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Id. Mészöly Sándor:
Haldokló Balaton
Nézem a háborgó Balatont,
S annak rettentő erejét,
Mely kőpartjait ostromolva
Harcosan küzd az életért.
A színét kékről zöldre váltva,
Szórja átkát e világra.
Tisztulni vize miként tudna,
Ha testét beton szorítja?
Elpusztítja a természetet
Néhány gőgös telhetetlen,
Amelyet maga a Jóisten
Az élethez teremtetett.
Sírnak az árnyat adó fák,
Ha a fűrész testükbe vág.
Zokog a letarolt nádas
S az elűzött madárvilág.
S nem leli régi ívóhelyét,
Hogy tegyünk valamit ezért –
A balatoni halállomány;
Érzik, közel a pusztulás.
Nézem a háborgó Balatont,
Lázadón tobzódó dühét.
Vele együtt fájón féltem én
A természet e gyöngyszemét.

Kalota Gizella: Köszönöm
Köszönöm, hogy süt rám a nap.
Hogy van szabad levegőm.
Hogy van víz a poharamban.
Tető a fejem felett.
Hogy van a kamrámban, és
kényeztethetem a testem.
Hogy van a polcaimon, a
könyveimben, mi utat mutat.
Hogy vannak barátaim,
családom a közelemben.
Van szerető ölelés, mosolygás.
Kedves szó, köszönés.
Gondolatok a fejemben,
hozzák a felismeréseket.
Üzenetek, melyek elérnek.
Elérnek a szívemig, és
meghatják a lelkemet.
Formálják érzelmeimet.
Formálják emberségemet.
Terelgetnek a szeretet útján.
Köszönöm, hogy van tekintet,
mely vigyázza léptemet,
óvja életemet.
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dig előnyére. Csak remélhetjük, hogy
egyik-másik változás nem visszafordíthatatlan, és azok, akiknek az aggodalmon túl feladatuk is a tavunk védelme, minden esetben igyekeznek a
Nehezen ment, de csak nyár lett. Ülünk a legjobb tudásuk szerint, elfogulatlavízparton, ami sok helyen megváltozott az nul és befolyás nélkül dönteni róla.
utóbbi időben, és valljuk meg, sajnos nem minHírlapunkban is beindult a szezon.
Szerkesztői előszó
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A Nemzeti Regattán járt Kenese csapata; az összefogás jegyében nálunk
járt testvérvárosunk Nagykér küldöttsége; volt jótékonysági futás és Kultpiknik… És ami még előttünk van:
nyári koncertek, műsorok. Reméljük,
most is találnak lapunkban olyat, ami
tetszeni fog.
Nagy Krisztina
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A 2019. május 30-i
és június 4-i
Testületi ülésen
történt
A közösségi együttélés szabályairól,
valamint ezek elmulasztásának következményeiről szóló rendeletet alkottak a
képviselők 2019. május 30-i ülésükön.
Balatonkenese erre vonatkozó szabályozása 2013-ban született meg; felülvizsgálatát és aktualizálását a hatályba lépése óta eltelt időszakban bekövetkezett
jogszabályi változások tették szükségessé.
Szintén rendelet született az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap kérdésében. Az eddig hatályban lévő rendeletet 2005-ben még Balatonkenese
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete alkotta meg, így ez módosításra szorult, illetve az eltelt időszak
jogszabályi változásaival is összhangba
kellett hozni. – Környezetvédelmi Alapot a helyi önkormányzatok hozhatnak
létre, környezetvédelmi feladataik ellátásának segítésére. Az Alap a helyi talajés környezetterhelési díjbevételekből,
igénybevételi járulékokból, környezetvédelmi bírságokból, a költségvetés környezetvédelmi célokra elkülönített öszszegeiből, támogatásokból és pályázati
összegekből állhat.
Hatályon kívül helyezte a Testület a
helyi hulladékgazdálkodási tervről
szóló önkormányzati rendeletet, mert a
települési önkormányzatok terv készítésére vonatkozó kötelezettsége 2013. január 1-től megszűnt. Ugyancsak hatályon kívül helyezték az út- és járdaépítési együttműködésről szóló rendeletet
is, mert nem volt olyan közösség, amely
kezdeményezte volna utcájának, járdájának építését. Ha ezek után mégis lennének, akik élni szeretnének a lehetőséggel, a Képviselő-testület támogatni fogja
terveiket.
Beszámoló hangzott el a Balatonkenese Városért Közalapítvány működéséről. A 2018-as évet az Alapítvány a fel
nem használható alaptőkéje és lekötött
betétje mellett 137.353 forinttal kezdte
meg. Ennek tekintetében a viszonylag
kis költséggel megvalósítható, de sok
embert megmozgató, és hasznos célra
fordítható bevételt hozó tevékenységre
kellett koncentrálniuk. Így szervezték
tavaly az első jótékonysági futást, ame-
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Részletek Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
rendeletéből,

a közösségi együttélés szabályairól,
és ezek megsértésének következményeiről
2. §
E rendelet alkalmazásában a közösségi
együttélés szabályait sértő magatartás: az a szándékos, vagy gondatlan tevékenység, mulasztás vagy jogellenes
állapot fenntartásában megnyilvánuló
magatartás, amely szabálysértésnek
vagy bűncselekménynek nem minősül,
de a közösségi együttélés társadalmilag elfogadott szabályaival ellentétes,
azt sérti, vagy veszélyezteti. (…)
4. §
A közösségi együttélés szabályait sértő
magatartás miatt indult közigazgatási
hatósági eljárás (a továbbiakban: eljárás) lefolytatására – átruházott hatáskörben – a jegyző jogosult.
5. §
(…)
(1) A közösségi együttélés alapvető
sza-bályait sértő magatartás tanúsítójával szemben esetenként
a) természetes személy esetében egyszázötvenezer forintig terjedő,
b) jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet esetében
egymillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
(2) A közigazgatási bírság legkisebb
összege esetenként ötezer forint. (…)
(4) Amennyiben a közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartás
folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a közigazgatási bírság
ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.
(5) A közigazgatási bírság kiszabása
mel-lőzhető és figyelmeztetés alkalmazható, ha az elkövető személyére és
az elkövetés körülményeire tekintettel,
azokat mérlegelve a kívánt visszatartó
hatás várhatóan figyelmeztetéssel is elérhető. (…)
(6) 14. életévét betöltött, de a nagykorúságot el nem ért személlyel szemben
közigazgatási bírságot kizárólag akkor
lehet kiszabni, ha önálló keresete, jövedelme, vagyona van. (…)
7. §
(1) A közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást valósít
meg az, aki Balatonkenese város címerének hasz-nálatára, a használat korlátaira és ábrázolására vonatkozó szabályokat megszegi, és
a) Balatonkenese város címerét engedély nélkül, vagy attól eltérően használja fel,

b) Balatonkenese város címerét közerkölcsöt sértő kiadványokon, tárgyakon, politikai szervezet, és jelöltet állító civil szervezet tevékenysége során, valamint szimbólumrendszerében, kiadványain, szórólapjain, más reklámhordozóin
használja,
c) Balatonkenese város címerét nem
hiteles alakban ábrázolja.
(2) A közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást valósít
meg az, aki a település zászlajának
használatára, a használat korlátaira vonatkozó szabályokat megszegi, és Balatonkenese város zászlaját engedély nélkül, vagy attól eltérően használja.
8. §
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az,
aki:
a) a közterületet, közutat közterülethasználati engedély nélkül, vagy a
rendeltetéstől eltérő célra használja,
b) közterület-használat megszűnésekor a közterület, közút eredeti állapotát nem állítja helyre,
c) közterületen, közúton engedély nélkül építményt elhelyez, üzleti előkertet, vagy teraszt alakít ki,
d) építő- vagy tüzelőanyagot 48 órát
meghaladóan közterületen, közúton tárol,
e) kereskedelmi, egyéb szolgáltató,
szórakoztató tevékenység céljára
engedély nélkül közterületet, közutat igénybe vesz,
f) üzemképtelen, vagy hatósági jelzéssel el nem látott gépjárművet 15
napnál hosszabb ideig közterületen, vagy közúton tárol,
g) közterületet, közutat lekerít, (beleértve a közterület ingatlan előtti és
a közúttal vagy járdával határos
gondozott részének védelmére kihelyezett kő, fém, karó, huzal, vagy
bármely anyag, amely a közforgalmi terület használata során balesetveszélyt idézhet elő), közterület
használat elől elzár,
h) a közparkokat, azok díszburkolatát, zöldterületeket, sétányt, játszóteret görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral,
gépjárművel, vagy egyéb eszközzel
a rendeltetéstől eltérő módon, vagy
céllal használ,
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lyet idén már a második követett. Az
adományt a nevezési díj képezte, de sok
tombolafelajánlást kaptak a helyi és a
környező településeken élő vállalkozóktól is. Az első jótékonysági futás bevétele 110.010.- forint volt, melyből négy,
a településen élő autista gyermeket támogattak. 123.000.- forint gyűlt össze a
Lecsófesztiválon is.
Az Alapítványhoz céllal érkező öszszegeket a Szivárvány Népdalkörnek, a
NABE helyi szervezetének, a Tátorján
Nyugdíjasklubnak, a TSZSZI-nek és a
katolikus plébániának utalták át – utóbbi
a templom felszentelésének 200. évfordulójára megújuló orgona restaurálásának költségeire nyújtott adomány.
A Képviselő-testület köszönetét fejezte ki Pozsonyi Monika elnöknek az
eddig végzett munkájukért.
Tárgyalta a Testület a Balatonkenese város egészségügyi helyzetéről
szóló beszámolókat.
Dr. Meláth Viola gyermekorvos praxisába 2018-ban 22 újszülöttet jelentettek be; további két kisgyermekkel 24 fő
volt az egy év alatti kisgyerek.
● Éves betegforgalom: 6600
● Ambuláns ellátás: 538 eset (a nyári főszezonban forgalomnövekedéssel)
● Egészséges csecsemő és gyermek tanácsadás: 604 alkalom
● Kórházba utalás: 30 eset
● Csecsemőkori kötelező szakorvosi
szűrővizsgálatokra, egyéb szűrővizsgálatokra utalás: 212 eset
● Fokozott gondozást igénylő gyermek:
80 fő (ortopédiai problémák, asthma)
● Komolyabb belgyógyászati és krónikus beteg: 10 fő alatt
Gyermekbántalmazás és kirívó gondatlanság nem fordult elő.
Megfigyelhető, hogy tovább emelkedik a stressz okozta betegségek és az
elhízott gyermekek száma, valamint fokozott gondot okoznak a magatartászavarok. Az oktatási intézményekkel és a
gyermekjóléti szolgálattal közösen sikerül megoldani a problémákat.
Dr. Détár Bianka háziorvos körzetében 2018-ban 1355 bejelentkezett beteg volt.
● Ellátott esetek száma: 10601
 Rendelőben: 9889 eset
 A betegek lakásán: 712 eset
● Praxisba be nem jelentkezett betegek
ellátása: 690 esetben, 463 beteg
● Kórházba utalás: 87 eset
● Szakrendelőbe utalás. 2228 esetben,
747 beteg
● Ápolási célú ellátás: 232 eset
 Ebből a betegek lakásán: 133 eset
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i) a növények telepítési távolságára
vonatkozó szabályokat megszegi,
j) az ingatlana előtti árkot, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy
a csapadékvíz zavartalan lefolyását
nem biztosítja (hordalék, hulladék
eltávolítása),
k) hirdetményt, reklámtáblát, kirakatszekrényt – kivéve a rendeltetésszerű hirdetésre szolgáló berendezéseket – engedély nélkül elhelyez,
1) lomtalanítás keretében ki nem helyezhető anyagot helyez ki közterületre,
m) aki közterületet, közutat közterület
használati megállapodás vagy engedély nélkül vesz igénybe.
9. §
(1) Balatonkenese város közigazgatási
területén található ingatlan, ingatlanrész tulajdonosa, kezelője, vagy használója (a továbbiakban: ingatlanhasználó) a közösségi együttélés alapvető
szabályait megsértő magatartást valósít meg, ha:
a) nem gondoskodik az ingatlan határvonalától, vagy kerítésétől a
közút szegélyéig terjedő területsáv,
járdaszakasz, saroktelek esetén az
ingatlan körüli közterülettel érintkező valamennyi járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, zöldfelület, terasz, árok és
annak műtárgyai tisztításáról, hulladék- és gyommentesítéséről, az
ingatlanáról a járdára, az ingatlan
és a járda közötti területre, a járda
és az út közötti területre, valamint
az ingatlan határvonalán átnyúló
növényzet eltávolításáról,
b) nem gondoskodik a csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosításáról,
c) nem gondoskodik a nyílt árkok, a
kapubejárók átereszei, az összefolyók, csapadékgyűjtők folyamatos
rendbentartásáról, a műtárgyak tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és
hulladékok eltávolításáról,
d) a csapadékvíz-elvezető szikkasztó
árkot betemeti.
(2) A közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást valósít
meg az ingatlanhasználó, amennyiben:
a) havazást követően az ingatlant
közvetlenül határoló közterületen a
járdáról a jeget, havat nem távolítja
el, a síkosság-mentesítést nem végzi el, vagy
b) az összegyűjtött havat gyalogos
közlekedési útvonalon, kereszteződésben, útburkolaton, kapubejáró
elé helyezi el.
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10. §
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését valósítja meg az
ingatlanhasználó, ha az ingatlana rendben- és tisztántartásáról, gyomnövényektől való mentesítéséről nem gondoskodik, azon hulladékot, építési törmeléket halmoz fel, annak megfelelő
helyre történő elszállításáról nem gondoskodik.
11. §
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését valósítja meg,
aki:
a) a köztemetőről és a temetkezések
rendjéről szóló önkormányzati rendelet szabályozásaitól eltérőn temetkezési szolgáltatást illetéktelenül végez,
b) a temetőbe ebet visz, kivétel a vakvezető eb bevitele,
c) a temető rendjét szabályozó önkormányzati rendeletben a sírok felújítási munkáinak bejelentésére
vonatkozó előírásokat megszegi,
d) a hulladék tárolására előírt szabályokat megszegi, a temetőbe kihelyezett konténerbe háztartási hulladékot, törmeléket, egyéb szemetet
helyez el,
e) a temető rendjét szabályozó önkormányzati rendeletben a sír, sírbolt,
síremlék, az ezeken elhelyezett tárgyak eltulajdonítására vagy rongálására vonatkozó szabályokat megszegi,
f) hulladékot, koszorút, virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül
egyéb helyen lerak,
g) a temetőben nem a hely csendjének,
kegyeletnek megfelelő magaviseletet tanúsít.
12. §
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését valósítja meg,
aki:
a) az avar és a kerti hulladék égetésekor nem az önkormányzat környezetvédelmi rendeletében meghatározottak szerint jár el,
b) kerti hulladéknak nem minősülő
veszélyes anyagot éget.
13. §
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósítja meg
az, aki:
a) nem gondoskodik állatai megfelelő
tartásáról, gondozásáról, takarmányozásáról,
b) az általa tartott állatot bármilyen ok
miatt elhagyja, szabadon engedi,
c) ebet közterületre enged kóborolni,
d) haszonállatot közterületre felügyelet nélkül kienged,
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● Közgyógyellátottak száma: 55 fő
● Térítésmentes influenza védőoltás:
226 fő (20%-os növekedés)
Betegségek tekintetében
● Diabetes mellitus: 176 eset
● Ischaemiás szívbetegség: 244 eset
● Rosszindulatú daganatos megbetegedés: 58 eset
● Mozgásszervi betegség: 588 eset
● Hypertonia: 573 eset
● Pszichiátriai probléma: 246 eset
● Légzőszervi megbetegedés: 41 eset
● Rokkantosításra 3 beteg esetében került sor.
Az önellátásra képtelen, teljes ellátásra szoruló betegek száma alacsony.
Jelentősen emelkedett a terhesgondozásra jelentkezők száma: négyszerese
volt az előző évinek. Emelkedett az ide
költöző fiatalok és aktív korúak száma
is.
A betegek ellátásában szoros az
együttműködés a Bo-medic házi betegápoló és Hospice Szolgálattal és a
TSZSZI-vel.
A rendelőkben működik az EESZT
(Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) -rendszer, mely a leletek áttekintésében és a gyógyszerfelírásban is
hasznos segítség.
Dr. Németi Sándor háziorvos praxisába 2018-ban 1612 fő volt bejelentkezve.
● Betegforgalom: 10616 eset
 Ebből rendelőn kívüli ellátás: 812 fő
● Fekvőbeteg intézetbe utalás: 225 fő
● Szakrendelésre utalás: 3716 alkalom
Óbíróné Karácsony Ágnes védőnőhöz, az iskolai feladatok ellátása mellett
Balatonkenesén 87, Balatonakarattyán
pedig 34 család tartozik.
● Gyermekszületések száma:
 Balatonkenese:
 2017: 16 gyermek
 2018: 19 gyermek
 Balatonakarattya:
 2017: 4 gyermek
 2018: 7 gyermek
● A körzetbe tartozó gyerekek száma:
 Balatonkenese: 118 gyermek, 6 várandós kismama
 Balatonakarattya: 43 gyermek, 3
várandós kismama
Kötelező védőoltását minden gyerek
megkapta, a kötelező szűrővizsgálatok
rendben lezajlottak, az óvodában és az
iskolában is.
A KSH Népességtudományi Kutatóintézete által indított, a 2018-2019-ben
született gyerekek felnövekedését követő kutatásban Balatonkeneséről 13,
Akarattyáról 5 gyermek vesz részt.
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● Kismamák 2018-ban: 21 fő
 Kismamalátogatás: 38 eset
 Tanácsadásra érkeztek: 115 eset
● 1 éves kor alatti csecsemők száma: 29
 Csecsemőlátogatás: 147 alkalom
 Tanácsadás: 287 alkalom
● 1-3 éves kisgyermekek száma: 44
 Tanácsadás: 115 alkalom
● 3-6 éves kisgyermekek száma: 91
 Tanácsadás: 102 alkalom
● Önálló védőnői tanácsadás: 85 + 9 alkalom
A Kultúra Házával, az óvodával és
más szervezetekkel, személyekkel együttműködve sikerült színesebbé tenni a közösségi életet is.
A központi orvosi ügyeletet ellátó
Nonprofit Kft. a testületi ülés időpontjáig nem nyújtott be beszámolót.
A beszámolókat a Képviselő-testület
elfogadta.
Ugyancsak elfogadásra került a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény
beszámolója is.
Eltörölte a Testület a 5554/1 és a
5554/2 hrsz. alatti ingatlanra elrendelt
építési tilalmat, mert a szennyvízcsatorna mindkettőn kiépült, így a tilalom
fenntartása okafogyottá vált.
Tárgyalták a képviselők Galambos
Zsóka gyermekfejlesztő pedagógus kérelmét, és úgy döntöttek, hogy a vonatkozó rendeletekben és határozatokban
szereplő bérleti díj fejében hozzájárulnak a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde étkezőjének gyermekfoglalkozások céljából való igénybevételéhez, amennyiben
a kérelmező a tevekénység elvégzéshez
szükséges feltételekkel, engedélyekkel
dokumentáltan rendelkezik.
Elfogadta a Testület Peresztegi Virág sajtóreferens beszámolóját. Kezelésében a település honlapjának (www.balatonkenese.hu) hírrovata további részekkel bővült, tematizálódott. Balatonkenese a közösségi oldalakon is megjelenik, és a rendszeres posztok révén
egyre nagyobb figyelmet kap.
Tárgyalta és elfogadta a Testület a
város médiastratégiáját. Ennek értelmében Balatonkenese megbízási szerződést köt a www.balaton.vehir.hu-t
üzemeltető Balaton Riviéra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, 4 hónap
időtartamra, 100.000 Ft + ÁFA értékben, valamint a Balatoni futárt kiadó
Balatoni Futár Bt.-vel, 100.000.Ft +
ÁFA/hó értékben, illetve a Balaton
Televíziót üzemeltető Trial Média Kftvel a Hírháttér és az egyéb tájékoztató
anyagok tekintetében, havi 125.000
Ft. + ÁFA, és a Balatonkenese Maga-
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e) az állatok elhelyezésére szolgáló helyet napi rendszerességgel nem takarítja ki, továbbá a nyári időszakban nem fertőtleníti,
f) aki az állattartó helyen belül nem
gondoskodik a trágya, illetve trágyalé zárt, szagmentes tartásáról,
g) Balatonkenese város belterületén
nyitott hígtrágyatárolót létesít,
vagy hígtrágyát belterületi földre
szór ki,
h) a tulajdonában lévő állat tetemének
az elszállításáig történő tárolásáról
nem gondoskodik.
14. §
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az,
aki zajjal járó tevékenységet, különösen építőipari, szerelési, kertépítési,
zöldterület-karbantartási, illetve a lakosság háztartási igényeit kielégítő,
zajkeltő munkát, továbbá hangosító
berendezés működtetését, nem az önkormányzat zajvédelemről szóló rendeletében meghatározott időszakban
végzi.
15. §
(1) Ez a rendelet 2019. június 1. napján
lép hatályba.

zin tekintetében havi 155.000 Ft. +
ÁFA értékben.
A következő napirendi pontban az
Alsóréti Szabadstrand nyitva tartását az
alábbiak szerint határozták meg:
● Strandkapu nyitás és zárás: 8:00-22:30
● Vizesblokk nyitás és zárás: 8:00-22:00
Nem támogatták a képviselők az Alsóréti Üdülőegyesület kérelmét, hogy az
Alsóréti Szabadstrand felújításának befejezéséig biztosítsanak az Üdülőegyesület tagjai és családtagjaik részére ingyenes belépést a balatonkenesei Vak
Bottyán Strandra.
Pályázatot nyújt be a város önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásának elnyerésére.
Ennek keretében a Ladik és a Szegfű útca teljes útrekonstrukcióját és a Batthyány utca teljes út- és járdarekonstrukcióját kívánja megvalósítani. Az igényelt
támogatás összege bruttó 14.995.993 Ft,
melynek kiegészítéseként az Önkormányzat a pályázati kiírásnak megfelelően bruttó 5.893.425 Ft önerőt, valamint amennyiben még szükséges, ezen
felül pénzügyi fedezetet a 2019. évi költségvetése terhére biztosít.
Döntés született arról, hogy a város a
8174 Balatonkenese, Stadion utca 1.
szám alatt található, „kivett sporttelep”
megnevezésű ingatlant, a bringapark, a
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30 perc a család biztonságáért
– hívja házhoz a kéményseprőt!
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy a jelenleg hatályos szabályozók alapján a magánszemélyek számára a kéményseprés ingyenes, és a katasztrófavédelem
kéményseprőipari szervezete végzi a lakossági égéstermék-elvezetők rendszeres felülvizsgálatát az ország tizenhét megyéjében, köztük Veszprém
megyében is. A kéményseprés az egylakásos ingatlanokban élők számára önkéntes. Nekik maguknak kell elindítani azt az időpont-egyeztetési
folyamatot, amelynek végén a kéményseprő felkeresi otthonukat, és elvégzi
az ingyenes ellenőrzést, ami mindössze 30 percig tart.
A kémények és fűtőtestek karbantartását a nyári hónapokban célszerű elvégezni, ilyenkor egyszerűbb az időpont-egyeztetés is.
Csökkentsék a szén-monoxid-visszaáramlás miatt bekövetkező balesetek
esélyét, kerüljék el a lakás- és kéménytüzeket!

7
teniszpályák és a büfé kivételével a Balatonkenese Városi Sportegyesület részére 2022. szeptember 30. napjáig térítésmentesen használatba adja.
Rendkívüli testületi ülést tartottak
június 4-én, mivel az Alsóréti szabadstrand korszerűsítése című pályázat
közbeszerzési eljárásában eredményt
kellett hirdetni. A nyertes ajánlattevő a
„Royal-Kert” Kert- és Öntözéstechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság lett, nettó
62.969.506 forintos ajánlatával. A pályázat megvalósításához hiányzó nettó
371.081 forintot az Önkormányzat a
2019. évi általános tartalékkerete terhére
rendelkezésre bocsájtja.
További adatokat és anyagokat a
www.balatonkenese.hu weboldalon találnak.
– nk –
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Az önkormányzat fejlesztései 2016-2017-ben hasonló lendülettel folytatódtak. Ebben az időszakban a szociális ellátórendszer és a biztonság került fókuszba, közlekedésben és a mindennapi élet egyéb területein egyaránt.

Félidoben is felfelé tartottunk

Egyfelől a helybéliek,
másfelől az ide látogató turisták nyugalmát és biztonságérzetét szolgáló kamerarendszer kiépítésének folytatása az elsők között szerepelt a város 2016-os feladatai között. A Belügyminisztérium támogatása által
2015-ben megvalósult beruházás 2016-ban tovább bővülhetett, így végül összesen 20 darab kamerát helyeztek el, melyből három helyen a rendszám
felismerésére is alkalmas eszköz működik. A közlekedési kihágást elkövetők lefülelésén túl a legfontosabb volt a strand
környékének védelme. Nélkülözhetetlen, hogy az ott zajló,
nem támogatandó eseményekről bizonyító erejű képfelvétel
legyen. A rendszernek köszönhető többek között az
is, hogy a napóra megrongálóit is könnyen megtalálta a rendőrség. Egy olyan közterület-figyelő rendszer épült ki, amely mind a
bűnügyek, mind szabálysértések felderítéséhez hatékony segítséget nyújtott, és
nyújt a mai napig, valamint
érezhetően visszatartó ereje van a rongálások esetében is. Összességében pedig jelentősen javítja a lakosság és az ide látogatók
A napóra a sétányon
biztonságérzetét.
A következő nagy lépést a Területi Szociális Szolgáltató
Intézmény (TSZSZI) fejlesztése jelentette. Ennek célja az volt,
hogy a Társulásban résztvevő önkormányzatok településein
élő lakosok számára a lakóhelyéhez minél közelebb az intézmény szolgáltatásait úgy biztosítsuk, hogy az azt igénybe
vevő, illetve a gondozásban részesülő ember szükségleteihez
igazodó segítségnyújtás legyen. Ennek mértékét és módját
mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi, szociális és
pszichés állapota határozza
meg. A pályázat lehetőséget
nyújt többek között az alapszolgáltatási feladatok ellátáshoz, fejlesztéséhez. Ilyen beruházások például az ételszállítására alkalmas mikrobusz beszerzése, amely egyidejűleg alkalmas idős emberek szállítására, akár mozgáskorlátozottakéra is. A gépkocsi és egyéb
eszközök tárolására alkalmas
fedett beálló kialakítása a balatonkenesei szociális szolgáltató épületének udvarán. Kerékpárok beszerzése a települések távolban lakó klienseinek elérése
érdekében, szintén a család- és gyermekjóléti szolgálat család-

segítői számára. Megújuló energiát hasznosító technológia alkalmazása keretében a balatonkenesei szociális szolgáltató
épületén napelemek, illetve napkollektorok felszerelése. A családsegítő munkatársak új számítástechnikai eszközökkel való
ellátása mind-mind hozzájárul a településen kiépített szociális
háló megerősítéséhez.
Szintén közel hatmillió forintos beruházás a településnek
az ASP központhoz való csatlakozása. A modern közigazgatás
alapfeltétele, hogy az állam, így az önkormányzatok is minél
több szolgáltatásukat elektronikus formában biztosítsák az állampolgárok számára. Az ASP alkalmazásszolgáltatás leveszi
az önkormányzatok válláról az ehhez szükséges IT-infrastruktúra és a hozzá kapcsolódó alkalmazások kiépítésének és fenntartásának költségeit. A fejlesztés egy újabb mérföldkőnek
számít a valódi szolgáltató állam megteremtése felé vezető
úton. Míg az állampolgárok és vállalkozások korszerű és egységes e-közigazgatási szolgáltatásokat használhatnak, addig a
helyhatóságok a feladataik ellátását és belső működésüket támogató, a legkorszerűbb felhő-technológián alapuló rendszerhez jutnak, amelynek kiépítése és üzemeltetése nem igényel
ráfordítást a helyi költségvetéséből.
A jövőbeni fejlesztési terveket figyelembe véve – mely a
büfésor megújítását is tartalmazza –, a 2016-ban eladásra kínált büfé esetében a város élt az elővásárlási joggal. Azóta az
önkormányzat a belőle befolyó
bérleti díjat felújításokra fordítja.
Ebben az évben kapott új
burkolatot az Óvoda utca és a
Soós Lajos utca is. Előbbi a
munkálatok után egyirányúvá
vált, és oldalán útburkolati jelekkel parkolót alakítottak ki.
A város vezetése ezzel kívánt
segíteni a belváros megemelke- A felújított Batthyány utcai lépcső
dett forgalma következtében
megnövekedett parkolási igény kielégítésében. Ezek az utcák
nagy átmenő forgalommal rendelkeznek, burkolatuk ennek
következtében elhasználódott. A városvezetés koncepciója
szerint a belvárosból kifelé haladva, a forgalomterhelést figyelembe véve újítják fel az utcákat. A Sport és Hullám utcák aszfaltozása is ehhez kapcsolódott,
segítve a strandra igyekvők közlekedésbiztonságát. A Batthyány
utcai lépcső felújítása szintén
biztonsági okokból vált szükségessé: a töredezett, repedezett,
ezáltal balesetveszélyes lépcsőt,
a vasúthoz és a vasúti buszmegállóhoz igyekvők biztonsága érdekében hozták helyre. Ezt a feladatot Városgondnokság munA Kossuth utca átadása 2018-ban katársai kapták, gyorsan és pontosan meg is oldották.
A beruházásainkról és fejlesztéseinkről szóló beszámolót a
következő lapszámunkban folytatjuk.
Balatonkenese Város Önkormányzata
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A Nemzeti Regattán ismét a legjobbak között Balatonkenese!
Az előfutamok tekintetében már a sorsolásakor Kenese mellett állt a szerencse: mind a vitorlázó, mind a sárkányhajós csapat
elkerülte kezdőcsoportjában a legkeményebbnek tartott ellenfeleket.
Az elmúlt hetek időjárása
nem biztatott sok jóval, így
Balatonkenese csapata minden eshetőségre felkészülve
érkezett meg június elsején
Siófokra. Városunk standját a
Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület visszafogott
eleganciával rendezte be, a
tájjelleget és a népi hagyományokat szem előtt tartva. A
Pilinszky János Általános Iskola és Művészeti Iskola diákjai által készített élethű halak
varsája mellé állított csónakban a Kelet-Balatoni Borrend tagjainak termékkínálata is helyet kapott.
A Tourinform iroda felkészült munkatársai mellett
a Katica pékség vendégcsalogató finomságainak és a –
helyi vállalkozók által felajánlott – értékes nyereményeket ígérő településkvíznek is köszönhető, hogy sokan voltak kíváncsiak a városunk kínálatára. A legszebb standnak járó díj azonban ebben
az évben Makóra került, akik a helyi jellegzetességek bemutatása helyett ezúttal inkább egy komplett modern gyerekparadicsomot alakítottak ki.
Az irányvonalak különbözősége a
gasztronómiában is megmutatkozott. A
Települési Ízek Versenyében is az olyan
„újhullámos” megoldások nyerték el
jobban a zsűri tetszését, mint a Nyári
ködben megbújó bükki szarvas az erdő
kincseivel fantázianevű kreáció, vagy a
Vaddisznó Stroganoff módra, szalvétagombóccal. Városunk ebben a témakörben is a hagyományokat részesítette előnyben töltött zsemlecipójával és lecsós csirkéjével. Ahogy a hamar üresen kongó bogrács mutatta, a rendezvény látogatóitól mindenképpen bezsebeltek jó néhány
pontot.
Az egész nap
zajló színpadi
produkciók sorát a Balatonkenesét képviselő
Vastag Tamás
kezdte, sokat sejtető, Balaton
Fesztivál Ízelítő
című műsorával.

A rendezvényen a Vodafone Magyarország is képviseltette magát, ingyenes wifit biztosított a rendezvényre látogatóknak, az 5G technológia megismertetése mellett pedig autós
és szabadon repülős szimulátort is ki lehetett náluk próbálni.
A sportban a szombati versenynapot a vitorlázók elkezdhették, a sárkányhajósoknak azonban az erős szél miatt késő
délutánig kellett várni az összecsapásokra. Utóbbiakat az is
meglepetésként érte, hogy az eredetileg a tükörsima Sió csatornára tervezett futamokat a nyílt vízre helyezték át. Míg a
tavalyi győztes vitorlázó csapat előfutami sikerében senki
sem kételkedett, a sárkányhajóversenyben először részt vevő
kenesei evezősök csak a lelkesedésükben lehettek biztosak.
Azonban a szombaton megtartott egyetlen futamukban magabiztosan verték a kajakosokat is soraikba állító körmendieket,
hogy aztán ezt a hagyományt másnap a házigazda, Siófok csapatával folytassák.
Vasárnap a sárkányhajósoknak kedvezett a szél, a szervezők igyekeztek az
összes futamot még a délutánra várható
vihar előtt megtartani. Mivel a futamokat nem egyenes kieséses rendszerben
szervezték a 25 csapat számára, ez az
egy napba sűrített, meglehetősen feszített tempó – kivétel nélkül – igazi erőpróbát jelentett az amatőr evezősöknek.
A másodfokú viharjelzés azonban a
vártnál korábban érkezett, így félbe kellett szakítani a megmérettetést. A szervezők ezért az addig veretlen
csapatok legjobb idejét vették figyelembe. A kenesei
sárkányhajósok az odáig
megtartott öt futamukból egyetlenegy vereséget könyvelhettek el, mégpedig attól
a Szentendrétől, amely végül
a dobogó harmadik fokára
állhatott az egész éven át keményen edző Nyim és Baja
mögé.
A regatta gerincét adó vitorlásversenyben a tavalyi helyezettek közül idén egyedül Balatonkenese léphetett újra fel a dobogóra. A Litkey Farkas vezette legénység nyakába a bronzérem került. Az ezüstérem Alsóőrsé lett. Az első helyre befutott Csopak csapatát az a Berecz
Zsombor erősítette, aki 2018-ban
az első magyar vitorlázó világbajnoki aranyérmet
szerezte meg aktív olimpiai osztályban.
Peresztegi Virág
A szerző fotói
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Nemzeti Összetartozás Napja

Vendégünk volt
testvérvárosunk, Nagykér
A Nemzeti Összetartozás Napját tartottuk június elsején
Balatonkenesén.
Az Országgyűlés által 2010-ben elfogadott törvény az
1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára
emlékezik, mely június 4-én történt. Az ehhez legközelebbi
hétvégén sok helyen vannak megemlékezések, hogy a magyar
nemzet összetartozását kifejezzék. Ennek jegyében Balatonkenese felvidéki testvértelepülését, Nagykért látta vendégül.
Ezen a napon kiváltképp odafigyelünk azokra, akik idegen
környezetben, sokszor politikai ellenszélben, minden erejüket
és találékonyságukat összeszedve is megőrzik magyarságukat. A nagykéri küldöttséget a Tájházban fogadta Balatonkenese Város polgármestere, képviselőtestületének tagjai és a
Balatonkenesei Testvérvárosi Közösségek Egyesület elnöksége, délután pedig egymást váltották a Széchenyi park színpadán a nagykéri és a balatonkenesei művészeti csoportok.
Óvodásaink és iskolásaink nagyszerű műsora után a nagykéri
Mórinca néptáncegyüttes remek bemutatóját és a Varjos zenekar előadását láthattuk, hallhattuk. Kerti Teréz Reményik
Sándor: Eredj, ha tudsz, Tóth-Renczes Kata pedig Wass Albert: Üzenet haza című versét mondta el. Fellépett a Szivárvány Népdalkör, a Pannónia Citerazenekar, és megcsodálhattuk az Onogur Hagyományőrző Egyesület lovasbemutatóját.
A tartalmas napot Kovács Nóri népdalénekes koncertje
zárta.
Az eseményről összefoglalót láthattak a Balatonkenesei
Magazin 2019. június 7-i adásában, mely a Youtube-on és a
város honlapján (www.balatonkenese.hu) is megtekinthető.
Fotó: Sipos Petra – Nagy Krisztina
Színes képeink a 2. oldalon.

2019. július

2019. július

Balatonkenesei Hírlap

11

Pünkösdi jótékonysági futás
166.200 forint gyűlt össze az iskola öltözőszekrényeinek felújítására a 2019. június 8-án, a Balatonkenese Városért Közalapítvány által szervezett jótékonysági
futóversenyen. Az óvodások, az iskolások, a felnőtt versenyzők egyaránt kitettek
magukért. A felnőtt távokat több kutyus is végigfutotta a gazdájával. Akadt olyan
nyaralótulajdonos is, aki 200 km-ről azért jött el ezen a hétvégén, hogy részt vehessen a programon. A város vállalkozásai számtalan tombolanyereményt ajánlottak fel, aminek a pogácsával együtt nagyon örültek a fáradt versenyzők.
Peresztegi Virág

A futóverseny helyezettjei
Ovisok:
1. Varga-Greman Alex
2. Varga Gyöngyvér
3. Villányi-Nagy Márk Dominik
1-2. osztály:
1. Fodor Botond
2. Várady Kinga
3. Fodor Zsombor
3-4. osztály:
1. Éliás Klára
2. Szőke Dávid
3. Marosvölgyi Gergő
5-6. osztály:
1. Vass Ádám
2. Gál Dóra
3. Rozs Berta
7-8. osztály:
1. Muzsai Patrik
2. Puskás Gergely
3. Gál Dóra
Felnőtt 2500 m:
1. Lencse Gábor
2. Táncos Olivér
3. Kékesi Péter
Felnőtt 5000 m:
1. Kiss Levente
2. Kara Zoltán
3. Fekete Csaba

Támogatók
Nádas Csárda
Vadkacsa Étterem és Panzió
Eleven Cukrászat
Farkas és Társa Kft.
Globe Dental
Katica Pékség
Vegyeske Papír és Írószer
Bolt
Pörc Delikát
Rigó Katalin
Vass Károly
Balatoni BOB
Serpa Kalandpark
Budai Esküvő és
Rendezvényszervező
Balatonkenese Város
Önkormányzata
Végül külön köszönet a Balatonman csapatának, akik
az adományokon túl eszközökkel és aktív helyszíni
munkával is segítették a futóverseny lebonyolítását.
Köszönet jár ezen kívül minden résztvevőnek, az ovisoknak, iskolásoknak, pedagógusoknak, hiszen nélkülük mindez nem valósulhatott volna
meg.
Balatonkenese Városért
Közalapítvány Kuratóriuma
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Kultpiknik a Füred Dixieland Band-del és Bebével

Ismét megszerezte
nemzeti minősítését
a Balaton-Port Mentőcsoport
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében 2019. június 15-én került megrendezésre (Ajka, Sárcsikút) a Veszprém megyei önkéntes mentőcsoportok – ötévenkénti, és immár második – nemzeti minősítése.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelenlévő
szakmai vezetői által felügyelt napon a hat járás Mentőcsoportjai – közel 90 fő – két összetett feladatot hajtottak végre (eltűnt
személyek felkutatása, árvízi védekezésben való részvétel),
amely tevékenységeket – feladat megszervezése, végrehajtása,
biztosítása, ellenőrzése, zárása; rádióforgalmazás – a szakértők
folyamatosan ellenőriztek.
A Balatonkenesei Polgárőr Egyesület – a Balaton-Port
Mentőcsoport alapító tagja – a Nemzeti Minősítő Rendszer
szakmai követelményeinek eleget tett és így „…a hazai katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásai elleni védekezésben bevethető és alkalmazható…”!
A B-P Mentőcsoportot a minősítő gyakorlaton Barnóczky
Sándor József, Pintér József, Rézműves Károly polgárőr és
Ritter József képviselte.
Ritter József
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Kitartóan haladunk a kitűzött cél felé
2019. május 26-án vasárnap közel harmincan folytattuk a „Mély-árok” területén
lévő játszótér munkálatait.
Nagy örömünkre kihelyezésre került a támogatói tábla váza mellé a hozzá készült memóriajáték is. Az egyedi játékot a gyerekek már ki is próbálták. „Tesztelőink”, szintén nagy lelkesedéssel fogadták a helyéjükre került rugós hintákat is.
A díszkapu alapja elkészült, valamint befejeztük a bejárat melletti évelő növények szegélyezését is. A játszótér területén pedig a NABE (Nők a Balatonért Egyesület) helyi csoportjának tagjai máris virágültetésbe kezdtek.
A sporteszközök betonfelülete a szorgos kezek munkájának köszönhetően egy
festés által új színt kapott. Tereprendezésre is sort kerítettünk, melynek keretében a
terület egy részét be is füvesítettük.
Külön örömet jelentett számunkra, hogy Kő Boldizsár, a leendő „Tátorján Mesetér” művészeti megálmodója is látogatást tett a helyszínen.
A következő hét vasárnapján, június 2-án, ismét megtöltöttük a játszóteret. Ezen
a napon is rengeteg munka várt ránk.
A bejárat előtti növénykert elkészült, munkálatai befejeződtek. A díszkert melletti kerékpártároló térkövezését elkezdtük.
Kihelyezésre került a kültéri pingpongasztal, valamint telepítésre kerültek a
rönkjátékok vázai is. Természetesen a folyamatos munkák elmaradhatatlan részeként a tereprendezést is folytattuk.
Két hét pihenő után, június 16-án megint a „Téren” voltunk. A térkő lerakását
befejeztük. A csúszda homokágyának alapja is elkészült, valamint a rönkjátékok faanyagának utómunkálatai is folytatódtak.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani vendéglátóinknak, akik az elmúlt hetekben ismét kitettek magukért. Köszönet illeti Kocsis Jenőt, Koczor Hubát, TóthRenczes Katát, Füstös Editet, Szíjártó Csabát, Gyenge Katalint, Márkus-Kakas Kingát, Kerékgyártó Attilát, Kurucz Henriettát, Ambrus Gábort, Koczor-Mészáros Ágnest, Etus nénit és Marikát.
Külön köszönet hölgytagjainak, akik két alkalommal is a bogrács körül sürögtek-forogtak és finomabbnál finomabb ételekkel leptek meg minket. Az ebéd kényelmes elfogyasztásáról, mint mindig, ismét Budai Roland gondoskodott.
Természetesen hálás köszönet illeti a sok munkáért azokat, akik szabadidejüket
ismét feláldozták, mert az ő kitartásuknak köszönhető, hogy biztosan haladunk a
kitűzött cél felé.
Szabó Tamás
Színes képünk a 47. oldalon.
Balatonkenesei Városvédő Egyesület elnöke
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Tanév végi zárás
a katolikus
hittancsoportoknál
Itt a nyár. A balatonkenesei katolikus hittanosok is befejezték az iskolai tanévet.
Az egész éves tanulás után
próbáltuk megjutalmazni hittanosainkat Balatonkenesén.
Az egymásnak ajándékozott
minőségi idő korunk legnagyobb kincse. Éppen ezért a
hittanos gyerekeknek közös
programokat és maradandó
élményeket ajándékoztunk.
Jézus is erre tanít minket, hiszen a Szentírásban olvashatjuk, hogy „Legyetek mindnyájan egy!”
Május 28., 30., és 31-én
minden hittanosunkat vendégül láttunk egy-egy hittanos
napon. Három csoportban
kértük ki a gyerekeket az iskolából a közös programra.
Mind a három napon Dr. Balázs Pál plébános vezetésével
volt gyóntatás, szentmise, közös imádság, hogy Isten áldását kérhessék hittanosaink a
nap további programjaira.
Először május 28-án a
legkisebbek, az 1., 2. és 3.
osztályos hittanosok érkeztek hozzánk. A 30 főnyi lelkes társaság nagy örömmel
vette birtokba előbb a templomot, majd a közösségi házat és a templom udvarát. A
közös szentmisét egy kis közös játék, utána egy rövid
ügyességi sorverseny, majd
kreatív virágdíszítés követett. A mozgalmas délelőtt
után mindenkinek jólesett a
pihenés egy közös mesenézés
mellett. A legkisebbek teli
hassal és igazi jókedvvel
mentek haza.
Május 30-án a 7. és 8.
osztályos ifjúságé volt egy
napra a közösségi ház. Velük
is a szentmise és a közös imádság volt az első program.
A szentgyónás és áldoztatás
liturgiája képezte a nap kez-
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detét. A körjátékok jó hangulatot teremtettek az ügyességi
játékokhoz. Nagyszerű közös mókának tűnt a lufifújás, a sütőkesztyűvel történő evőeszköz-válogatás, vagy éppen a cukorkaszállítás is. A mozgalmas délelőttöt vidám filmnézéssel fejeztük be, és természetesen jobbnál jobb süteményekkel, palacsintával és a finom kenyérlángossal.
A 4., 5. és 6. osztályos hittanosokat május utolsó napján
vártuk programokkal. A templomi liturgikus programot egy
humoros ügyességi csapatjáték, majd kreatív vászontáskadekorálás követett. A déli
nagy melegben a közösségi
házban hűsölve közös filmvetítés volt. Természetesen a
sok-sok nevetés és finomság
egész nap jelen volt Balatonkenesén a katolikus templom
közösségi házában.
Június 23-án, Úrnapján
vártuk hittanosainkat közös
hálaadásra, a közös szentmisére és az ünnepi körmenetre.
Hittanosaink lelkesek és aktívak voltak a liturgia alatt. A
körmenet igazi szolgálattétel
volt a gyerekek részéről. Az
ünnepi szentmisét pedig természetesen közös együttlét
zárta, ahol vidám hangulat és
nagy beszélgető körök alakultak ki. Istennek legyen hála
ezért a tartalmas tanévért is!
Köszönjük minden szülőnek, aki ebben a tanévben
ránk bízta gyermekét, hogy
közelebb vezessük Istenhez,
a széphez és a jóhoz. Külön
köszönet illeti a Magyarok
Nagyasszonya Katolikus Karitász csoport tagjait, akik
szolgálatukkal, jelenlétükkel,
háttérmunkájukkal segítették
ezeknek a hittanos napoknak
a megvalósulását. Köszönet
illeti lelkes gimnazistákat és
egyetemistákat, akik segítőként visszatértek a hittanosainkhoz, és lelkesen gondoskodtak a jó hangulat megteremtéséről. Köszönet illeti az
Eleven Cukrászdát a sütiadományáért és a Katica Pékség
és Teaházat a gyerekeknek
felajánlott ajándék kenyérlángosokért.
Bízunk benne, hogy hittanosaink valami olyan megélt
élménnyel lettek gazdagabbak, melyet egy életre magukkal visznek. Jövőre pedig
újra találkozunk!
M. Erzsébet nővér
Színes képeink a 47. oldalon.
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Vendéglátóink, a NABE Zamárdi
csoportjának tagjai igazán kitettek
magukért, és rendkívül színes programkínálattal rukkoltak elő: rajzverseny gyerekeknek, kézműves foglalkozás agyaggal és náddal, kavicsfestés, papír újrahasznosítás, interaktív balatoni játékok, mini mezítlábas park,
vizes játékok, madárhang-felismerés, vízminőség-vizsgálat, ökológiai lábnyom-számítás – hogy csak néhányat említsek a
sok érdeklődőt vonzó
lehetőségek közül.
De kóstolhattunk növényi alapú egészséges ételeket Pozsonyi
Zsuzsi konyhájában,
néhány standdal odébb
pedig elismert vízügyi
és környezetvédelmi szakemberek tartottak fogadóórát a téma
iránt érdeklődő fesztiválozóknak. A rendezvény egyik különlegességének számított az üzenőfal, ahová a jelenlévők írhattak vagy éppen rajzolhattak, attól függően, hogy milyen formában szerettek volna „lenyomatot” hagyni az utókor számára.

Idén Zamárdiban fesztiváloztunk!
A nyári szezon várva várt nyitányaként a Nők a Balatonért
Egyesület idén is igazán méltó módon ünnepelte a környezetvédelem világnapját: a NABE június 2-án immár
negyedik alkalommal rendezte meg a „Jövőd a Balaton” Zöld
Fesztivál névre keresztelt programját. Ezúttal ismét a magyar
tenger déli partja adott otthont a nagyszabású „zöld”
seregszemlének, melyen az idén 24 éves szervezet 17
csoportja képviseltette magát.
Június első vasárnapján minden
NABE-s tekintet
Zamárdira szegeződött, a lelkes,
tettre kész és elhivatott balatoni lányok, asszonyok
pedig már reggel
birtokba vették a
Platánia játszótér és a Balaton közötti füves területet, vagyis a
szabadstrand egyik szegletét.
A program hivatalos részében
elsőként Matyikó Zsuzsa, Zamárdi város alpolgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, ezután Szauer Rózsa, a Nők a Balatonért Egyesület elnöke mondott rövid beszédet, és osztotta
meg a fesztivállal kapcsolatos
gondolatait a résztvevőkkel,
majd megnyitotta a 4. Zöld
Fesztivált.
A színpadi programot Zamárdi
város óvodásainak táncos produkciója nyitotta, majd a gyerekek előadása után a Szakasztó népdalkör mutatkozott be, az
alkalomhoz illő dalcsokorral. A műsor harmadik fellépőjeként
Szakáli Anna verset mondott, méghozzá saját költeményeinek egyikével színesítette az
ünnepi összeállítást.
A balatonakarattyai
és -kenesei csoport
idén is szép számú
küldöttséggel képviseltette magát a fesztiválon, mi több, a pavilonunkban tetszetős szabadtéri tárlatot rendeztünk az idén
márciusban a Víz Világnapja alkalmából meghirdetett, óvodásoknak és iskolásoknak szóló rajzpályázatunkra beérkezett alkotások anyagából. Emellett természetesen bemutattuk a „Balatoni lapozgató” című kis verses kiadványunkat is a standunkhoz látogatóknak, valamint többféle érdekes és izgalmas, a Balatonnal kapcsolatos feladvánnyal, ügyességi játékkal vártuk a
vendégeket.
Színes képeink a 2. oldalon.

A szerző fotói

A programok összeállításakor a szervezők természetesen a felnőttekre is gondoltak, akik amellett, hogy a
környezetvédelemmel kapcsolatos megannyi hasznos
tanácsot kaphattak, a vízbárban különféle palackos, forrás- és csapvizet tesztelhettek, kóstolhattak, megismerkedhettek a vegyszermentes
háztartási tisztítószerekkel.
Hovatovább, a rendezvény
házigazdái kulturális csemegével is szolgáltak. Az első
közönségtalálkozón Nagy Viktor színésszel, a balatonföldvári
Kultkikötő igazgatójával, a másodikon Bánfalvy Ági színésznővel beszélgetett Gál Tamás újságíró.
Mindezeken túl a helyi csoport két sokakat vonzó programmal
is kedveskedett a tagtársaknak: vendéglátóink jóvoltából az érdeklődők lovaskocsizásra indulhattak, illetve közel 1 órás, idegenvezetéssel egybekötött vá-rosnéző kisvonatozáson vehettek részt.
A negyedik balatoni Zöld Fesztivál, csakúgy, mint az előző seregszemlék, sokszínű, tartalmas, kicsiket és nagyokat is szép számmal
a partra csábító eseménnyé kerekedett, és a család minden
tagja számára érdekes, hasznos, ismeretterjesztő programokat
kínált. A rendezvény ugyanis nem titkoltan a családokat
szólította meg, mert mint tudjuk és valljuk, a természetet
szeretetére és a környezetvédelemre való nevelést sem lehet
elég korán kezdeni...
Szűcs Anikó
Szűcs
Anikó
NABE-tag
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Kirándulás
a kápolnapusztai bivalyrezervátumba,
a Kis-Balatonhoz
Cultucecovery projekt
Csütörtök reggel az iskolánk előtt gyülekeztünk és izgatottan
vártuk a különbuszt, ami elvitt Kápolnapusztára és egy Kis-Balaton
körüli kirándulásra.
Elindultunk és hamarosan rákanyarodtunk az autópályára, miközben eleredt az eső. Szerencsére a busz nem ázott be és az autópályáról letérve szebbnél-szebb tájakon haladtunk keresztül. Kis pihenő a benzinkútnál, majd hamarosan megérkeztünk a túra első
pontjára, ahol felvettük a túravezetőnket. Körbebuszoztuk a Kis-Balatont, Ő a különböző helyszínekről érdekeseket mesélt. Hatalmas
nádast, nagyon sok szép madarat (kárókatona, vörösgém, szürkegém, bakcsó, nagy kócsag, törpedenevér) és denevérládákat is láttunk. A fedett kilátón a szép kilátás mellett nagyon sok érdekes történetet is hallottunk. Ezután elmentünk a Bivalyrezervátumhoz, ahol
a bivalyokon kívül lovakat, szamarakat és fürge ürgéket is láttunk.
Egy kecskesimogató is volt a közelben, ahol én is megsimogattam
az ugra-bugra kiskecskéket. Megtekintettük a múzeum érdekességeit is, nagyon sok kitömött állatot láttunk és meghallgattuk a róluk
szóló ismereteket.
Nagyon érdekes volt ez a nap, délután visszaindultunk a busszal.
Jólesően elfáradva és élményekkel telve értünk haza.
Modok Andor Levente
7. a

Szépkiejtési verseny
Kodolányi János emlékére
A Balatonakarattyai Fürdőegyesület szervezésében zajlott le a Kodolányi János emlékére rendezett szépkiejtési verseny. Iskolánkból
Berecz Vivien 2. helyezést ért el, Kiss Hanna Viola 3. lett.
Gratulálunk a szép eredményhez!
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2019. május 26-a igazán izgalmas nap volt a Rády Diáksport Egyesület
karatékái számára, köszönhetően Bajai Angéla sensei munkájának.
Kicsik és nagyok, kezdők és haladók együtt gyakoroltak, majd a haladók kumite alapokat és kata gyakorlatainak végrehajtását csiszolhatták.
Köszönjük az instrukciókat, tanításod sensei! OSS!
Nem utolsósorban köszönetünket fejezzük ki a balatonfőkajári Általános Iskolának, hogy biztosította számunkra az esemény helyszínét!

A Művészeti Tanszak koncertje és kiállítása

Kerékpártúrán voltunk
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Művészeti iskolások koncertje a református templomban

Kaán Károly Természetés Környezetismereti Verseny
Mezőtúron és környékén került megrendezésre a XXVII. Kaán
Károly Természet- és Környezetismereti Verseny országos döntője. Iskolánkból Bocsi Jázmin Hanna, 6. b osztályos tanuló képviselte Veszprém megyét. Az első nap a megnyitó és a poszterkiállítás megtekintése után a kiselőadások bemutatására került sor. Izgatottan készültünk az előadásra, a 25 versenyző közül 24. helyen
mutatta be Jázmin nagyon ügyesen a házi bivalyról szóló prezentációját. Este a református kollégium diákjai műsorral készültek,
majd a verseny 1994-es győztese, Babai Dániel etnobotanikus tartott előadást.
A 2. nap egész napos terepgyakorlaton vettünk részt Dr. Tóth
Albert vezetésével, ahol rengeteg ismeretet szereztünk. Először az
év fáját ültettük el a református templom melletti parkban. Fontosabb megállóhelyeink: a mezőtúri Erzsébet liget, a fegyverneki
kunhalom, a szolnoki NEFAG Erdészeti Erdei Művelődés Háza és
Bagolyvár vadaspark, Csikós Eszter vezetésével, a tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeum. A látottakból 3x25 kérdésre kellett válaszolni a versenyzőknek. A szokásostól eltérően a vizes terep helyett a sportpályán került sor az írásra. A 3. nap a verseny zárásaképpen az elméleti fordulóra került sor. Az elméleti kérdéseken kívül a gyerekeknek különböző preparátumokat is fel kellett ismerniük. A záróünnepségen jóleső fáradtsággal vártuk az eredményhirdetést. Nagyon örültünk a helyezéseknek: terepgyakorlaton III., az
összesített versenyben a IV. helyezést hoztuk el. A külön szereplő
poszterversenyen nagyon színvonalas alkotások születtek, a 25 mű
közül hatot díjaztak, itt az V. helyezés lett a miénk. Köszönet Anikó
néninek a segítségért! A verseny érdekessége, hogy minden évben
képviselik magukat a Kaán család tagjai: Farkas Dániel dédunoka
és Farkas Lajosné, Kaán Károly unokája. A díjátadás után elköszöntünk a szervezőktől, akik olyan figyelmesek voltak, hogy a pedagógusnapról sem feledkeztek meg: a diákok egy szál virággal köszöntötték a felkészítő tanárukat.
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Művészeti iskolásaink 8. osztályosaink
pályázata
bankettje
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Kiemelkedő
tanulmányi eredményű
és kitűnő tanulóink
a 2018-2019-es tanévben
8. osztály
PILINSZKY-DÍJ: Várady Lilla
PILINSZKY-OKLEVÉL: Berecz Vivien, Piller Anna
1.a osztály
Gyürüs Borbála, Hermann Fanni, Kelemen Lili,
Spengler Boglárka, Varga Izabella
1.b osztály
Balla Balázs, Fésű Ella, Németh Tímea Lara, Pilászy István
2. osztály
Albertus Lili, Ármós Benjamin Dominik, Czinkán Kata, Gróf Lia, Hatvani Petra, Herberger
Ferenc, Kovács Jázmin Lilien, Kungl Hanna,
Nagy Olivér Zsolt, Németh Gréta Auróra,
Vajda Kincső Luca, Várady Kinga
3. osztály
Gyürüs Lilla, Éliás Klára, Mondik Róbert István,
Spengler Csenge

Megyei díjátadó ünnepség
A megye legeredményesebb tanulói vehettek részt a POK rendezésében
a Veszprém megyei díjátadó ünnepségen. Iskolánkból Kiss Hanna Viola
7. a osztályos tanuló (Szép magyar beszéd – II.), felkészítő tanára: Baloghné Fecsó Zsuzsanna, Bocsi Jázmin Hanna 6. b osztályos tanuló
(Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny – I.),
Pilászy Piroska 5. osztályos tanuló (Kaán Károly Verseny – II.) és Várady
Lilla 8. osztályos tanuló (Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny
– II.), felkészítő tanáruk: Pusztayné Nemes Beáta részesültek az elismerésben.

4. osztály
Károlyi Raul Gergely, Kelemen Milán Gergő,
Pap Krisztina Viktória, Szabó Hanna Abigél, Pap
Olivér Zsombor, Török-Kurucz Sára
5. osztály
Pilászy Piroska, Varga-Greman Eszter, Várady
Patrik
6.a osztály
Kovács Laura Terézia, Nánássy Árpád Torda,
Sipos Lili Hanna
6.b osztály
Bocsi Jázmin Hanna, Marosvölgyi Gábor László,
Tánczos Olivér
7.a osztály
Kiss Hanna Viola, Puskás Gergely, Vass Flóra

A 2018. évi kompetenciamérés
eredményei
Matematikából a második legjobb, magyar nyelv
és irodalomból a legjobb eredményt érte el:
Kiss Hanna Viola, Varga Gréta Barbara.
Matematikából a legjobb, magyar nyelv és irodalomból a második legjobb eredményt érte el:
Puskás Gergely, Lénárt Blanka Klára.
Matematikából a harmadik legjobb eredményt
érte el: Halasi Martin, Batki Lóránt.
Magyar nyelv és irodalomból a harmadik legjobb
eredményt érte el: Vass Flóra, Batki Floransz.
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Horgászverseny Balatonkenesén
Kedves Olvasók!
Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a
Balatonkenesei Horgászegyesület tagjainak és vezetőségének nevében! Ebben az esztendőben először találkozunk Önökkel kedvenc közösségi újságunk, a Balatonkenesei Hírlap oldalán, s ezúton kívánunk mindnyájuknak kellemes nyarat és jó szórakozást!

„Nincs is annál jobb, mint egy nagyszerű baráti társasághoz tartozni.
És nincs annál rosszabb, mintha
valaki kívülállónak érzi magát.”
Sean Covey
ínycsiklandó illatok járták
át kikötőnk területét s annak környezetét. Hogy valójában mit is jelent nálunk a baráti
segítség: rengeteg humort és képtelennél képtelenebb jó tanácsokat, amiket még véletlenül sem szabad komolyan venni.
Tizenegy órakor, a dudaszó jelzésére befejeződött a horgászat, s a versenyzők beérkezési sorrendjében, Vajda Béla barátunk vezetésével elkezdődtek a pontos mérlegelések, valamint a helyezések értékelése. A parti horgászok közül első lett
Béres Csaba 2,22 kg-os fogásával, második Ifj. Zabó Sándor
1,68 kg-mal, a harmadik helyen pedig Horváth Gábor végzett,
1,18 kg-os eredménnyel. A csónakosok kategóriájában első
helyen Bukor Csaba végzett, 5,52 kg-os fogással. A második
hely Héder Tiboré lett, 3,92 kg-os fogásával, harmadikként
Borosnyai Szabolcs végzett, 1,70 kg-mal.

A köszöntés után az idei horgászverseny eseményeiről tájékoztatom Önöket, melyet 2019. június 9-én tartottunk.
A benevezettek száma valamivel elmaradt a megszokottaktól, de így is tizennyolcan regisztráltak parti horgászatra, öten
pedig csónakos horgászatra jelentkeztek. Ifjúsági csoportunkból hárman neveztek be a házi versenyre.
Már kora reggel igencsak sürgölődtek horgásztársaink a kikötőben. Voltak, akik a sorsolást követően még egyszer ellenőrizték szerelékeiket, mielőtt elfoglalták volna kijelölt helyüket a vöröskő gáton, illetve a vízen meghatározott területen. A
beetetések végzettével, hat órakor a dudaszó jelzésére elkezdődött a várva várt horgászat. Az ifjúságiak versenye nyolckor
kezdődött, Sebesi László horgásztársunk irányításával. Közben a szorgos kezű horgászfeleségek készíteni kezdték az
ilyenkor szokásos lilahagymás-zsíros kenyérszeleteket. A finom falatokat s a hideg ásványvizet Egyesületünk elnöke,
Tóth Csaba személyesen juttatta el versenyzőtársainknak a
parton és vízen egyaránt.

Eközben a serénykedő hölgyek már az ebédhez szükséges
zöldségféleségeket készítették elő, ami nagy segítséget jelentett Sebesi Sándor horgásztársunknak, aki önként vállalta,
hogy babgulyást készít közösségünk számára. Hamarosan

A gyermekkategóriában első Mispál Dórika 52 dekával,
második Modok Andor Levente 42 dekával, harmadik Mispál
Árpád 22 dekával. A díjakat Tóth Csaba és jómagam nyújtottuk át horgász barátainknak. S ekkor mindnyájunk meglepetésére az abszolút győztes Bukor Csaba sporttársunk szót kért,
s bejelentette: az általa nyert vándorserleget és a nyertesnek
járó ajándékot kórházban fekvő barátunk, Polgár Tibor László
részére ajánlja fel. A bejelentést a jelenlevők vastapssal fogadták; bizony, sokan megkönnyezték e nemes gesztust. Tibike,
közösségünk nevében mihamarabbi gyógyulást kívánunk neked, imádkozunk a felépülésedért!
Mindeközben elkészült az ebéd, melyet az első kanállal
megízlelve elismertük, Sanyi barátunk ismét nagyot alkotott –
köszönet érte! Lassan ismét feloldódott a hangulat, jóízűen fogyasztottuk ebédünket. Utána az asztalokra kerültek a horgászfeleségek finomabbnál finomabb süteményei és a hűs italok.
Majd felidézett horgászélményekkel s baráti beszélgetésekkel
folytatódott a délután a kellemes nyárban.
Egyesületünk nevében megköszönjük Pahola Géza tagunk
s barátunk önzetlen támogatását! A hús kivételével mindent
tőle kaptunk ajándékba. Kedves Géza, még egyszer nagyon
szépen köszönjük közösségünk támogatását!
Színes képeink a 47. oldalon.
Fotó: Varga Éva
Id. M.S.
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Városunk többszörös
erőemelő világbajnoka ezután egy teljesen más
sportágban próbálta ki
magát. 2019. május 5-én
Budapesten került megrendezésre a Bodysport
Kupa. A rendezvény három nagyobb kategóriát
hirdetett. Délelőtt egy Tehetségkutató versenyt az
újoncoknak, utána a Fitness Modell Anyuka versenyeket, majd pedig a
nyílt, szövetségektől független nemzetközi szabadidős versenyt, mely
egyben kvalifikáció a
N.A.C. és a W.A.B.B.A.
Világbajnokságra. Természetesen a versenyszámokban különböző korcsoportok küzdöttek egymással.
A magas színvonalú
rendezvényen idén rekordszámú versenyző indult.
Csaba a N.A.C,
W.A.B.B.A. kvalifikációs
versenyen vett részt, Masters testépítés 50 év feletti
kategóriában. Első versenyén az előkelő második
helyezést érte el.
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„Új vizeken is eveztem”
Beszélgetés Simon Csaba világbajnokkal
2019. május 3-5 között Mezőkeresztes adott otthont a Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupa & Elit Show-nak melyen Csaba
equipped versenyszámban indult és ismét aranyéremmel kvalifikálta magát a nemzetközi versenyekre.
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Elmesélte, hogy számára teljesen „új vizekre evezett” és mindenképpen érdekes tapasztalattal gazdagodott. Egy teljesen más
világba csöppent, de szívesen kipróbálná magát több
versenyen is. Elsősorban a
majd ősszel megrendezésre
kerülő világbajnokságon
szeretne ebben a sportágban elindulni.
Ezúton is szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatásukkal segítik őt:
 Balatonkenese Város Önkormányzata
 Vass Péter
 Berta Károly
 Varga Tibor
 GlobeDental
 Koczor család
 Kerigon Kft.
 Kenese-Marina Port Zrt.
 Revuczky Karion
 Szabó Lajos
 Mészáros István
 Eleven Lajos
Az elért sikeréhez ezúton is gratulálok, és további
eredményekben gazdag
versenyzést kívánok számára!
Szabó Tamás
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„Egy sérülés miatt nem lettem balett-táncos”
Hullan Zsuzsa sokoldalú művész, akit a színészi mellett írói vénával is megáldott a sors. Na meg jó adag nyitottsággal,
vállalkozókedvvel, irigylésre méltó elszántsággal és nem utolsósorban végtelenül pozitív életszemlélettel. Többek között
ezért is szeretek vele beszélgetni...
Amikor áprilisban Zsuzsa megegy komoly sérülés miatt fel kell
hívott az első önálló fotókiállítáhagynom a táncosnői álmaimmal.
sának a megnyitójára, egyáltalán
A történtek után osztályfőnököm
nem lepődtem meg azon, hogy a
biztatására jelentkeztem a SzínVígszínház művésznője már saját
ház- és Filmművészeti Főiskolátárlattal büszkélkedhet. Tudtam
ra, ahova nem vettek fel elsőre.
ugyanis, hogy a fényképezés régi
Ezért jött az óvónőképző, ahol a
szerelme.
pszichológiatanárom bátorított, és
– Érettségi után a Kecskeméti
nagyon meggyőzően állította,
Óvónőképző Főiskolára jártam,
hogy márpedig nekem a színéott működött egy fotószakkör, aszettel kell foglalkoznom. Pályáhová elmentem néhányszor – meFotó: Dömölky Dániel mat a Szolnoki Szigligeti Színházséli jókedvűen. – Aztán nagyon
ban kezdtem, ahol végérvényesen
NÉVJEGY
hosszú idő kimaradt, az élet ebeleszerettem a szakmába.
gészen másfajta dolgokat hozott
49 évért 49 nap
elém. Igazából nem is tudom nyakon csípni azt a pillanatot, amikor
színművésznő
Zsuzsa imádja a hivatását, és
a fényképezés elkezdett érdekel-  1987-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Fő- fontosnak tartja, hogy a színházon
ni. Eleinte a lányaimat, a családoiskolán.
kívüli álmait is megélhesse. 2010
mat fényképeztem. Egy ideje é-  A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt birtokosa. nyarán ezért ment végig az El
reztem, hogy egyszer majd sze-  Jelenleg párhuzamosan három regényt ír.
Caminón. Kétgyermekes édesretnék foglalkozni a fotózással.  Imád kertészkedni.
anyaként egyedül vágott neki a
2010-ben, az El Caminón sze-  Két lánya van: Anna 28, Vera 23 éves.
közel ezer kilométeres zarándokrettem bele az érdekes pillanatok
útnak. Ez az életre szóló kaland
megörökítésébe. Hihetetlenül izgat a képek világa. Régi titkos nem véletlenül tartott éppen negyvenkilenc napig, ugyanis a
vágyam volt, hogy egyszer megmutassam a fotóimat, és művésznő azzal a szándékkal indult útnak, hogy élete minden
rendkívül jó azt megélni, hogy olyan emberek is, akik nem egyes évéért szeretne egy napot gyalogolni. Sikerült neki! Pár
ismernek vagy viszonylag keveset tudnak rólam, igazán évvel később aztán Bakancsmélyről jövő gondolatokat fogalmaznak meg a képeimmel koptató címmel könyvet írt az
Leánykérés
kapcsolatban. Csodálatos érzés a képeimet egy kiállítóterem Úton szerzett élményeiről.
falain látni.
a
világ végén
– Elsősorban azért va-

Hullan Zsuzsa

Színpadra készült
Amikor azt kérdezem
Zsuzsától, hogy a nyitottság, a világ csodáira való
fogékonyság kislány korában is jellemző volt-e
rá, mosolyogva nosztalgiázni kezd.
– A családi legendárium szerint amolyan csendben ücsörgő, eléggé magának való kisgyerek voltam.
Zsuzsa tizenkét éves
koráig Bakonycsernyén
Pécsi növendékként élt, majd a családjuk Bodajkra költözött, ahonnan később a Pécsi Művészeti Szakközépiskolába vezetett az útja.
– Ott is kilógtam a sorsból, nem nagyon akadtak barátaim,
ami fájdalmasan érintett. Fontos volt számomra a balett, az
töltötte ki az életemet, és minden porcikámmal arra koncentráltam. A sors azonban közbeszólt, és tizenkilenc évesen

gyok büszke, mert végig tudtam járni, és úgy, ahogy
szerettem volna – magyarázza. – Nem merült fel olyan
akadály, ami miatt fel kellett
volna adnom. „Végigvivős”
fajta vagyok, ritkán szoktam
dolgokat félúton abbahagyni. Azt viszont nehéz szavakba önteni, mit éreztem,
mikor a 49. napon ott álltam
a hosszú Út végén.

Annak idején az El Caminón
szerzett élményeket egy fontos magánéletbeli fordulat is
színesítette: Zsuzsa férje ugyanis az Út végén kérte meg
a színésznő kezét.
– Az utolsó száz kilométert
Jánossal együtt tettük meg, aki a legutolsó napon, Finisterre-ben, a világ végén kérte
meg a kezem – emlékszik viszsza a nagy eseményre. – Nem
kapkodtuk el az esküvőt: tizenegy éve ismerjük egymást,
és tavalyelőtt házasodtunk öszsze – teszi hozzá Zsuzsa. A
művésznőt 2017 nyarán két
felnőtt lánya, Anna és Vera
kísérte az oltár elé.
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„Szeretek boldog lenni!”
Zsuzsa vállalkozó szellemét és örök kíváncsiságát mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy három éve rádiós műsorvezetőként tevékenykedik a Rádió Bézs-ben. Az Anyám lányalányom anyja című műsort vezeti. Emellett újabban life coachnak, azaz mentális trénernek tanul. Ahhoz, hogy hivatalosan is
az lehessen, a gyakorlatban is alkalmaznia kell a tudását. Ezért
gyakornokként igyekszik segítő kezet nyújtani az útmu„Ezer szállal
tatásért hozzá fordulóknak.
kötődöm
– Imádok élni! – mondja
a Vígszínházhoz”
mosolyogva. – És bár fontos
számomra a biztonság, abTöretlen alkotókedvének eszolút nyitott vagyok az újgyik fő bizonyítéka, hogy az
donságokra, és szeretek miutóbbi időben az írás is fontos
nél több dolgot kipróbálni.
része lett az életének. 2012Időnként kimondottan jóleben megjelent első könyve a
sik kilépni a komfortzónámVígszínházhoz kapcsolódik, aból. Minden tevékenység,
melynek huszonhét éve tagja.
– A víg szín házon belül című
„beszélgetéskönyvben” a közvetlen kollégáim osztják meg
velem a gondolataikat, mesélnek magukról – magyarázza.
– Az inspirációt a kötet megírásához az adta, hogy a spontán beszélgetéseink során rendkívül érdekes, sokszor megdöbbentő dolgok kerültek felszínre, és azt gondoltam: nem
szabad, hogy mindez feledésbe merüljön. Így született meg
a könyv.
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kihívás, ami váratlanul
jön az életembe, annyira
fel tud villanyozni és olyan sok mindent tud adni
nekem, hogy úgy érzem,
mintha vérátömlesztésen
esnék át. Egyébként is
igyekszem megtalálni
mindenben azt, aminek örülni lehet. Szeretek boldog lenni. Ha megpróbáljuk a jó dolgokat észrevenni, és a pozitívumokra
összpontosítani, akkor
láthatjuk, hogy az élet
mennyi szépséget tartogat számunkra.
Szűcs Anikó
Forrás: Fanny magazin

Marilyn Monroe csodálatos halála
Fotó: Szlovák Judit

GJG

Finisterre – El Camino, 0. kilométerkő
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„Szeretnénk, ha a zenénk minél több emberhez eljutna”

Y

A Sunset Lux tagjaival beszélgettünk

Z

Talán januárban kezdődött, hogy kenesei ismerőseink érdekes klipeket kezdtek megosztani a közösségi oldalon. Sajátos dallamvilágú, háromtagú együttes zenélt, bársonyos női althanggal kísérve. A profi felvételeken ismerős arcokat láthattunk. Hamarosan
pedig egyre többen beszéltek róluk lelkesedéssel. Kíváncsiak lettünk rájuk.
– Mit kell tudnunk rólatok? Hogyan
kezdtetek közösen zenélni?
Vági Zsigmond: Tavaly november
óta játszunk ebben a felállásban. A színpadon álló három tagon kívül van még
két barátunk, akik a munkánkat segítik.
Nemesszeghy Edvin és
Weiland Róbert a dalok, dalszövegek szerzésében játszanak kulcsfontosságú szerepet.
Megjegyzem, mindketten fantasztikusan jó
zenészek. 10-15 éve
dolgozunk közösen, de
csak két éve tisztult le
annyira a zenénk, hogy
elkezdjük publikálni,
hála Elyne Nasikenek,
aki megfűszerezi zenénket egyedi hangjával és varázslatos személyével.
– Elyne, honnan érkeztél hozzánk?
Elyne Nasike: Kenyából jöttem.
Édesanyám hatására, aki egy kenyai református templom gospelkórusának vezetője és szólistája, mindig nagy volt a
zene iránti szeretetem. Mikor Zsigmonddal találkoztam, az még jobban
megerősítette bennem a vágyat a zene
iránt. A tanítványa lettem gitárból, énekből és ütős hangszerekből.
– Zoli, te érkeztél utolsóként a csapatba.
Zubor Zoltán: A jelenlegi formációban tavaly november óta, azaz nyolc hónapja játszunk együtt. Az én szerepem a
zenekarban a ritmusszekción túl az
együttes felfuttatása, menedzselése, valamint egy új arculat kialakítása. Szerepem van a videoklipjeink tervezésében,
rendezésében.
– Letisztult dallamvilágotokon hallatszik, hogy egyiktek sem most ismerkedett meg a zenével és a hangszerekkel.
Mesélnétek róla, ki hogyan kezdte?
Vági Zsigmond: Nyolcéves korom
óta tanulok zenét, ami a mai napig tart.
Az első pár évben furulyával és zongorával kezdtem, azután basszusgitárra tértem át, egy zenekar kedvéért. Jóval később ismerkedtem meg a klasszikus

gitárral, Rakovits István hatására, és ekkor kezdett érdekelni az éneklés, amit
már egy magasabb szinten űzök, és tanítok is. Majd a cajón dobok megszállottja
lettem, amit szinte minden dalomban
hallhatunk.

Korai éveimben több amatőr bandában játszottam, amik a szokásos viszályok végett felbomlottak. Nagyobb zenekarokban is megfordultam, így a
Lux73-ban, a Farkasokban, Lohonyai
Zoltán és az ExLux csapatában. Stúdiós
tapasztalataimat Budapesten, a Rolling
stúdióban szereztem, Sáfár Zsolttól.
Elyne a legnagyobb kritikusom és egyben segítségem a stúdiómunkákban.
Ezeken kívül mindig rajongtam a fényképészetért, a festészetért és a költé-

szetért is, amelyeket a zenekar körüli
munkában most nagyszerűen fel tudok
használni.
Elyne Nasike: Az éneklés mindig jelen volt az életemben, de gitározom is.
Jelenleg aktívan tanulom a magyar nyelvet, amely már a hatodik a sorban. Még
sosem találkoztam
ennyire nehéz nyelvvel, de nemrég magyar állampolgársági
vizsgát tettem.
– Ehhez szerintem
valamennyi olvasónk
nevében szívből gratulálunk!
Elyne Nasike: Nagyon szeretek színpadon lenni. Az itt élő
emberek kedvesek velem, többször megállítanak az utcán, és
biztatnak, hogy nagyon jó, amit csinálunk, csak így tovább!
– Zoli, tanultál zenélni?
Zubor Zoltán: Hétéves koromtól
kezdve, Lukács Béla zenetanár unszolására kezdtem el dobolni a budapesti
XXII. kerületi zeneiskolában, ütős tanárom Mérei Péter volt. Az általános iskolát is zenetagozaton végeztem. Tizennyolc éves koromig folytattam a tanulmányokat. Ezzel párhuzamosan már különböző zenekarokban játszottam: voltak köztük popzenekarok, és komolyzenét játszó csapatokkal is zenéltem, többek között fúvószenekart kísértem. Kis
időre aztán kimaradt az életemből a
zene, abbahagytam, de az élet úgy hozta,
hogy mindig kapcsolatban voltam vele.
Most megint nagyobb figyelmet szentelek neki; fontos része az életemnek.
– Kik a zenei forrásaitok, példaképeitek?
Vági Zsigmond: Testközelből, mint
már említettem, Sáfár Zsolt és Rakovits
István. Akitől még rengeteget tanultam,
Weiland Róbert. Példaképeim inkább a
rockzenéből vannak: Alice Cooper,
U.D.O. és Andi Deris.
Elyne Nasike: Az én kedvenc zenekarom a Solti Sol.
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sok fellépésünk van, és bízom benne,
hogy még több lesz.
Zubor Zoltán: Ahogy Zsiga mondja,
hála Istennek, nagyon sok felkérésünk
van. Többek között Akarattyától, Csopaktól, Balatonfűzfőtől városi rendezvényekre, illetve több nagyobb, komolyabb étterem is hív minket a Balaton
környékéről esti strandi zenepartikra.
Szeretjük a fellépéseket, szeretjük látni,
ahogy a zenénk hatással van az emberekre. A Youtube-on már több saját videoklipünk megtekinthető, van honlapunk, Facebook- és Instagram oldalunk,
ahol rendszeresen hírt adunk magunkról,
és a koncertjeinkről is tájékozódhatnak.

Zubor Zoltán: A zenei érdeklődésem elég tág, de a fiatalságomat leginkább a Depeche Mode határozta meg.
Nyitott vagyok minden műfajra és stílusra. Természetesen gyerekként meghallgattam az ABBÁ-t és a Boney M-et,
és azt is ugyanúgy élveztem. Sting és
Carlos Santana, meg általában a gitárzenék szintén a kedvenceim közé tartoznak. De ha kedvenc zenekart kell választanom, akkor az a Depeche Mode.

– Hogyan határoznátok meg a Sunset Lux stílusát?
Vági Zsigmond: Erre sajnos nem tudok egyértelmű választ adni. Törekszünk a minél különlegesebb, egyedibb
hangzásvilágra és zenei megoldásokra.
Reméljük, ezzel szélesebb korosztályt
megérintünk.
Zubor Zoltán: A stílusunk nehezen
behatárolható. Egyik fő törekvésünk éppen a saját stílus kialakítása. Nehéz
lenne besorolni minket, hiszen a hangszerelésünk is egyedi.
Nem szeretnénk kategóriába zárni magunkat.
– Hol tartotok
most? Meghívások, fellépések? Hol találkozhatunk veletek?
Vági Zsigmond:
Szeretném, ha minél
több emberhez eljutna a zenénk. Jelenleg szerencsére elég

Hölgyeim és uraim, ha nem a ma
megszokott tucatzenére vágynak, van
megoldás! Tessék nyugodtan beírni a
Youtube keresőjébe: Sunset Lux – és élvezni a zenét. Ha pedig a közelben játszanak, feltétlenül nézzék meg őket élőben is!
Nagy Krisztina

Ahol a Sunset Lux-ot
legközelebb láthatják
és hallhatják
2019. július 6. szombat, 18:00
Csopak
2019. július 13. szombat
Balatonalmádi Terasz (strand)
Friss információkért kattintson:
sunsetlux.webnode.hu
www.facebook.com/LuxZsigmondVagi
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Végre itt a nyár!
Mennyire vártuk már! A
jó idő megérkezett, a természet megújult, és talán
kicsit több szabadidőnk is
lesz. Sok család egyre
jobban várja a közös, jól
eltervezett nyaralás időpontját. Végre lehet lazítani, töltődni. Bizonyára
nem csak nekünk, nővéreknek, hanem másoknak
is egy nagyon mozgalmas
időszak van a hátunk mögött. Mi gyorsan éltünk is
az első adódó szabad délutánunkkal, és elmentünk
moziba. Ritkán szoktunk eljutni moziba,
akkor is leginkább gyerekekkel. Ennek a
mostani mozinak azonban története van.
Egy kedves családtól különleges ajándékot kaptunk karácsonyra: 2 darab mozijegyet egy általunk kiválasztott filmre.
Mivel éppen a hónap végén járt le a két
jegy, gyorsan felhasználtuk. Az Aladdin
című filmet néztük meg és nagyon tetszett. A klasszikus rajzfilmet nyilván sokan ismerik, azonban a megfilmesítés
képvilága nagyon sokat adott hozzá.
Meg kell mondanom, én mindig mesepárti voltam. Már gyerekkoromban
hamar rabul ejtettek a történetek. Elsősorban nem a mesefilmek, hanem az, ha
valaki élőszóban mesélt. Gyerekként
minden nyarat a nagyszüleinknél töltöttünk testvéremmel és unokatestvéremmel. Napközben mi, gyerekek, nagyokat
játszottunk vagy kreatívkodtunk. De a
legnagyobb élmény mégis csak az volt,
mikor este a gerendás parasztházban lefeküdtünk, és nagymamám nagypapámmal együtt elkezdett történeteket mesélni a családjainkról. Hol humoros történetek, hol komoly történetek hangoztak el, és szépen lassan mi, gyerekek is
belekerültünk a történetekbe. Elmesélték, amikor a nővérem háromévesen, a
keresztelőmön megetetett fasírttal,
mondván: tudta, ha sírok, az azt jelenti,
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tül alumíniumot kell felvennie, amihez savas talaj szükséges. Az jutott eszembe,
hogy amit az alumínium tesz
a hortenziával, azt teszik a
mi életünkben a családi történetek. Beszínezik, átfestik
az életünket.
„Az ember legősibb tevékenysége a történetmesélés”
– állítja Mario Vargas Llosa
Nobel-díjas perui író. Történetekkel, mesékkel átszőtt
világba születtünk. Történeteink túlélnek bennünket, de
Kádár Annamária mesepszichológust idézve: „..halhatatlanságunk záloga, hogy legyen legalább egy olyan személy, aki tovább meséli ezeket”. Most bárki jogosan felteheti a kérdést: Miért fontos, hogy a gyerekek megismerjék, tovább meséljék
másoknak saját családjuk, vagy éppen
saját maguk élettörténeteit? Két pszichológus: Marshall Duke és kollégája,
Robyn Fivush arra keresték a választ
kutatásaikkal, hogy azok a gyerekek, akik jobban ismerik családjuk történetét,
jobban teljesítenek-e a kihívások során,
illetve rugalmasabb-e az alkalmazkodóképességük? Ez a két szakember megalkotta a „Tudod-e?” elnevezésű skálát,
amely alapvető kérdéseket tartalmaz a
családról. Például: Tudod-e, hogy hol ismerkedtek meg a szüleid? Tudod-e, hogy
édesanyád, édesapád hol nőtt fel? Tudod-e, hogy hol ismerkedtek meg a
nagyszüleid? Stb. 2001-ben 50 családot
kérdeztek meg. Arra a következtetésre
jutottak, hogy minél többet tud a gyermek a családjáról, annál erősebb a belső
kontrollérzése, annál magasabb az önbecsülése. Viszont alacsonyabb a szorongásszintje, illetve kevesebb viselkedési problémával küzd. Tehát egyértelműen jobb esélyei vannak a családjukat
jobban ismerő gyerekeknek az élet kihívásainak megküzdésére, ebből kifolyólag egy boldogabb életre.
Hiszen aki valaha már hallgatta Pál
Feri atya tanítását (aki nemrég Balatonkenesén tartott előadást), az tudja: „A
boldogság nem cél, hanem egy folyamat”. Egy kicsit térjünk még vissza a
kutatásokhoz! Könnyen azt a téves következtetést vonhatnánk le a saját családunkra nézve, hogy elég egy gyereknek
megtanítani a tényeket a saját családjáról, máris magasabb lesz az önbecsülése,
vagy éppen az alkalmazkodóképessége.
Igazából azonban tudnunk kell, hogy
nem a konkrét információk a fontosak,

Egyszer volt, hol nem volt,
vagy éppen nálunk volt?

éhes vagyok. Persze nagyokat nevettünk
a történet hallgatása közben! A család
történetébe beleszövődött az én mesém
is. Ezáltal már gyerekként megélhettem,
mekkora biztonságot ad, hogy valahova
tartozom, hogy tudom, ki az én családom. A történetek hallgatása közben az
idő mindig lelassult, és egyszerre voltam
jelen a saját életemben és a történet világában. A szívem pedig mindig megtelt

örömmel, és szinte éreztem, hogy a lelkem lélegzik. Bár a nagyszüleim már
nem élnek, de emlékeimben magamban
hordozom őket. Ha behunyom a szememet, a mai napig hallom a derűvel mesélt
történeteket az élet apró eseményeiről.
Nagymamám kertjében nagyon sok
virág volt. Gyerekként mégis az előkertben lévő lila hortenzia ejtett mindig
ámulatba, amit, mint megtudtam, édesanyám kapott
eljegyzési ajándékul. Több
száz apró virágot csoportosított ez a növény labdaszerű gömbökké. Mindig
elkápráztatott! Ma is. Milyen gyönyörű szimbóluma
ez a virág a családnak, az
egymásba fonódó életmeséknek. Ahhoz, hogy a hortenzia kék színanyagot termeljen, a gyökerein keresz-
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hanem ismét Kádár Annamáriát idézném: „az a folyamat, ahogyan ezeket az
információkat megosztjuk egymással.
Ahhoz, ugyanis, hogy elmeséljük és meghallgassuk a családi történeteket, értékes, háborítatlan időre van szükség,
arra, hogy a családtagok együtt legyenek, és kiiktatva a zavaró tényezőket
egymásra figyeljenek”.
Mit is mondhatnék még mindehhez?
Senki ne feledje el, hogy végre itt a nyár.
Nincs is jobb alkalom a mesélésre, mint
egy-egy nyaralós este vagy egy-egy

„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.
Íme, a kedves foglalkozásvezetőink
névsora:
Kerti Teréz:
origami, fakanálbáb-készítés
Juhász Hajni: gyöngyfűzés
Németh Sándorné Jucika: hímzés,
keresztszemes hímzés, pogácsasütés,
gyógynövény-ismeretek
Pulai Istvánné Irénke:
növényszövés, körmöcskézés, hálófonás
ÚJ! Török Krisztina:
textilékszer-készítés, textilképkészítés,
textilszobrászat Paverpol-technikával
Osgyán László: rajzfoglalkozás
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nyugodt, közös vacsora a Balaton-parton. Használjuk ki a nyár lehetőségeit, és
legyünk sokat együtt a családunkkal, és
meséljünk! Meséljünk közösen megélt,
vagy éppen a családban fennmaradt régi
történeteket, hogy tudjon minden család
közösen nevetni, és történelmet írni. Soha ne feledjük: mindegy, hányan vagyunk éppen együtt egy családban, a közös történetek akkor működnek, ha újra
és újra elmeséljük őket egymásnak, akár
sok éven keresztül.
M. Erzsébet nővér

A programváltoztatás
jogát
fenntartjuk!

PROGRAM:
878
Június 26.: MESEBELI ALAKOK
 textilszobor-készítés
(hozd magaddal kedvenc miniatűr tárgyaidat, és/vagy gombot, kagylót, kavicsot, csipkét, fényképet – szóval, bármit, amit szeretnél a műalkotásba beépíteni)
 origami (ember- és állatfigurák)
 gyöngyfűzés (amulettek, talizmánok)
 rajzfoglalkozás (ember- és állatfigurák)
Július 3.: ÍGY ÉLTEK RÉGEN
– a házban
 pogácsasütés
 rajzfoglalkozás (régi háztartási eszközök: szita, vasaló, edények)
 gyöngyfűzés (zöldségek, gyümölcsök)
 fakanálbáb-készítés
Július 10.: MINDEN, AMI REPÜL
 gyöngyfűzés (madarak, lepkék, bogarak)
 hímzés (sárközi motívumok)
 origami (madár, sárkány, repülőgép)
Július 17.: SZÉPSÉG ÉS EGÉSZSÉG
 gyógynövény-ismeretek és teakóstolás:
orbáncfű, citromfű, mentafélék, levendula
 gyöngyfűzés (kancsó, bögre)
 origami (kancsó, csésze, ládika, asztal)
 növényszövés
Július 24.: ÍGY ÉLTEK RÉGEN
– a ház körül
 rajzfoglalkozás (kapa, vasvilla, fűrész)
 körmöcskézés
 gyöngyfűzés (háziállatok)
 hímzés (kalocsai motívumok)
Július 31.: ÉKSZEREK
 textilékszer-készítés
 origami (ékszerek, ékszerdoboz)
 gyöngyfűzés (fülbevaló, karkötő, lánc, medál)
 keresztszemes hímzés

A foglalkozásokat
szerdai napokon,
10-12 óra között
(igény esetén 13 óráig) tartjuk.
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)
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 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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Életvezetés – Dress up kontra dress down, tehát fel vagy le?
A nyár végérvényesen beköszöntött! A
70-es, 80-as években készült filmben az emmeleg, sőt kifejezetten forró napok miatt elő- Mottó: „Ami igazán értékes,
berek még nyáron is inkább fel voltak ölkerültek a nyári ruhák, melyek segítenek el- az a szemnek láthatatlan.”
tözve, és az elegáns, divatos és stílusos nem
Antoine de Saint-Exupéry
viselhetővé és örömtelivé tenni a jó időt. Az
volt azonos jelentésű a szakadttal és a részelőző hónapban épp ezzel kapcsolatban szedlegesen takaró ruhával.” Érdemes ma vétem össze néhány gondolatot: hogyan lehetünk úgy lazán, de gigmenni egy forgalmasabb utcán és megnézni, az emberek átízlésesen felöltözve, hogy a ruhánk stílusa pozitív összhangot lagosan testük hány százalékát mutatják meg nyilvánosan, és
mutasson a személyiségünkkel, s így az öltözetünk által sugár- ebbe beletartoznak a nazott kommunikációra büszkék lehessünk.
gyon szűk, szinte második
Az utolsó májusi napokban az iskolai órá- bőrként viselt, testhez sikon is előkerültek az öltözködéssel kapcsola- muló ruhák is. És a fiatalok
tos témák, hisz a fiatal lányok és fiúk stílusa ezt látják maguk körül! A
még nem kiforrott: miközben a legszebbnek, stílusszakértő arra hívta fel
legcsinosabbnak, legvagányabbnak akarják a figyelmet, hogy a testünk
mutatni magukat, gyakran többet felfednek tisztelete azt is jelenti, hogy
testi mivoltukból, mint igazából gondolják, mennyit mutatunk meg maés nem számolnak a következményekkel. gunkból a világnak és a
Egy motivációs kampányt szeretnék most eb- „minőséget nem a levetkőben a cikkben bemutatni, amely elsősorban a zés jelenti, hanem a felöltözés”. Egy személyes tapasztalatot
tinédzser lányok védelmében indult, és a tu- szeretnék itt megosztani: nagyon kellemetlen, ha nyáron a
datos öltözködésre hívja fel a figyelmet. Ha- templomba, a szentmisére strandruhába felöltözve jönnek be
zai médiaszemélyiségek és a DRESS UP – egyesek. Minden tiszteletem azoké a hölgyeké, akik bár nyáriPÁN PÉTER STOP blog arra hívja fel a lá- asan lazán vannak felöltözve, de egy finomabb kendővel, stónyok (és szüleik, nevelőik) figyelmét, hogy lával eltakarják a vállat és a dekoltázst a templomba való bemit tehetnek a védelmük érdekében a valós
lépéskor. Ők tudják, Kihez jönnek.
életben és a virtuális térben (erről a követCsászár Enikő divattervező, mikor megkező cikkben fogok írni). A kampányt Bealkotta saját márkáját, a Pretto-t, azt a mottó
reczki Enikő generációs és ifjúsági szakértő
választotta, hogy „a ruha, ami öltöztet”. A
indította el, és olyan nevek álltak mellé, mint
ruha adjon a személyiséghez olyan pluszt,
például Dr. Schiffer Miklós stílusszakértő,
amire a viselője büszke tud lenni. Célja az
Császár Enikő divattervező, Gyurácz Eszter
volt, hogy olyan ruhákat tervezzen, melyek
tévébemondó, Bombera Krisztina újságíró, Dr. Baracsi Kata- divatosak, vagányak és nőiesek, mert nőnek lenni jó! Hisz
lin internetjogász, Dr. Nagy Janka gyermekpszichológus, sőt mindannyian értékesek, szépek vagyunk, de amit igazán értéa fiatalok körében ismert, „influencer” szerepet betöltő Trunk kesnek tartunk, azt nem tesszük nyíltan közszemlére. Felhívta
Tomi sneakerhead és vlogger is a támogatók között van. Az a figyelmet arra, hogy az igazán jó ruha elfedi a tökéletlenséalábbiakban a blogban olvasható interjúkból idéztem és vettem geket és kiemeli a legszebb részeket. Erre sajnos az egyben
át gondolatokat.
szűk ruhák nem adnak lehetőséget.
A kampány célja nem az, hogy
Gyurácz Eszter műsorvezető arról
zsákruhákba vagy jellegtelenül öltözmesélt, hogy amikor a tévében kiváködjenek a fiatalok, hanem a tudatos
lasztja az aznapi ruháját, tudatosan véöltözködésre hívja fel a figyelmet: a figiggondolja: ne a ruha hossza és deatalok gondolják át, hogy az öltözkökoltázsa határozza meg a népszerűsédésük egy nyílt kommunikációs eszgét, mert nem a viselt ruha segítségéköz, amivel önmagunkról üzennek a
vel akar érvényesülni, hanem a képeskülvilágnak. Képesek legyenek küségei, tehetsége miatt. „Nem mindegy,
lönbséget tenhogy az öltözetünkkel vágyakat ébni az értékes és
resztünk, vagy tiszteletet vívunk ki.”
az értéktelen
Szerinte az ember öltözködése sok
között, és képesek legyenek a közös- mindent elárul a lélek belső vívódásairól. „Ha nagyon fel akaségi médiából kapott szűretlen és rom magamra hívni a figyelmet egy kirívó ruhával, jelentheti,
gyakran nem valós képeket, modelle- hogy külső megerősítésre van szükségem.” Ez főleg a fiatalokket a helyén kezelni; ne engedjék, hogy nál veszélyes, hisz tinédzser- és kamaszkorban nagyon fontos
a saját énképüket, testképüket, és ezál- számukra a külső megerősítés; a dicsérő vagy bíráló tekintetek
tal kialakulóban lé-vő személyiségüket nagyban meghatározzák belső értékességüket.
a valótlan médiatartalmak negatívan
A fiatalok számára fontos támpont és támasz lehet egy pélbefolyásolják.
dakép kiválasztása: akit tisztel, akit szeretne követni. Akár az
Dr. Schiffer Miklós azt elemezte a öltözködésben is. Rajtunk, idősebb felnőtteken van a felelősDress up interjúban, hogy kultúránk- ség, hogy méltó példaképei legyünk a ma felnövő fiataloknak.
ban az elmúlt 30 évben rengeteg válto- Akár az öltözködésben is.
zás történt az öltözködés terén. „Egy
M. Teréz nővér
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Szociálpolitikai kalauz

kezdeményezni. Az egyes
pénzügyi intézetek között az
ügyintézés eltérő lehet. Kezdetben ez az ügyintézés hosszadalmas volt, de mára időtarvalamelyest lecsökkent.
Családok Otthonteremtési Kedvezménye tama
Mielőtt belekezdenénk, nem árt
Változások 2019. július 1-től
megnézni a feltételeket.
A jogosultság feltétele min● Két gyermek esetében 10 millió, három gyermek esetében
den
esetben a büntetlen előélet,
15 millió forint, maximum 3 százalékos, a piacinál jóval kedtovábbá
a kérelmezőnek család
vezőbb kamatozású hitel.
vagy
gyermekek
elleni, költség● A kamattámogatott hitelt 2019. július 1-je után használt lavetést
károsító,
gazdálkodás
kás vásárlására is fel lehet venni.
rendjét
sértő,
vagyon
elleni vét● Használt lakás vásárlása esetén 2019. július 1-je után nem
A Családi Ottségek
tekintetében
„mentesnek”
lesz 35 millió forintos értékhatár, tehát az ennél nagyobb
honteremtési Kedkell lennie.
értékű ingatlanokra is felvehetik a CSOK-ot a családok.
vezmény elsődleIgazolni kell, hogy az
● 2019. július 1-je után a meglévő épület alapjára történő építges célja gazdasáigénybe
vevő az elmúlt öt évben
kezéshez is igényelhető lesz a támogatás, az új lakáshoz
gi, amely magával
nem
vett
jogosulatlanul igénybe
járó összegben, ha az statikai szakvélemény alapján meghozza, hogy ösztöCSOK-ot
vagy szociálpolitikai
felelő.
nözze a családala- ● Ha a magyar állampolgár külföldön élt és ott rendelkezett családi kedvezményt, „szocpolt”.
pítási kedvet. Mabiztosítási jogviszonnyal, 2019. július 1-je után már az EGT- Nincs köztartozása, és a támogagyarország azon áltagállamokon kívüli, más külföldi államban szerzett társada- tott ingatlanra lakásbiztosítással
lamok közé tartolombiztosítási jogviszonyt is figyelembe veszik a CSOK rendelkezik. Továbbá TB-jogvizik, ahol hosszú iszonya 1 és 2 gyermek esetén
igénylésekor.
deje magas a halanlegalább 180 napos. Kivételt jedóság, illetve alalent, ha az igénylő ápolási díjban
csony a gyermekek születésének száma. Ennek a későbbiek fo- részesül. Három, vagy több gyermek esetén, új lakás építése és
lyamán súlyos következményei lehetnek hazánkra nézve. El- vásárlása esetén 2 éves, folyamatos TB-jogviszony megléte
sősorban az aktív lakosság száma csökken, s ez a gazdaságra szükséges.
jelentősen rányomja a bélyegét. Jelen pillanatban az országból
CSOK, kamattámogatott hitel, jelzáloghitelekhez nyújtott
külföldre távozott aktív munkaerő több százezer főt tesz ki. A
támogatás és Babaváró Támogatás
munkaerőhiányt Magyarország vendégmunkásokkal, illetve a
nyugdíjasok bevonásával pótolja.
Ha egy házaspár három gyermeket tervez, és felveszi a BaTermészetesen a különféle kedvezményeknek ára van. Va- baváró Támogatás 10 millió forintját, a 10 millió forintos
lamit valamiért, de így is megéri az állam és az igénybevevők CSOK-ot, melyhez igényli a 15 millió forintos kamattámogaszámára. A családvédelmi akcióterv vissza nem térítendő tá- tott hitelt, akkor – ha megszületnek a tervezett gyermekek – 35
mogatást biztosít, melyek felvételét hitelintézetekben lehet millió forintos támogatáshoz juthat. A harmadik gyermek

Családi Otthonteremtési Kedvezmény
(CSOK)

Támogatások összegei 2019. július 1. után, élethelyzetpéldákkal
Használt lakás vásárlása esetén:
CSOK jelzáloghitel-támogatással

Új lakás vásárlása esetén: CSOK + jelzáloghitel – támogatással
12,6 millió forintot lehet igénybe
venni, amelyen belül a 10 milliós hitelből 1 millió forint elengedésre kerül, így 3,6 millió forint vissza nem térítendő és 9 millió forint visszatérítendő, de kedvezményesen törleszthető juttatásban részesül a kérvényező.
A CSOK-nak és a kedvezményes hitelnek köszönhetően 25 millió forintot kap az igénylő, amelyen belül a
15 milliós hitelből 4 millió forintot elengednek, így 14 millió forint a viszsza nem térítendő, és 11 millió forint
a visszatérítendő, de kedvezményesen törleszthető összeg.

Második gyermekét váró család

2,4 millió forint vissza nem térítendő
támogatás
és 9 millió forint kedvezményes hitel

Harmadik gyermekét váró család

6,2 millió forint vissza nem térítendő
támogatás és 11 millió forint kedvezményes hitel

Egy harmadik gyermekét váró és
negyedik gyermeket is tervező
család

6,75 millió vissza nem térítendő támogatás és 11 millió forintos kedvezményes hitel igényelhető.
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Új lakásnak számít:
– a 2008. július 1. napjától
nem régebbi építési engedély birtokában levő,
de használatbavétellel nem
rendelkező, félkész ingatlan;
– a fel nem épült ingatlan,
melyet gazdálkodó szervezet épít, első ízben magánszemély részére történő eladás céljából, azaz értékesítésre;
– kész ingatlan, amely
2008. július 1-én, vagy
ezt követően kiadott használatbavételi engedéllyel
rendelkezik, az építő gazdálkodó szervezet pedig
első ízben magánszemély számára értékesíti.

megszületésekor a Babaváró Támogatást egyáltalán nem, a kamattámogatott hitelből pedig ötmillió
forintot nem kell visszafizetniük. Törleszteniük csak
a 15 milliós hitelből fennmaradó 10 milliós összeget kell, azt is a piacinál
jóval kedvezőbb kamatozással.
A kedvezmények igénylésekor be kell mutatni a
személyi igazolványt, lakcímkártyát, az OEP TBjogviszony igazolását. Külföldi munkavállalás esetén a külföldi TB-igazolást, hitelesített, magyar
nyelvű fordításban, az adóigazolványt, az adásvételi szerződést, a készenlétbe helyezett elektroni-

olvasÓprÓba
A 90. Ünnepi Könyvhétre megjelent könyvekből

Fodor Ákos: Zene-idő
Zeneidő
mikor az élet
bocsánatot kér azért,
amilyen máskor
Fodor Ákos (1945-2015) költő és
műfordító legfőbb versformája a 17
szótagból álló japán műfaj, a haiku
volt. Azonban a szigorúan kötött forma is tág keretet biztosított számára, hogy kifejezze azt a sajátos mondanivalót,
amiért haikuiba az első olvasásra bele lehet szeretni. Az idei,
90. könyvhétre jelent meg posztumusz kötete, a Zene-idő,
mely a számára fontos másik művészethez, a zenéhez kapcsolódó verseit tartalmazza. Életében nagy szerepet játszott
a muzsika: miután a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán
végzett, a Zeneműkiadó szerkesztője lett. Közel ötven opera,
operett, musical szövegkönyvét írta vagy gondozta. Természetes, hogy a muzsika hatott költészetére, témáiban megjelent, hol itt, hol ott bukkant fel. – Annak, aki most kezdi a
Fodor Ákos verseivel való közelebbi ismerkedést, ugyanúgy
kedvencévé válhat ez a kötet, mint legelkötelezettebb rajongóinak.
Fodor Ákos: Zene-idő Fekete Sas Könyvkiadó, 2019
– nk –

Laura Dockrill: Dilis Darcy
Dilis Darcy nagy fantáziával megáldott tizenéves lány, akivel mindig furcsa
dolgok történnek. Kalandjait több köteten át követhetitek. Keressétek a könyvtárban is!
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kus építési napló adatait feltüntető igazolást, társasház esetén
építőközösségi szerződést, a kivitelezési dokumentációt, valamint a várandósgondozási könyvet.
A tájékoztatás nem teljes körű. Kérjük, minden esetben érdeklődjön, informálódjon a megadott elérhetőségeken, valamint az Ön által kiválasztott pénzintézetnél! Figyelmükbe
ajánljuk a 1818-as Közigazgatási Ügyfélvonalat és a csalad.hu weblapot.
Forrás: 1818, csalad.hu, www.debrecenitorvenyszek.birosag.hu,
Családtámogatási lehetőségek A-tól Z-ig 2019
Összeállította: Varga Ákos
andragógus – személyügyi szervező
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus

Mariska Erzsó:
Jánosi Gusztáv emlékére
1841-1911
Dédapánk bátyja püspök volt,
Ez a kis vers most róla szól.
Költő volt és műfordító,
Nagyapja Kenesén bíró.
Kisfaludy Társaságban
Irodalmi munkássága:
Hazafias és lírai –
Azokat sok lap adta ki.
Kenesei villájába
Írók, költők, festők jártak.
Balatonon vitorlázott,
Télen pedig korcsolyázott.
A veszprémi háza falán
Ott áll neve emléktáblán.
Emlékezik az utókor,
Iskolában ott a szobor.
Jánosinak nagy szerelme
Kis faluja, szép Kenese.
Sírboltja is Kenesén lett,
Itt minálunk nyugalmat lelt.
Székesfehérvár, 2017
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ről is, ahol kiemelte a kikötők létesítésének lehetőségét, továbbá a parti sétányok kialakítását, hogy a
Balaton part hozzáférhetővé váljon mindenkinek.
Emellett több projekt
folyik a Balaton levezetőrendszerének korszerűsítésével kapcsolatban, amihez
hozzákapcsolható a klímaváltozás vizsgálata is, illetve a tó belső áramlásainak vizsgálata.
Fontos feladatnak tartják, hogy a balatoni zagytereket fenntartsák, illetve rendszeresen ürítsék. Fontos a kotrásból származó i-szap anyagvizsgálata, a zagy-térbe helyezés szempontjából.
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Az előadást a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Szári Zsolt folytatta az alábbi mondattal, melyet
érdemes megjegyezni: ,,Mi vagyunk a legnagyobb hatással a
Balatonra”. Kiemelte: a Balatonnak eleinte volt önmegtisztító
eljárása, ami mára már eltűnt. Ehhez hozzájárultak az emberi
beavatkozások, mint például a lecsapolások, a déli vasútvonal
megépítése, mely halgazdálkodási szempontból hátrányosnak
minősül. Megemlíthetjük még a vízszintingadozást, a Sió-zsilip átadását, illetve azt is, hogy a halászatot mára felváltotta a
horgászat. Véleménye szerint a horgászatot jelentősen befolyásolja az etetés,
amely rengeteg tápanyagfelesleghez vezet, valamint a
szemetelés.
Zagyva Tünde Andrea
biológus a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálatáról tartott prezentációjának lényege
Magyarország
négy vízgyűjtő területének
kiemelése volt, amelyben ismertette, hogy jelenleg a 3. vízgyűjtő területgazdálkodási tervben vagyunk. Elengedhetelennek vélte annak a ténynek
a megemlítését, hogy az országos területek 95%a Natura 2000 terület, melyek részletes állapotvizsgálaton (víztől függő élőhelytípuso-kon) mentek keresztül. 185 jelentősen károsodott terület
van köztük, 143 károsodott, 35 kevésbé károsodott, 46 pedig alig vagy nem károsodott. Ez ügyben Európai Uniós operatív beavatkozások szükségesek.
A tavalyi (2.) vízgyűjtő területgazdálkodási
tervvel kapcsolatban megemlítette, hogy több jelentős prob-léma is felmerült: adat- és adathozzáférés hiány, fogalmi tisztázatlanságok, ellentmondások. Ezeket a 3. vízgyűjtő területgazdálkodási
tervben ter-mészetesen lesz lehetőségük javítani,
pontosabb tervet készíteni, mely a min-dennapi ember számára is érthetőbb.
A nap első felében beszédet tartott még Kolossa József DLA-főosztályvezető, a településtervezési és területrendezési osztályról. Prezentációjának fő témája az ingatlan és a környezet kapcsolata volt.
A délután folyamán természetesen még sok
érdekes beszédet halhattunk, a környezeti nevelésről (Dr. Kopek Annamária, Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság), a lakott területen
megjelenő vadállatokról és az élőhely kapcsolatáról (Fischer József, Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság), végül, de nem utolsósorban a
madármentésről (Szinai Péter, Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság).
Mint mindenki más, egyesületünk is rendkívül sok új ismerettel gazdagodott, amellyel a gyakorlatban is még többet tud tenni a Balatonért.
Kanász Petra
Forrás: hellobalaton.eu
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Gyerekek ússzák át hosszában a Balatont
Idén július 8-án egyedülálló teljesítmény helyszíne lesz a Balaton. A Kis-Pingvin Úszó és Vizilabda Előkészítő 18 gyermeke és 3 oktatója HOSSZÁBAN ússza át a tavat. A 77 km
hosszúságú táv teljesítésével a Végtaghiányos Gyermekek Alapítványának szeretnének egy tornateremre gyűjteni, valamint
szeretnék felhívni a figyelmet a természetes vizek megóvásának fontosságára. Az átúszás kiemelt szakmai partnere a Magyar Paralimpiai Bizottság. Az átúszás fővédnöke Pásztory
Dóra kétszeres paralimpiai bajnok úszó, nagykövetei többek
között Cseh László úszó és Kiss Gergely vízilabdázó. További
információk elérhetőek a www.balatonipingvinek.hu oldalon.
Az esemény facebook oldala:
https://www.facebook.com/events/632516780502451/

Akik kiállnak a jó ügyért

A küldetést magukénak érző hírességek is beálltak a jó ügy
mellé. Többek között Cseh László többszörös olimpiai dobogós-világbajnok úszó, Kiss Gergely olimpiai bajnok vízilabdázó, Pásztory Dóra kétszeres paralimpiai bajnok úszó, Lotfi
Begi dj-zenei producer és a fiatalabb korosztály kedvencei,
Osbáth Márk és Osbáth Norbert azaz a Pamkutya, valamint
Nagy Benedek „Beniipowa” influencer.
Kiemelt szakmai partner: Magyar Paralimpiai Bizottság,
Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány
Kiemelt támogató: Decathlon
Támogatók: Dorko, Zing Burger, Decathlon, WMN.hu, Yordo,
MEEX, Viwa víz, Villa Aromatique
Sajtókapcsolat:
Név: Konczos Lili
Email cím: konczos.lili@meex.hu
Telefonszám: 06305965879
A Végtaghiányos
Gyermekekért
Alapítványról
„A Végtaghiányos Gyerme-

Úszással a végtaghiányos gyerekekért,
egy hossz Balatonnal
Az úszó- és vízilabdás közösség az egyik legnagyobb sportközösség az országban. Lelkes edzők és győzni vágyó fiatalok,
akiket összeköt a mindennapos munka és a víz szeretete.

Egyedülálló küldetés
A Kis-Pingvin úszóiskola oszlopos tagja Menczinger Melinda
2015-ben másodmagával már átúszta a Balatont. A cél ismét
ez lenne, és ehhez sikerült megnyernie maga mellé testvérét, a
volt vízilabda-válogatott Menczinger Katát és edzőtársát, Török Fannit. Ez az úszás azonban más lesz, mint az előző. Velük tart a Kis-Pingvin úszó és vízilabdázó gyerekek közül jó
pár tanítvány. Az átúszást komoly felkészülés előzi meg, a gyerekek már január közepe óta nehezített edzést végeznek.

A cél
Az úszással szeretnék felhívni a figyelmet a mozgásukban korlátozott, vagy egyéb fogyatékkal élő gyermekek korlátozott
sportolási lehetőségére. Az akció nem titkolt célja az, hogy a
Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány a támogatók segítségével kialakíthasson egy tornatermet az alapítvány székhelyén.
„A Balatont legyőzni, az embereket meggyőzni szeretnénk arról, hogy támogassák a mozgáskorlátozott gyermekek sportolását. A felkészülés során végig, az úszás alatt pedig kiemelten gyűjtünk a Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány számára.” – mondta Menczinger Melinda a jótékonysági úszás
szervezője.

Sajtóközlemény

kekért Alapítvány célja és
küldetése a szerzett vagy veleszületett végtaghiánnyal
élő gyermekek testi és szellemi fejlesztése annak érdekében, hogy képesek legyenek az önálló életvitel kialakítására, és sikeres, boldog
felnőtté váljanak.
1988-ban az akkori végtaghiányos gyermekek szülei
kezdték meg a tevékenységet, ma pedig már az egykori alapítványos gyerekek
vették kézbe az ügyet, hogy
tapasztalataikkal és az Alapítvány tevékenységével a
mostani gyerekeket és családjukat segítsék.”
www.vegtag.hu

A Kis-Pingvin Úszó- és
Vízilabda Előkészítőről
„2011-ben alapítottuk a KisPingvin Úszó- és Vízilabda Előkészítőt azzal a céllal, hogy
a mai rohanó világunkban
ön- és csapatfegyelmet, valamint a játék és a közösség élményét adhassuk át a gyerekeknek, azt, amit mi is átéltünk és átélünk a mai napig,
amikor átlépjük az uszoda
küszöbét. Nem utolsósorban szeretnénk egyfajta mozgáskultúrát állandósítani a
gyerekek életében, mely segít leküzdeni napjaink fenyegető egészségügyi kockázatát, az elhízást. Erre teremt
ragyogó lehetőséget az úszás és a vízilabda, hiszen
mint tudjuk, a víz az éltető
elemünk és örömünk.”
www.kispingvin.com
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legérdekesebb hamisítások, lopássorozatok
és – sajnos – gyilkosságok bizonyítékaival. A rendőrök nem
ötleteket szerettek volna adni, tanulságnak szánták a kiállítás anyagát – ahogy a
droghatás és a részegség élményét adó
szemüvegek kipróbálásának lehetőségét. Az eszközök hatása alatt mi sem
voltunk éppen élethelyzetünk magasla-

Tanulmányi kiránduláson a polgárőrök
Budapesten jártak június elején a
Balatonkenesei Polgárőr Egyesület
tagjai. Ritka megtiszteltetésként a MH 1.
Tűzszerész és Hadihajós Ezredet látogathatták meg, majd pedig a Rendőrmúzeumban szélesíthették ismereteiket. Elnökük, Nyemcsok Gabi járási koordinátor meghívására a város sajtóreferenseként én is velük tarthattam.

A flottilla kötelékének tagjai igazán
jó vendéglátónak bizonyultak, múzeumuk bemutatótermében tartalmas előadást hallhattunk a makett formájában
megtekinthető hadihajók történetéről, a
magyar flotta hadászati részvételéről,
más bemutatott hadtörténeti és műszaki
érdekességekről. A napjainkban szolgálatot teljesítő aknamentesítő tűzszerész
naszáddal a gyakorlatban is megismerkedhettünk, a Dunaújváros legénysége
tett velünk egy tiszteletkört a folyón. A
bátrabbak – felügyelet mellett – a hajó
vezetésével is megpróbálkozhattak.
Ebéd után utunk a Rendőrmúzeumba
vezetett, ahol kétórás interaktív tárlatvezetésen vettünk részt. Ez a múzeum térítésmentesen látogatható, azonban bejelentkezés szükséges.
A magyar

rendőrség története elevenedett meg a
szemünk előtt, 150 év távlatának egyenruhái, eszközei között olyan érdekességekkel, mint Rózsa Sándornak és öccsének eredeti koponyateteje. A betyárról
kevesen tudják, hogy Kossuth Lajos
hadtáposa is volt, szabadcsapatával csatát is nyert az 1848/49-es szabadságharcban. A jó útra térés azonban nem
volt tartós, a szabadságharc után nem
kapták meg a megígért kegyelmet.

A tárlat kriminalisztikai részének bejáratánál a méltán híres nyomozókutya,
Kántor személyesen fogadja a látogatókat. Ember kollégái eredményes munkájának köszönhetően a terem tele van a

tán: az olyan feladatok is lehetetlennek
bizonyultak számunkra, mint kiválasztani a kupacból a piros, a fehér és
zöld színű kupakokat. Személyesen győződhettünk meg arról is,
hogy az alkoholszonda valóban kimutatja az elfogyasztott konyakmeggy csokoládét, ám csak kettő
percig – nem érdemes tehát ezzel
vitézkedni igazoltatás alkalmával.
A tartalmas nap polgárőreink
számára lelki felkészítésként is értelmezhető a szezonkezdeten, hisz
ezen a nyáron már vízi polgárőrség is szolgálatba áll Balatonkenesén, és
feladatkörük katasztrófavédelmi intézkedésekkel is bővül.
Peresztegi Virág
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A vagyonvédelem elsősorban
saját felelősségünk!
Egy lakás vagy családi
ház biztonsága mindenki
számára fontos, hiszen vagyontárgyaink eszmei értékkel is bírnak, és azt sem
szeretné senki, ha idegen
lépné át kéretlenül lakása
küszöbét. De vajon mindent megteszünk lakóhelyünk biztonsága érdekében? Nyugodtan hagyhatjuk el reggelente, napközben lakásunkat?
Napi rutinunk része, hogy mielőtt elindulnánk otthonról,
amellett, hogy végiggondoljuk, kikapcsoltuk-e az elektromos berendezéseket vagy elzártuk-e a gáztűzhelyet, ellenőrizzük azt is, hogy becsuktuk-e az
ablakokat. Miután gondosan bezártuk
az ajtónkat is, már nyugodtan indítjuk
a napot. Sok esetben ez azonban nem
elég, hiszen a nyílászárók gondos zárása mellett azok minősége és betörésbiztonsága is fontos szempont.

Kulcs a biztonsághoz – milyen a jó zár?
A legtöbb bejárati ajtóban hengerzár-betéteket alkalmaznak, így ez a zártípus a legelterjedtebb. A hengerzárak szerkezetében a legsérülékenyebb rész a betét könnyített része, amelynek eltörésével a betörők könnyedén
be tudnak jutni a lakásba. Éppen ezért fontos, hogy úgy alakítsuk ki a zárbetét elhelyezését, hogy az ne álljon ki az ajtólap síkjából, így ne tudják
egyszerűen, egy mozdulattal
kitörni a betétet. Általános tapasztalat, hogy a lebukás veszélye miatt a betörők öt perc után
feladják a behatolási kísérletet. Ne könnyítsük meg a dolgukat!
● Annak érdekében, hogy elkerüljük a betörést, érdemes törésmentes, 7-8 milliméter vastagságú alumíniumöntvény
címkét szerelni a bejárati ajtóra a zár köré. Így a betét a
címke síkjából nem áll ki, nem lehet eltörni. A korszerű,
mai gyári ajtók már rendelkeznek ilyen betéttel, betét-védelemmel, címkekialakítással, így a zárszerkezet elhelyezése is megfelelő, ezért ezek az ajtók alapvetően megfelelnek ennek a biztonsági védelemnek.
● Érdemes ügyelni arra is, hogy a betörők néhány esetben a
betét kifúrásával jutnak be a lakásba, így érdemes olyan
zárbetétet vásárolni, mely fúrásmentes kivitelű. A zárszaküzletekben vásárlás előtt érdemes rákérdezni erre.
Általános szabályként, hogy ne váljon betörés vagy besurranás áldozatává, célszerű betartani az alábbi szabályokat:
● Mindig zárják be a lakás-, nyaraló-, vagy az udvaron parkoló
gépjármű ajtóit, ablakait, bármilyen meleg
van, különösen éjszaka!
● Ha napközben pihennek,
alszanak – a nyaralóhelyen is – az ablakokat, kertkaput zárják be!
● Nyaraláskor se tartsanak sok készpénzt, értékes
tárgyakat, ékszereket egy helyen, akár a család
több tagjánál legyen elosztva!
● Legyenek bizalmatlanok az idegenekkel!
● Legyenek határozottak, ha gyanúsnak találnak
valamit, ne tegyék meg, amit kérnek Önöktől!
● Ha gyanús dolgot észlelnek közterületen, magánterületen hívjanak rendőrt, a szálláshelyen pedig értesíthetik a szállásadót vagy a recepcióst!
● Gépkocsijukban ne hagyjanak az utastérben értékes dolgokat!
● Táskájukat, mobiltelefonjukat ne hagyják a bejárati ajtó közelében!
Nem lehet elégszer elmondani, óvatossággal,
egy kis bizalmatlansággal megelőzhetjük, hogy
bűncselekmény áldozatává váljunk.
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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NYÁRI SZÜNETBEN IS BIZTONSÁGBAN
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.
– 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.
Amennyiben további kérdések fogalmazódtak meg Önökben, forduljanak bizalommal
a területileg illetékes rendőrkapitányság bűnmegelőzési
előadóihoz, illetve a drogprevenciós összekötőkhöz:
http://www.police.hu/hirek-esinformaciok/bunmegelozes/drogprevencios-osszekotok
Szintén lényeges, hogy a szülők tudjanak arról, gyermekük
hová készül, kivel fogja az 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.
Fontos, hogy a szülők is betartassák a biztonságos internetezés szabályait. Számtalan olyan számítógépes program
van, amely lehetővé teszi a veszélytelen böngészést. Beszélgessenek a gyermekekkel a világhálón látottakról, hallottakról.
Célszerű megkérni őket arra is, hogy időnként mutassák meg
a közösségi portálokon használt profiloldalukat.
A nyári hónapokban, a tanítási szünet időszakában
jelentősen megnövekszik a gyermekek veszélyeztetettsége. Ez a megállapítás igaz a közlekedési, az otthoni és az
egyéb balesetekre egyaránt. A tanítás befejezését követően a
gyermekek felszabadultabbá, óvatlanabbá, figyelmetlenebbé
válnak, sok szabadidővel rendelkeznek, így gyakrabban jelennek meg a közterületeken, a parkokban, játszótereken és az
utak mentén, továbbá felügyeletük sincs mindig kellően
megoldva.
A személysérüléses közúti közlekedési balesetek egyharmada
nyáron éri a gyerekeket, akik sérüléseiket ilyenkor leggyakrabban gépjármű utasaként szerzik.
Fontos hangsúlyozni, hogy a szülők és közlekedők a nyári
időszakban különösen ügyeljenek a gyermekekre, amenynyiben az úton vagy annak közelében, akár gyalogosan,
akár kerékpárral megjelennek. Számítsanak arra, hogy a

gyermekek közlekedése kiszámíthatatlan, sokszor
nincs veszélyérzetük és
gyakran kalandot keresnek.
A gyermekek koruknál és
tapasztalatlanságuknál
fogva a legsérülékenyebb
résztvevői a közlekedésnek. Még nem rendelkeznek azokkal
az ismeretekkel, amelyek a biztonságos közlekedéshez
elengedhetetlenül szükségesek, nem érzik a rájuk leselkedő
veszélyeket, s figyelmük sem eléggé koncentrált. Ezért a
gyermekekre mindenhol veszélyek leselkedhetnek, ahol
gépjárművek közlekednek, így a forgalmas vagy akár a gyérebb forgalmú utak mentén, a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél,
a lakó- és pihenőövezetekben, a bevásárlóközpontok
parkolóiban, a játszóterek és
találkozóhelyek környezetében.
Továbbá ők a legfogékonyabbak az új ismeretek megszerzése terén, esetükben a
tanulás hatásfoka kiemelkedően magas. Ezért a közlekedési
szabályok ismertetése, a veszélyek tudatosítása és a helyes
magatartásminták átadása balesetektől óvhatja meg a
gyermekeket, s akár életmentő is lehet.
Végezetül ne feledjék: a gyermek számára az első számú
mintát a szülők szolgáltatják!

Legfontosabb, alapvető nyári
bűnmegelőzési tanácsaink
gyermekeink védelmében szülőknek
 Keressen gyermekével együtt a nyár hátralévő részére
hasznos elfoglaltságot!
 Bíztassák nyári munkára, kézműves-, sport-, egyéb
táborozásra!
 Ismerje meg gyermeke új barátait, ismerőseit!
 Ismételjék át a gyalogos és – amennyiben érinti – a
kerékpáros közlekedés szabályait!
 Hívja fel figyelmét az idegenekkel való kapcsolat veszélyeire!

Fontos tanácsok gyermekek részére
 Gyalogosként a járdán, ahol az nincs, szorosan az úttest
szélén, lehetőleg a forgalommal szemben közlekedj!
 Szürkületben, sötétben viselj világos ruhát, illetve
ruházatodon fényvisszaverő anyagot!
 Ne lépj le hirtelen, meglepetésszerűen az úttestre, még
akkor sem, ha a labda után szaladnál!
 Csak az arra kijelölt helyen, strandokon fürödj!
 Felhevült testtel, teli gyomorral, alkoholos állapotban
maradj inkább a vízparton! Különösen veszélyesek a
bányatavak a hirtelen változó vízmélység és a hőfokkülönbség miatt.
 Ne ugorj fejest ismeretlen medrű vízbe vagy kisvizű
medencébe!
 Ne szállj be idegen autóba, ne állj szóba idegennel, és
ne fogadj el tőle semmilyen ajándékot!
 Ne engedj be a lakásba idegent, vagy házalót!
Készítette:
a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya
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ÉVŐDŐ HÁZASPÁR 4.
FELESÉG: Apukám,
még mindig itt vagyunk a pusztában a lerobbant kocsinkkal és
Majláth Mikes
nem jön a segítség.
László – Tónió
Mindjárt üvölteni kezrajza
dek: Segítség! Hilfe!
Help! Oroszul nem tudom, pedig a
gimiben orosz tagozatra jártam, oda
irányítottak akaratom ellenére. Egy
pohár vizet most sem tudok kérni
oroszul, de azt még tudom, hogy
krasznij galsztuk, azaz vörös úttörő
nyakkendő, vagy a burlaki na Volge,
vagyis hajóvontatók a Volgán.
FÉRJ: Elég volt már, anyukám, most is
fura idők vannak: tárcsázás nélküli
telefonok, kilincs nélküli ajtók, agy
nélküli emberek és érzés nélküli kapcsolatok.
FELESÉG: De fura gondolataid vannak! Idáig csak az volt a vágyad,
hogy a nőknél a melltartójuk mellett
sörtartójuk is legyen.
FÉRJ: Erről jut eszembe egy tegnap
hallott jó poén. A menyasszony irulpirul a nászéjszakán, majd forrón susogja: erre a napra vártam kisfiú korom óta!
FELESÉG: Te dilinyós! Nekem is küldött a IV. emeleti Béla egy jó viccet:
A december 21-i világvégét december 15-én kell ledolgozni.
FÉRJ: Hasonlót én is tudok. Egy 102
éves bácsi megtudja, hogy egész életében koleszterinnel teli, rákkeltő
szalonnát evett.
FELESÉG: Holnap lesz a „Pofozzuk fel
a hülyéket” nap. Szerintem jól bújj el!
FÉRJ: Maradjunk inkább a piánál. A
pálinka isten ajándéka. Tehát nem
függő vagyok, hanem hívő.
FELESÉG: Te olyan vagy, mint a számítógépen az ENTER. Minden mondatod után leütnélek.
FÉRJ: Egy nő teljesen ártatlan és védtelen, míg szárad az ujjain a körömlakk, mondta Paulo Coelho.
FELESÉG: Ilyen művelt vagy? Azt hittem csak a Népsportot olvasod.
FÉRJ: Elhatároztam, hogy amig ki nem
jutunk a foci VB-re, addig bojkottálom az újságot.
FELESÉG: Helyes! Az újság is egyre
csak drágul. Inkább nézd meg a

neten. Eddig csak annyit gondoltam
rólad, hogy a bortól bolondokat gondolsz, de a pálinkától meg is csinálod.
FÉRJ: Vita van mostanában a tavaszi és
az őszi óraátállításról. Van, akit nagyon megvisel, van, akit nem. Erre
mondta egy bölcs amerikai indián:
csak a fehér ember képes elhinni, ha
a takarója egyik végéből levág egy
darabot, majd a levágott részt odavarja a takaró másik végéhez, akkor
már nem lesz ugyanolyan hosszú.
FELESÉG: Nem ismerek rád, megint
filozofálsz!
FÉRJ: Akkor mesélek neked egy fura
esetet. Egy pali mondja a haverjának, hogy előző nap felszedett egy
buliban egy jó kis nőt. Te szerencsétlen balfék, mondja a pali, hány éves
volt az a spinkó? Úgy negyvenötnek
néztem. Mire a haver: akkor az
anyám lehetne. Erre a pali: az is volt!
FELESÉG: Most jut eszembe, azt ígérted, holnap felszereled a konyhában a
polcot. Kell valamit vennem hozzá?
FÉRJ: Persze, egy rekesz dobozos sört.
FELESÉG: Na, témánál vagyunk! Legalább olyan lennél, mint a skót a vendéglőben. Beül az étterembe, végigeszi az étlapot, amikor már jól lakott
megkérdezi a főurat, kinek kell fizetni? Mire a főúr, a világ legtermészetesebb hangján azt mondja: nekem. Huj, de jó, mondja a skót, már
azt hittem, hogy nekem. – Apropó,
mi lehet otthon a gyerekekkel?
FÉRJ: Szülőnek lenni annyi, mint
hangtalanul kinyitni egy tábla csokit
– magadnak! Egyébként tegnap a nagyobbik fiunk vörös szemmel jött
haza. Kérdem tőle, miért ilyen gyulladt, vörös a szemed? Azt feleli erre
pofátlanul: apu, marihuánát szívtam,
attól lett. Mire én, a bősz apa, aki
szerint egy férfi legyen férfi, s ne hitvány, gyönge báb…
FELESÉG: Bocs, hogy közbevágok,
apukám, te engem mindig meg tudsz
lepni, egyre műveltebb leszel.
FÉRJ: Folytathatom? Mondom a srácnak, hogy csak ne hazudj, biztosan
egy gennyesen romantikus amerikai
filmet néztél, azon bőgted ki a szemedet, te érzelmes köcsög.

FELESÉG: Ilyeneket mondasz a gyereknek? Nem csoda, hogy tizenhat
éves, de éjszaka bepisil és egy kicsit
dadog.
FÉRJ: Elég már a srácból, most jutott
eszembe, a rendetlenkedő szívem
miatt holnap EKG-ra kell mennem.
FELESÉG: Akkor, a biztonság kedvéért a vizsgálat előtt írd meg nekem
SMS-ben, hogy mi a végakaratod.
FÉRJ: Szépen vagyunk! Úgy van, ahogyan egy kínai bölcs mondta: soha
senki sem fogja megnyerni a nemek
csatáját, mert túl gyakori az ellenséggel való barátkozás. Ezt a barátkozást az első világháború alatt még
úgy mondták, hogy fraternizálás.
FELESÉG: Fater?
FÉRJ: Nem fater, frater.
FELESÉG: Annak semmi értelme. Különben se villogj azzal a nagy eszeddel, te félművelt alak!
FÉRJ: Teljesen művelt vagyok, most
olvastam egy tudományos szaklapban, hogy brit tudósok megállapították, hogy a GALAXY ZS visszafele
szigszalag.
FELESÉG: Ennyire én is művelt vagyok, apuskám. Karinthy Frigyes, a
nagy viccfaragó találta ki, hogy a
„Római Fővezér” visszafelé „Rézevő fia Mór”.
FÉRJ: Én már az elemiben tudtam, hogy
az ingovány visszafelé nyávogni.
FELESÉG: Ennél többet tuti, hogy nem
tanultál a suliban.
FÉRJ: Dehogynem! Mi a különbség a
radiátor és a pálinka között? Az
egyik fűtőtest, a másik testfűtő.
FELESÉG: Elég már a marhaságaidból! Még mindig itt állunk a pusztán,
egy lepukkant kocsival, de senki sem
jön a segítségünkre. Pedig holnap
már munkanap.
FÉRJ: A hétfői munkakedvem olyan,
mint a MÁV vonatok. Vagy késik,
vagy soha nem is jön meg.
FELESÉG: Én mindig arra várok, hogy
nyerjek a lottón és ne kelljen dolgoznom.
FÉRJ: A lottónyeremény éppen olyan,
mint egy pásztorkutya. Segít összeterelni a rokonságot.
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kÉpes kalendÁrium
Július
Írta és rajzolta: Pulai Istvánné

Fűben fában orvosság
Nem túl régen szereztem tudomást egy gyógyító növényről, melynek létezéséről nem is hallottam ez idáig. A
településünk határában tenyésző gyom jótékony hatásáról
Dr. Papp Ella, valamint unokaöccse meséltek nekem, saját
tapasztalataik alapján.
A gyógynövényt barlanglevél néven ismerik, már a
nagyszüleik is használták.
Terebélyes, nagy levelű, virágzása idején eléri az egy
méteres magasságot. Méhek látogatta ajakos virágai fehérek. Gyógyítani leveleivel lehet, melyek vaskosak, puhák,
főleg fonákjukon vattaszerűen bolyhosak.
Nyílt és/vagy elgennyesedett sebekre helyezték a leveleket, melyeket régen hipermangánnal fertőtlenítettek használat előtt.
Azt is mesélték, hogy még a tíz éves, szárítva tartósított
levél is gyógyított, miután vízben áztatva rákötözték a sebre.
Természetes élőhelyén ma elég nehéz megtalálni, mivel
juhok legelnek arrafelé. De már 3-4 emberöltővel ezelőtt is
magot szedtek róla, s nagyon sok keneseinek saját kertjében
is ott volt kéznél a barlanglevél.
Kérem kedves olvasóimat, hogy aki ismeri vagy használta is ezt a növényt, értesítsen!
Pulai Istvánné

2019. július
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Új könyvek a Könyvtárban!
Könyvtári állománygyarapítás Balatonkenese, 2019. május – június
Könyvtárunkba ötven új kötet érkezett.

Gyermek- és ifjúsági könyvek
Mesekönyv
▪ Kertész Edina: Álszakáll. Naphegy Kiadó, 2015
▪ Kreller, Susan – Brüchner, Sabine:
Varacska a szörny, aki mindig elkésett.
Naphegy Kiadó, 2017
▪ Miklósi Anna: Barátfülek. Kossuth Kiadó, 2015
▪ Nordqvist, Sven: Csetepaté a kiskertben.
General Press Kft., 2019
▪ Nordqvist, Sven: Findusz elköltözik. General Press Kft., 2019
▪ Téti István: Anton és a
karácsonyi csoda. Hello Body Kft., 2018
▪ Téti István: Anton és
a Pöttöm Hősök. Hello Body Kft., 2018
▪ Téti István: Anton kalandos élete. Hello Body Kft., 2018
Ismeretterjesztő
▪ Gómez Mata, Marta: Nagymamák és nagypapák világa. Naphegy Kiadó, 2017
▪ Irány a vadon! Ventus Libro Kiadó, 2017
▪ Szakács-Nagy Zsuzsa: Kerti Móka. Ventus Libro Kiadó, 2017
▪ Te & én kreatívkönyv – állatok. Ventus
Libro Kiadó, 2017
Ifjúsági szórakoztató irodalom
▪ Alcott, Louisa May: Kisasszonyok. Manó
Könyvek, 2019
▪ Dockrill, Laura: Dilis Darcy. Ventus Libro Kiadó, 2017
▪ Dockrill, Laura: Dilis Darcy – Szia, meg
minden. Ventus Libro Kiadó, 2017
▪ Ellen, Tom – Ivison, Lucy: Homárok. Ventus Libro Kiadó, 2017

olvasÓprÓba
A 90. Ünnepi Könyvhétre
megjelent könyvekből

Vámos Miklós:
Az isten szerelmére
„…aki olvas bármit – ismétlem bármit!, azt még nem veszítettük el véglegesen.”
A cím – Az isten szerelmére –
Mándy Iván kedvelt szófordulata
volt, melyet olyan sajátosan tudott
kiejteni, hogy egy életre rögzült a
hallgatóban. A szerző e kötetében azt
teszi, amihez a legjobban ért: mesél.
Most kortársakról, pályatársakról,
írókról, ahogy ő látta őket. Az itt felsorakoztatott, irodalmi ikonokról szó-

▪ Leonard, M.G.: Bogárkirálynő. Naphegy
Kiadó, 2017
▪ Téti István: Manfréd
és Anton – Téli szünet. Hello Body Kft.,
2018
▪ Téti István: Manfréd
és Anton világa. Hello
Body Kft., 2018
▪ Téti István: Manfréd és Anton kalandjai.
Hello Body Kft., 2018

Felnőtteknek szóló könyvek
Életrajzok, visszaemlékezések, hírességek
▪ Révész Szilvia: A Hópárduc felesége. Életem Erőss Zsolttal. Sterczer Hildával beszélget Révész Szilvia. Harmat Kiadó,
2019
▪ Vujicic, Nick: Jézus keze és lába. Isten
végtelen szeretetének megélése. Stúdium
Plusz Könyvkiadó Kft., 2018
Szépirodalom
▪ Vámos Miklós: Az isten szerelmére. Athenaeum Kiadó, 2019
Regény
▪ Lugosi Viktória: Ajvé.
Park Könyvkiadó, 2018
▪ Picoult, Jodi: Szívverés. Athenaeum Kiadó, 2019
▪ Riley, Lucinda: Fény az ablak mögött.
General Press Kft., 2019
Szórakoztató irodalom
▪ Fejős Éva: Hotel Bali. Erawan Kft., 2014
▪ Fejős Éva: Mert nekünk szeretnünk kell
egymást. Erawan Kft., 2014
▪ Fejős Éva: Szeretlek, Bangkok. Erawan
Kft., 2019 (Új kiadás)
▪ Hyde, Catherine Ryan: Amikor rád találtam. Alexandra Kiadó, 2019
▪ Macomber, Debbie: Megtört szívek kézikönyve. General Press Kft., 2019

ló történetek korábban
már megjelentek a Hogy
volt című kötetben, de
de máshogy, más formában. És itt vannak még az
Írhatnám polgár portréi,
melyek a huszadik század
első felének, közepének
meghatározó irodalmi személyiségeiről, Kosztolányiról, Karinthyról,
Móricz Zsigmondról, Kassákról, Szabó
Lőrincről mesélnek. Ezek kötetben először
jelennek meg, korábban az Élet és Irodalomban láttak napvilágot. A személyes
emlékeken túl művek keletkezésének történetéről, hátteréről is információkat kapunk, mint egy jó és olvasmányos irodalom-

41
▪ Papp Diána: Bodza
Bisztró. Erawan Kft.,
2018
▪ Papp Diána: Mézeshét
Motel. Erawan Kft.,
2018
▪ Scott, Sydney: Szélhámos játszma. Erawan Kft., 2019
▪ Sparks, Nicholas: Első látásra. General
Press Kft., 2019
▪ Steel, Danielle: Múlhatatlan. Maecenas
Kiadó, 2019
▪ Steel, Danielle: Tündérmese. Maecenas
Kiadó, 2019
Sci-fi, fantasy, krimi
▪ Adolfsson, Maria:
Botlás. Doggerland 1.
Gabo Kiadó, 2019
▪ Ahdieh, Renée: A harag és a hajnal. Ventus Libro Kiadó, 2016
▪ Andrews, Mary Kay:
A Dagály Klub. I.P.C.
Könyvek Kft., 2019
▪ Christie, Agatha: Miért nem szóltak Evansnak? Libri Kiadó, 2019
▪ Fable, Vavyan: Habospite. Fabyen Kiadó,
2019
Lektűr
▪ Brown, Borsa: Az Arab fia. Álomgyár Kiadó, 2019
▪ Brown, Borsa: Az Arab szeretője. Álomgyár Kiadó, 2016
▪ Brown, Borsa: Gyalázat és hit. Álomgyár
Kiadó, 2018
▪ Brown, Borsa: Gyalázat és szenvedély.
Álomgyár Kiadó, 2019
Ismeretterjesztő
▪ Pál Ferenc: A magánytól az összetartozásig. Szenvedély, elégedettség, biztonság.
Kulcslyuk
Kiadó,
2014
▪ Pál Ferenc: A szorongástól az önbecsülésig. Kulcslyuk Kiadó,
2012
Szakácskönyvek
▪ Dús Ágnes: Szakácskönyv – Hazai ízek
újragondolva. Vince Kiadó, 2016
▪ Horváth Ilona illusztrált szakácskönyve.
Szalay Könyvkiadó és Kereskedőház
Kft., 2017

történeti műben, amely úgy közöl ismereteket, hogy közben szórakoztat. Az,
hogy közben emberként, emberi helyzetben látjuk irodalmunk nagyjait, az
már csak plusz.
És még valami: ha e kötet arra készteti az olvasót, hogy többet tudjon meg
szereplőiről, kezébe vegye műveiket és
olvasson tőlük, már elérte a célját.
Vámos Miklós: Az isten szerelmére.
Athenaeum Kiadó, 2019
– nk –
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Szállítás napja
Július 2. (kedd)
Július 9. (kedd)
Július 16. (kedd)
Július 22. (hétfő)
Július 23. (kedd)
Július 30. (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
pénteki napokon
Kommunális

A vasútvonaltól a Balaton-partig
Szállítás napja
A hulladék típusa
Július 7. (vasárnap)
Kommunális
Július 9. (kedd)
Zöldhulladék
Július 14. (vasárnap)
Kommunális
Július 21. (vasárnap)
Kommunális
Július 22. (hétfő)
Szelektív: papír, műanyag és üveg
Július 23. (kedd)
Lomtalanítás
Július 28. (vasárnap)
Kommunális

Kommunális hulladék kezelése

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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Könyvtári matinék 2019
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A Balatonkenesei Könyvtárban –
8174 Balatonkenese, Kálvin J. tér 2.

A könyvtár nem feltétlenül csak poros könyvek otthona. A könyvek egyrészt nem porosak, másrészt van élet a
polcok között. Hogy mennyire, arról győződjetek meg ti is idei könyvtári matinéinkon!
2019. július 12. péntek, 10:00-12:00

Tündérbűbáj – boszorkánybál
Hogy került a tündér a boszorkány házába? Mit csinált,
miután rázárult az ajtó? A segítségetekkel megtalálhatja
a kulcsot, amivel kijut – és lehet, hogy a végén még az
is kiderül, hogy a boszorkány se olyan gonosz…
4-10 éveseknek

2019. augusztus 9. péntek, 10:00-12:00

Rímes papírvirágok
Versből rózsát? Igen, lehet csinálni! Hogy hogyan?
Ezen a délelőttön kiderül.
(8-)10-12 éveseknek

2019. július 26. péntek, 10:00-12:00

Miről beszélgetett az egér az oroszlánnal,
miután felébresztette?
Kázmér, az egér óriási baklövést követett el. Lerövidítette az utat hazafelé, átrohant egy nagy dombon, de
amikor leért, kiderült, hogy a domb bizony lélegzik.
Meg bajusza van. Meg mancsa. Ráadásul jó nagy. És ha
ez mind nem lenne elég, még ásít is egy nagyot, felébred és egyenesen Kázmérra néz. Egerünk vakarhatja a
fejét, hogy mit mondjon egy oroszlánnak. Lehet, hogy
elkelne neki a segítség. Gyertek, és adjunk neki közösen
tanácsot!
4-10 éveseknek

2019. augusztus 23. péntek, 10:00-12:00

Nyomozz velünk! – Sherlock nyomában
Adott egy rejtély. És adott a könyvtár, ahol a rejtély
megoldható. Sőt, valójában csak itt lehet megoldani,
mert itt is keletkezett. Nyomozni képes és szerető segítőket várunk, hogy a rejtélyt megfejthessük.
(8-)10-12 éveseknek

Az életkori megjelölés ajánlás jellegű, az ebbe a korcsoportba tartozó gyerekek élvezhetik leginkább a játékot,
de természetesen mindenkit szeretettel vár:
Nagy Krisztina
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Július népies neve
1.
2.
3.
4.


5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2019. július
1. … Boldogasszony napja, július 2-ika.
2. „…” Mária = Várandós Mária
3. Egészséges második fogásféle ebédre.
4. A legkedveltebb nyári gyümölcs.
5. Hirtelen érkező, gyorsan múló eső.
6. Jakab napja … nap is.
7. Nagy testű, fekete madár.
8. A tartósan 27 °C, vagy e fölötti hőmérséklet.
9. Milyen hajó volt a „Pajtás”, amely tavunkban oldalára dőlve sok emberáldozatot követelt?
10. Virágok termőtestjének része, régies nevén: porfogó.
11. Békaporonty.
12. Nélküle nem ajánlatos a strandolás.
13. Kender szálanként való kitépése.
14. Sokáig így hívtuk a Jánosi-villát.

