket, milyen segítségre (anyagi, jogi, pszichikai)
jogosultak, és ahhoz milyen iratokat kell benyújtani.
Az állami szolgálaton túl hasonló segítségért lehet fordulni a Fehér Gyűrű Közhasznú
Egyesülethez is. A Balaton-parton minden
Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense
képviseli az Egyesületet, amely hasonló tevékenységi körben nyújt segítséget. Az egyesület
a civil kezdeményezésekre fektet nagyobb
hangsúlyt, így a mediációra (közvetítői eljárás),
önsegítő csoportok szervezésére, esetmegbeszélésekre szakemberekkel, közlekedési balesetek vétlen áldozatainak képviseletére.

Fontos megemlíteni,
hogy mindkét áldozatvédelmi rendszer
szolgáltatásainak igénybevétele
ingyenes, és arra is van lehetőség,
hogy megelőzési céllal tájékozódjon,
tanácsot kérjen, aki veszélyben érzi magát.
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Majláth Mikes László

2019. augusztus

Kenesei Kabarészínpad – augusztus

ABRAKADABRA
– Helló, haver, mizujs?
– Nagy a córesz. Tegnap majdnem volt egy
balhém a Fregattban.
Majláth Mikes
– Mi volt ott? Én ottLászló – Tónió
hon mosogattam, az
rajza
asszony rám parancsolt.
Minden évben egyszer én mosogatok.
Sajnos, most jött el az én időm. Addig
a nejem nézte a Nóta tévét és rémesen
gajdolt hozzá.
– Egy behemót hapsi belém kötött.
– De miért?
– Azt mondta olyan hücpe vagyok.
– Az meg mi?
– Szemtelen pimasz. Nem tetszett neki a
pónemem.
– Az meg mi fán terem?
– A pofázmányom.

– Valójában mi nem tetszett neki?
– Éppen barkochbáztunk egy sör mellett
a haverokkal.
– És?
– Odajött hozzánk egy böhöm ganef.
– Kicsoda?
– Egy nagydarab gazember. Cefetül nézett ki, úgy el volt ázva.
– Esett?
– Nem, a hatodik pálinka tett be neki.
– Aztán?
– Elkezdett hadovázni, hogy ő és a komái kenesei haknizásból jöttek, mint
előzenekar léptek fel a Balatoni Fesztiválon.
– Mire te?
– Dafke letorkolltam a bunkó melákot.
Turkálóból vett bóvli cucc volt rajta.
– Hirig nem volt?
– Mondtam neki, lépjen már le, mert herótom van tőle. Erre behúzta fülét-farkát, s azt kérdezte, hol tudnának héderelni az éjszaka, mert akarnak maradni
egy-két napra, jót szeretnének fürdeni
ebben a kánikulában. de nincs szállásuk. De aztán jó pasi lettem, nálam el-

alhatnak a fészerben, szóltam szellemesen, ha lejattolnak egy ötezrest.
– Miért pont ötöt kértél?
– Jubileumom van, ők lennének idén a
tizedik nyaralóvendégeim.
– A fészerben?
– A fáskamra már két román migráncsnak ki van adva. Ők a kabaláim. Amióta itt vannak, kétszer nyertem a hatoslottón.
– Ha szabad kérdeznem, mennyit?
– Hogyne szabadna, kétszer 1200 froncsit.
– Helyetted én már annak is örülnék, ha
a két oláh melák nem csent el valamit.
De azért nem majrézol tőlük?
– Még csak az kéne. Azóta üres a fáskamrám, amióta elpateroltam a fatert.
– Ha ivott, szinte egy sátán volt az öreg.
– Plusz a siserahad, melyet esténként
megjelent nála piázni.
– Nem piálni?
– Ma már az a divat, hogy piázni.
– A srácaid hogy vannak?
– Jó volt az évvégi bizijük, de a nagyobbikat megláttam cigizni és piszkosul
dühös lettem. Mondtam neki, igyon
inkább kakaót, az jobban illik a korához.
– Ez a fiatalkorú dohányzás elég tré. A
cigi nemcsak árt az egészségüknek, de
egyre drágább is. Ki győzi ezt a fizunkból? Nagy ma a córesz.
– Ja, de ne pletykáld el a dolgot a faluban, láttalak, állandóan smúzolsz a főnökséggel.
– Te meg szüretkor stikában dugdosod a
szajrét, amit a gazdáktól fújtál meg.

– Ez egy tohuvabohu duma.
– Az meg mi?
– Misztikus varázsszó. Nem emlékszel,
hogy iskolás korunkban mindig bűvészkedtünk?
– Nagy kár volt.
– Micsoda?
– Hogy nem tudtalak eltüntetni, mint
Rodolfo.
– Azt tudod, hogy Rodolfo rendes neve
Gács Rezső volt?
– Nem hallottam.
– Én ismerem Rodolfo lányát, Jutkát, őt
Gálvölgyi vette el feleségül. Nemrég
avattak egy Rodolfo-mellszobrot a
Fővárosi Nagycirkuszban. A Kocsis
András szoborta bronzba.
– Bocs, de ő ki?
– Még ennyit se tudsz? A Kossuth Kiadó
vezérigazgatója.
– Te honnan tudod?
– Jól ismerem.
– Te mindenkit ismersz?
– Nem, Scarlett Johanssont nem ismerem. Pedig szívesen elvinném a Fregattba egy pofa sörre.
– Ő inkább Hollywoodba piázik Woody
Allennel.
– Jó neki!
– Elég volt a műveltségből! Van valami
zsozsód egy kis piára?
– Almás!

(A fenti párbeszédben a magyar
nyelvbe átszivárgott 35 héber eredetű
szó található. Nem a némethez hasonlító jiddis, hanem az eredeti héber
nyelvből átvett szavak. A héber a 19.
századig főleg a zsidó liturgia nyelve
volt, de Izrael állam megalakulása után a modern héber, az ivrit lett az ország hivatalos nyelve. Az a kedves olvasó, aki megtalálja mind a 35 héberből átvett szót, jutalmul kap a szerzőtől egy – kedves mosolyt. Jó nyelvészkedést!)
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06.

01.
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02.

11.

14.

10.
07.
03.

05.

08.

12.

Rejtvény

1. Ez a madár nagyon hiányzik hazánkból.
2. E nap után már nem tanácsos a folyókban fürödni.
3. Kerek, fából faragott borvagy pálinkatartó edény.
4. Zöldség- és gyümölcstermesztés helye házunk közelében.
5. Színes évszakunk, mely
lassan ideér.
6. Július 2. és augusztus 15.
közötti
legfontosabb
munka a földeken.
7. Gyümölcstartósító eljárás.
8. Ima.
9. Augusztus 20-a, az ……...
ünnepe (is).
10. Marhacsorda.
11. E jelenség után avarszőnyegen járunk.
12. Ál-ember a szőlőben:
………ijesztő.
13. Augusztus 20-a ………..
névünnepe.
14. Kenyérkelesztő szalmából vagy vesszőből fonva.

Készítette:
Pulai Istvánné
és Pulai Anna

Lapszélen
Májusi számunkban olvashatták Mészöly Sándor írását, melyre a júniusiban
érkezett egy válasz Kovács Lászlótól. Az
alábbi írást Mészöly Sándor juttatta el
hozzánk.
Nem szokásom az újság hasábjain
megjelenő írásaimhoz fűzött kommentekre reagálni, de ez esetben nagyon szívesen megteszem, ha a szerkesztőség lehetőséget biztosít számomra. Ugyanis az
eddigiek során csak telefonbeszélgetések, bizonyos esetekben személyes találkozások alkalmával kaphattam visszajelzéseket írásaimról.
Kedves László!
Most mégis különös örömmel olvastam válaszírásodat, mert érzem s értem a
jó szándékot soraid között, s azt az igazi
hazaszeretetet, amely ránk, magyarokra
annyira jellemző. Talán te is tudod, hogy
magam is jártam Európát, keresve a jobb
megélhetés és boldogulás lehetőségét.
Soha, még véletlenül sem gondoltam
arra, hogy végleg elhagyjam imádott hazámat. Gyermekeimet arra neveltem, legyenek büszkék magyarságukra, mert

ide születtek, itt az otthonuk, a maga nehézségeivel együtt. Tanult, szorgalmas
emberekké váltak, beszélnek más nyelveket is, mégis idehaza maradtak, megadván számunkra azt az örömet, hogy
velük együtt gyönyörködhessünk unokáink felcseperedésében.
Igen, ismertem az akkori jugoszláv
állam hozzáállását a külhonban dolgozókkal kapcsolatosan. Ausztriában gyakran találkoztam Jugoszláviából érkezettekkel, akik
havi száz márka adót voltak kötelesek befizetni hazájuk állami
kasszájába.
Egyvalamire még szeretnék
számodra nagy tisztelettel válaszolni! Amióta vettem a bátorságot, hogy olykor-olykor írásra
vetemedjek, megfogadtam, mindig a valóságnak megfelelően fogom továbbadni beszélgetőpartnereim mondandóját. Számomra
a bűn az bűn, a rossz az rossz, s
én nem kívánok sem mellébeszélni, sem másokat félrevezetni.
Írod: „Írásod hangulatát viszont
borongósnak, révedezőnek érzem.” Igazad van, ám azok az
általam leírt mondatok beszélge-

tőpartnereim mondatai voltak – igyekeztem a saját véleményemet még véletlenül sem beleszőni.
Lacikám, köszönöm, hogy a saját
szemszögedből is megosztottad véleményed velem s a kedves újságolvasókkal.
Elnézésedet kérem a kissé megkésett
válaszért!
Baráti öleléssel és tisztelettel: Id. M.S.
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Vidám, zenés,
interaktív időutazás
a 20-as, 30-as, 40-es évek
New Orleans-ába,
Louis Armstrong világába,
bemutatván
a világhírű trombitás-énekes
leghíresebb dalait.

2019. augusztus 17. szombat,
22:00
Széchenyi Park
Mr. Louis Armstrong:
DERVALICS RÓBERT!
olvasÓprÓba
Robert Lambry:
Rajzolj mindenféle állatot!
Robert Lambry a 20. század elején élt francia grafikus gyerekeknek is rajzolt. Az áltaáltala illusztrált könyvek, újságokban megjelenő képregények igen népszerűek voltak. Lambry gondolt egy merészet: sorozatot készített, amelyben lépésről lépésre, egyszerű vonalakkal
mutatja meg, hogyan lehet a legkülönbözőbb állatokat könnyen lerajzolni. A sorozatból később könyv is készült – ennek magyar kiadását vehetjük most kézbe.
A gyerekek rajzkészségének
fejlődését jól nyomon követhetjük: ahogy a firkából alakzatok
lesznek, majd a képeken egyre
több részlet különül el. A 2-3 évesek már megnevezik, mit rajzoltak; 3-4 évesek pedig már az
ábrázolás szándékával vesznek
a kezükbe rajzeszközt. Az 5-6 évesek valósághű ábrázolásra törekszenek: itt lehet segítség, ha
ötleteket merítenek a hogyanra.
Szülőknek is hasznos szakirodalom és jó szívvel ajánlható,
hogy a „Légyszi, rajzolj nyuszit!” kérésre sose kelljen nemet mondani, és olyan rajzok készüljenek, amelyeket bátran vállalhatunk.
Libri Könyvkiadó Kft., 2019
– nk –

Megújult a turisztikai egyesület szolgáltatói számára
kibocsájtott turistajegy. Mostantól az Önkormányzattal és öt szolgáltatóval bővültek a kedvezmények.
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Szállítás napja
Augusztus 6. (kedd)
Augusztus 13. (kedd)
Augusztus 20. (kedd)
Augusztus 26. (hétfő)
Augusztus 27. (kedd)

A hulladék típusa
Az ingatlanokon
Kommunális
keletkezett avart
Kommunális
Zöldhulladék
és kerti hulladékot
Kommunális
Szelektív: papír, műanyag és üveg szeptember 15. és
Kommunális
május 15. között,
Lomtalanítás

A vasútvonaltól a Balaton-partig
Szállítás napja
A hulladék típusa
Augusztus 4. (vasárnap) Kommunális
Augusztus 11. (vasárnap) Kommunális
Augusztus 13. (kedd)
Zöldhulladék
Augusztus 18. (vasárnap) Kommunális
Augusztus 25. (vasárnap) Kommunális
Augusztus 26. (hétfő)
Szelektív: papír, műanyag és üveg
Augusztus 27. (kedd)
Lomtalanítás

Kommunális hulladék kezelése

pénteki napokon
9:00-től 16:00
óráig lehet
elégetni.
Gyűjtse inkább
biológiailag
lebomló zsákba,
vagy
komposztáljon!

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
Jásdon felújított parasztház eladó!
Tel.: 30/242-29-97, 30/286-03-58.
ELADNA, VENNE
Kenesei eladó nyaralómból eladnám az
alábbi ingóságokat: megmaradt Ytong téglák 3 különböző méretben, raklapot adok
hozzá. Forróvíz készítésére alkalmas, 10
csöves napkollektor kerti állványra szerelve, komplett tartozékokkal. Ebédlőasztal
4 székkel, villanytűzhely, kis bútorok, konyhagépek, eszközök, 2 darab nagyméretű
amfora – itt kérek bocsánatot attól a hölgytől, akit megbántottam, és kérem, hogy jelentkezzen értük, az eredeti árral viheti! –
Ezen kívül sok horgászeszköz: új mentőmellények, botok, orsók stb. is vevőkre várnak. November végéig időpontegyeztetésre
kereshetnek az 1 3414-807 pesti lakáson,
illetve mobilon: 06 20/936-33-23.
Eladó! EUROPA márkájú agyváltós, 3 sebességfokozatú női kerékpár kifogástalan
állapotban, valamint Csepel márkájú kemping kerékpár és VELAMOS női kerékpár.
Tel.: +36 1 206-56-36.
Kertészeti-borászati eszközök háztól eladók. Díszítésre is jók. Gyümölcszúzó és
szőlőprés, magleválasztó rosta – rozsdamentes, réz háti permetező, rozsdamentes
bor-pálinkatároló, különféle üvegballonok,
demizsonok, 120 l-es zárható műanyag
hordó, acél felni VOLVO S40/V40-hez, 4 furatos, téli gumival szerelve, áramfejlesztő
aggregátor 750.950 W – új.
Telefon: 06-20/379-41-87.
Eladó: új fehér Sanovit mosdó, fehér MDF
kétszárnyú alsószekrénnyel, inox lábakkal
és fogantyúval, komplettül 45x40x85 cm
méretben. Ára 20.000 Ft. Hozzávaló tükör
45x70 cm méretben, ledes izzóval, további
10.000 Ft. Külön-külön is megvehető Balatonkenesén, az Állomás közelében.
Tel.: 06-20/579-50-35.
Eladó franciaágy, 140x200 cm-es, nagy
ágyneműtaróval, megkímélt állapotban, Balatonkeneséről. Tel.: 20/432-0454
Eladók: 4 db formatervezett nagydíjas félgömb alakú, műanyag fotel, fehér, jég- és
UV álló kinti teraszra is exkluzív. 1 db ónémet szalonasztal 4 székkel újszerű állapotban, 1 db nem fűgyűjtős fűnyíró és 1 Maxxiv
vastalicska, 50 cm-es Samsung TV 15.000
Ft, 40-cm-es Philips TV 10.000 Ft. Érdeklődni: Balatonkenese, Kossuth u. 38/A
ELADÓ BOPED! Új, nem használt, 4 kerekű bicikli 150 kg-ig. Ára: 360.000 Ft, eredeti ára 438.000 Ft. Tel.: 0630/478-42-49.
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Balatonkenesei
Hírlap
borítóján vagy
oldalain!
Várjuk képeit!
balatonkenesehirlap@gmail.com

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

Rejtvény
E számunk rejtvényeinek
megfejtései
41. oldal
Augusztus régi magyar neve
Kisasszony hava
1. Fecske 2. Lőrinc 3. Csutora 4.
Konyhakert 5. Ősz 6. Aratás 7.
Aszalás 8. Fohász 9. Új kenyér
10. Gulya 11. Lombhullás 12.
Madár 13. Szent István 14. Szakajtó

47. oldal
Hát ezek meg mik?!
SZOLGÁLTATÁS
 Férfifodrászat. Gyermek hajvágás, férfi
hajvágás, szakállápolás, borotválás. Bejelentkezés alapján rugalmas nyitva tartás.
Igény esetén házhoz is megyek. Bejelentkezés, időpont foglalás: 06-30-520-24-90
 Otthon van és fáj a lába?
Hívjon, s megyek otthonába!
Pedikűrre bejelentkezés:
06 30/619-96-62 – Szilvia

Fekete Gyémánt Szépségszalon
Férfi, női és gyermekfodrászat. TC Jaguar
meleg ollós hajvágás, Pedikűr, gyógypedikűr, manikűr. Műköröm, gél lakkozás, kozmetika. Mikrodermabráziós kezelés, ultrahangos kezelés. Szeretettel várom a kedves
vendégeket! Balatonkenese, Kikötő u. 2-4.
Igény esetén házhoz megyek.
Zimermann Szilvia
06 20/363-57-80, 06 20/241-54-95

 Jambrik Mihály szobafestő-mázoló, külső-belső felújítási munkák.
Tel.: +36 30/286-07-20

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

1. Rózsa belseje 2. Madártoll 3.
Meggy és szára 4. Gyufaszálak
5. Teásbögre 6. Kövirózsa belseje

