




2019. június BBalatonkenesei Hírlap 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imre Ferenc: 

Hangozzék a számról 
Teremtő Istenem, ki figyelsz még reám, 
Neked elmondhatom hálaadó imám! 
Óvod a hazámat, benne a nemzetet, 
És belé ültetted a honszeretetet. 

Jó Atyám, Istenem, áldom a nevedet, 
Fényt raktál lelkembe, hogy dobogjon szívem, 
Áradjon, mint patak, élő szeretetem, 
Ragyogni engedted feléd a szememet. 

Nélküled alkotni nem is tudtam volna, 
Verseim leírni mindig segítettél, 
Örömöm, bánatom Tenéked elmondtam; 

Teljes volt életem, mert fényed vezetett, 
Fogadd el hát tőlem a nagy szeretetem, 
Hangozzék a számról köszönöm, köszönet. 

A Balatonkenesei Hírlapnak 
Balatonkenese, 2019. május 2. 

(Imre Ferencről szóló írásunkat a 21. oldalon olvashatják.) 

Szerkesztői előszó 

Lassan annyit fogunk beszélgetni az időjá-
rásról, mint az angolok, mert ad témát bőven. 
Sajnos attól, hogy beszélünk róla, nem lesz 
jobb. Ezért is tettem fel félve a kérdést, hogy 
június következik-e, avagy hagyjuk még elő a 
csizmát, nagykabátot? 

Pedig kezdődik a szezon. Várjanak! Nagy
betűvel írom: Szezon. Jönnek vendégeink, ba-
rátaink, a nyüzsgés és a hosszú éjszakákba nyú-
ló beszélgetések a teraszon. Kezdődik a nyári 
szünet! Ennél jobb hír júniusban aligha van. 
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A Napforduló ünnepe Szent Iván éjszakáján – Mészáros István  ..........  29 
Új utakon – M. Erzsébet nővér  ...........................................................  30 
Életvezetés – Öltözködés, stílus, önkifejezés – M. Teréz nővér  ...........  31 
Hátha valaki nem ismeri: Kenese cserjéi 2. – Pulai Istvánné rovata  .....  32 
Szociálpolitika: Egészségügyi fogalmak 4. – Varga Ákos  ...................  33 
Olvasópróba: 3-5-8 perces mesék  ......................................................  33 
Tündérkert: Szent Iván hava – Bollók Ferenc rovata ...........................  34 
Kézimunkasarok – Kalocsai hímzés 1. – Németh Sándorné  ................  35 
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Lapszélen – Kovács László  ................................................................  36 
Kié lesz a legszebb kert Balatonkenesén?  ...........................................  36 
Országos Tourinform Találkozó Mátraházán – Kanász Petra  ..............  37 
Turisztikai egyesületünk hírei  ............................................................  37 
Kabarészínpad: Évődő házaspár 3. – Majláth Mikes László  ................  38 
Nyárra készülve… – Stanka Mária  .....................................................  39 
Baj van a segélyhívásokkal! – Stanka Mária  .......................................  39 
Képes kalendárium – Pulai Istvánné  ...................................................  40 
Rejtvény  ............................................................................................  40 
Júliustól elérhető a falusi CSOK  ........................................................  41 
Kenesei nyár – Programok  .................................................................  41 
Hulladékszállítási tudnivalók  .............................................................  42 
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Hirdetések  .........................................................................................  44 
Kenesén történt – képekben  ...............................................................  47 
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Kalota Gizella: 

Kicsi öröm 
Kicsi örömünk is az égig ér. 
Sóhajunk, halk szavunk is meghallják. 
Imádságunk is meghallgattatik. 

Bánatunkra, fájdalmunkra 
Mindig vigaszt találunk, 
Kinyitott kezünket megfogják. 

Kérésünkre, kérdéseinkre 
Mindig választ kapunk. 
Igaz, nem a mi emberi mércénk szerint. 

Isteni mércével mérnek. 
Isteni megítélés szerint, 
Emberi fejlődésünk érdekében. 

Ebben a hónapban is bőven hoz-
tunk olvasnivalót. Sok dolog történt, 
amiről számot adunk, és egy igazi ka-
tonaköltőt is bemutathatunk. Elbal-
lagtak az óvodások, újszülötteket kö-
szöntöttünk, gyereknapon jártunk. 

Reméljük, az elkövetkező hetek-
ben, hónapokban mindenkinek lesz i-
deje hosszabb-rövidebb feltöltődésre.
Élvezzék a pihenést, boldog nyarat 
mindenkinek! 

Nagy Krisztina
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A 2018. évi zárszámadási rendelet részletei 
1. Önkormányzati feladatellátás: lényegi változás nem történt.

2. Bevételi források és azok teljesítése
– bevételek (finanszírozás nélkül): 844.845.000 Ft – 96,19%
– államháztartáson belülről származó működési célú bevételek: 338.039.000 Ft
– közhatalmi bevételek: 269.510.000 Ft – 110,34%

A finanszírozási bevételek 100%-ra teljesültek. 

3. Kiadások
– intézményi és finanszírozási műveletek nélkül: 1.019.564 Ft – 78,49%
– működési kiadások aránya: 71,3%
– felhalmozási kiadások aránya: 28,7%
– működési költségvetési kiadások: 95,96% 

Teljesítési mutató 
– Polgármesteri Hivatal: 94,97%
– Városgondnokság: 95,68%
– Közművelődési Intézmény: 93,98%

Támogatás államháztartáson kívülre: 39.502.000 Ft 
– ebből a lakosságnak és civil szervezeteknek: 14.602.000 Ft

4. Költségvetési maradvány: 215.015.000 Ft (nagyrészt pályázatok miatt 
kötött pénzmaradvány) 

5. Vagyon alakulása
Eszközök: 11.849.180.000 Ft – 2017-hez képest 0,4%-os növekedés 
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke: 11.469.956.000 Ft – 2017-
hez képest 1,22%-os növekedés, 139.066.000 Ft 

– immateriális javak: 52%-os csökkenés
– tárgyi eszközök: 11.383.453 Ft – 1,75%-os növekedés, 195.965.000 Ft 
– befektetett pénzügyi eszközök: 85.642.000 Ft (Balatoni Hajózási Zrt., tartós

részesedés)
– koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök: az iskola és épületei, a KLIK

számára.
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközökkel (készletekkel, értékpapírokkal) az 

Önkormányzat nem rendelkezett. 
Pénzeszközök: 201.616.000 Ft, idegen pénzeszközök nincsenek. 
Követelések: 86.934.000 Ft – 18%-os növekedés 
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások: 90.674.000 Ft 
Saját tőke: 76.500.000 Ft 
Kötelezettségek (szállítási, vállalkozási, szolgáltatási stb. szerződések): 32.583.000 

Ft – 22%-os csökkenés 
– költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya: 7.685.000 Ft – 35%-

os csökkenés 
– kötelezettség jellegű egyéb sajátos elszámolások: 14.341.000 Ft

Testületi ülések 
májusban 

Május 2-i testületi ülésükön a képvi-
selők először az Önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szóló rendelet mó-
dosítását tárgyalták. Balatonkenese vá-
ros 2018. évi költségvetése 1.189.741.458 
forint bevételi és kiadási főösszeggel 
lett megállapítva; hiányt nem terveztek, 
mert erre a jogszabály sem ad lehetősé-
get. Az egész évben elfogadott határo-
zatok és a költségvetés tervezésekor 
nem ismert állami támogatások alapján 
módosítások váltak szükségessé. A mó-
dosítások eredményeképpen a költség-
vetés összevont főösszege 1.312.204.221 
forintra módosult. 

Szintén tárgyalták és elfogadták a 
képviselők a 2018. évi zárszámadási 
rendeletet. 

2002-től július 1-je, a köztisztviselők 
napja munkaszüneti nap volt az e terü-
leten dolgozók számára, melyet 2017-
ben eltöröltek, egyben a helyi önkor-
mányzati képviselő-testület hatáskö-
rébe utalták a szabályozás lehetőségét. 
A helyi köztisztviselők megbecsülésé-
nek kifejezésére a Képviselő-testület 
munkaszüneti nappá nyilvánította a Ba-
latonkenesei Polgármesteri Hivatalban 
dolgozók számára július 1-jét. 

Tárgyalta és elfogadta a Testület az 
Önkormányzat belső kontrollrendszeré-
nek minőségértékeléséről szóló nyilat-
kozatot, valamint belső ellenőrzési ter-
vét. 

Módosult az Önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzata: a rende-
letet az időközben bekövetkezett válto-
zásokhoz kellett igazítani. 

Átfogó értékelés készült Balatonke-
nese gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2018. évi ellátásáról, me-
lyet Pozsonyi Monika, a Tátorján Szo-
ciális Szolgáltató Intézmény vezetője és 
Virág Anikó szociális és gyámügyi ügy-
intéző készített. 

Döntött a Testület a civil szervezetek 
és a kulturális kínálat bővítésére irá-
nyuló kezdeményezések 2019. évi pá-
lyázatairól és támogatásáról. A tavalyi 
évben kapott támogatási összeggel min-
den civil szervezet időben elszámolt. 

A kulturális kínálat bővítésére szol-
gáló keretösszeget 1.000.000 forinttal 
emelték meg, a civil keretből való át-
csoportosítással. 

Tárgyalta és elfogadta a Testület a 
Városi Sportegyesület 2018. évi, és a Ba- 

laton Keleti Kapuja Turisztikai Egye-
sület 2019. I. negyedévi beszámolóját. 

A Balaton Keleti Kapuja Turiszti-
kai Egyesület A Hungexpo Budapest 
Utazás kiállításra kérdőívet is készí-
tett. Válaszadóik 60%-a belföldi uta-
zást részesíti előnyben, külföldre 9% 
utazik. Az „Évente hányszor látogat a 
Balatonhoz?” kérdésre a megkérde-
zettek 70%-a válaszolta, hogy minden 
hétvégén. A sokféle szempont szerint 
feldolgozott válaszok további turiszti-
kai termékek, szolgáltatások kidolgo-
zásában segítik az egyesületet. 

Beszámolót nyújtottak be a közös 
fenntartású intézményi társulások is. 
Balatonkenese városa az alábbi társulá-
sok tagja: 
– Dél-Balatoni Regionális Hulladék-

gazdálkodási Önkormányzati Tár-
sulás

– Kelet-Balatoni Többcélú Társulás
– Köznevelési Intézményfenntartói

Társulás – Balatonkenese-Küngös
Közoktatási Intézményi Társulás
(gesztor: Balatonkenese): a Kipp-
kopp Óvoda és Bölcsőde közös fenn-
tartása.

2019. június 
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A szolgáltatást igénybe vevők száma 
gazdasági aktivitás szerint 

Foglalkoztatott 16 
Munkanélküli 3 
Inaktív 21 

 ebből nyugdíjas 12 
 ebből 15 éves vagy idősebb 6 

Eltartott, 0-14 éves kiskorú 33 

A kapcsolatfelvétel módja 

Önkéntes megkeresés 76 
Családsegítő általi megkeresés 181 
Együttműködésre kötelezett 45 

A problémák megoszlása 
Anyagi problémák 35 
Gyermeknevelési problémák 7 
Életviteli problémák 21 
Információkéréssel 
kapcsolatban 

35 

Magatartási problémák 16 
Elhanyagolás 21 
Ügyintézéssel kapcsolatban 35 
Lelki-mentális, 
pszichiátriai betegség 

22 

Az előző évekhez képest növekedtek a gyermekne-
velési, magatartási és életviteli problémák. Jellemző 
tevékenység az információnyújtás, ügyintézés-
ben való segítségnyújtás és a segítő beszélgetés. 
A családsegítők fő célja klienseiket képessé tenni 
arra, hogy problémáikat meg tudják oldani. 

A családsegítő szakmai tevékenységek adatai, 2018

Információnyújtás 226 
Segítő beszélgetés 301 
Adományközvetítés 135 
Tanácsadás 69 
Szakmaközi megbeszélés 4 
Esetkonzultáció 14 
Esetmegbeszélés 52 
Közvetítés másik szolgáltatáshoz 8 
Közvetítés ellátásokhoz való hoz-
záféréshez 

41 

Konfliktuskezelés 14 
Kríziskezelés 4 
Családlátogatás 181 
Ügyintézéshez segítségnyújtás 149 

Hatósági ügyintézést igénylő esetek: 
– Védelembe vétel keretében gondozott gyere-

kek: 5 fő 
– Családba fogadott gyermek: 2 fő
– Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya:

1 fő 
– Átmeneti nevelésbe vett gyermek nem volt.
– Örökbefogadásra nem került sor.

Szakmaközi megbeszélés, a jelzőrendszer mű-
ködése során tett jelzések száma: 8 eset 
Balatonkenese városa a gyermekvédelmi felada-
tok ellátásáról megfelelően gondoskodik. 

2018-ban a Társu-
lási Tanács négy ülést 
tartott, a hozott határo-
zatok száma: 20. 
– Balatonkenesei Szo-

ciális Társulás
(gesztor: Balaton-
kenese): feladatait 
a Tátorján Szociá-
lis Szolgáltató In-
tézmény látja el. 
2018-ban a Társu-

lási Tanács négy ülést 
tartott, melyen 17 ha-
tározat született. 

A benyújtott be-
számolókat az előter-
jesztés szerinti tarta-
lommal elfogadták. 

Tájékoztatás hang-
zott el Balatonkenese 
közvilágításának kor-
szerűsítéséről. A kér-
désben összehasonlító
elemzés készült, mely-
ből megállapítható, 
hogy a korszerűsítés-
sel csökkenhetnek az 
energetikai költségek, 
és alacsonyabb lehet 
az üzemeltetési és kar-
bantartási költség is. 

Elkészült az Alsó-
réti üdülőterület for-
galomtechnikai felül-
vizsgálata, mely rég-
óta problémás volt. 
Most az Önkormány-
zat, az Alsóréti Üdülő 
Egyesület, a rendőrség
és a felülvizsgálatot 
végző BESzT Beru-
házó, Szolgáltató, Ter-
vező Kft. aktív közre-
működésével megol-
dást találtak a hely-
zetre: az eddigi lakó-
pihenőövezet besoro-
lást korlátozott sebes-
ségű övezetre módosí-
tották. A tervezői ja-
vaslatot a Képviselő-
testület is elfogadta. 

Műszaki ellenőrt
választottak az Alsóréti 
szabadstrand terület-
felújítási és vizesblokk-
épület átalakítási mun-
káihoz. A beérkezett 
három ajánlatból a 
BeszT Beruházó Kft.

Balatonkenese gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi 

feladatai 2018 
Balatonkenese demográfiai mutatói, 

0-18 éves korosztály 
2015 2016 2017 2018 

0-3 éves 70 60 83 61 
3-6 éves 57 61 62 75 

6-14 éves 181 170 179 179 
14-18 éves 91 93 126 96 

Összes 399 384 450 393 

Balatonkenese lakosságának száma: 
2667 fő – 22 fővel magasabb, mint az előző évben. 
A 65 év felettiek létszáma: 650 fő. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jo-
gosultak: 22 család, 40 gyermek és nagykorúvá 
vált gyermek. 

0-2 éves 2 fő 
3-5 éves 7 fő 
6-13 éves 21 fő 
14-17 éves 7 fő 
18 évesnél idősebb 3 fő 

Ennek kapcsán nyújtott utalványi támogatás: 
– augusztusban 35 gyermek részére, 212.500

Ft összegben;
– novemberben 31 gyermek részére, 188.500

Ft összegben.
Települési támogatás 

és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
– Rendkívüli települési támogatás

a) tanulmányi kirándulás támogatása – 36
gyermek – 108.000 Ft 

b) iskolakezdési támogatás – 15 család, 21
gyermek – 210.000 Ft 

c) karácsonyi támogatás – 48 család, 98 gyer-
mek – 980.000 Ft

d) születési támogatás – 14 gyermek – 840.000 Ft 
– Egyéb gyermekvédelmi juttatások

a) Bursa Hungarica pályázati ösztöndíj – 
460.000 Ft 

b) Arany János tehetséggondozó program – 
618.000 Ft 

– Szünidei gyermekétkeztetés: tavaszi szünet: 10
gyermek – nyári szünet: 6 gyermek – őszi szü-
net: 5 gyermek – téli szünet: 5 gyermek. 

A családsegítő szolgálatot együttműködési 
megállapodásban igénybe vevők (73 fő, 35 család) 

Nem, életkor Férfi Nő 
0-2 0 2 
3-5 5 7 
6-13 8 9 
14-17 4 4 
18-24 0 2 
25-34 1 6 
35-49 1 8 
50-61 7 3 
62 évesnél idősebb 2 4 
Összesen 28 45 

2019. június
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A civil szervezetek  
és a kulturális kínálat 

bővítésére irányuló 
kezdeményezések 

támogatása 
2019 

Támogatott civil szervezetek 

Szervezet Támogatási összeg 
Balatonkenesei 
Polgárőr Egyesület 500.000 Ft 

Patrónus 2006 
Balatonkenesei-Balatonakarattyai 
Állatvédő Egyesület 

150.000 Ft 

Rády Diáksport Egyesület 1.200.000 Ft 
Nők a Balatonért Egyesület 
Balatonkenesei-Balatonakarattyai 
Csoportja 

350.000 Ft 

Balatonkenese 
Városi Sportegyesület 

a korábban megadott 
500.000 Ft-on felül 

750.000 Ft 
Magyar 
Nordic Walking Akadémia 50.000 Ft 

Nem támogatta a Képviselő-testület a KID Rock and Roll SE 2019. évi pá-
lyázatát. 

A helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések pályázatai 

Pályázó Támogatási összeg 
Simon Csaba egyéni sportoló 300.000 Ft 
Schauermann Zoltánné 100.000 Ft 
Sipos Csaba 
(Balatonkenesei Református Egyházközség) 

250.000 Ft 

Pilinszky János Általános Iskola 
Diákönkormányzat 

200.000 Ft 

Pilinszky János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 

250.000 Ft 

Tátorján Nyugdíjas Klub 300.000 Ft 
Filó Gergő 100.000 Ft 
Balatonkenesei Gobelin- és Hímzőkör 150.000 Ft 
Németh Sándorné 60.000 Ft 
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 
Szülői Munkaközösség 

150.000 Ft 

Magyarok Nagyasszonya 
Katolikus Karitász 

120.000 Ft 

50.000 forint támogatásban részesült továbbá a Rákóczi Szövetség, 
Támogatásért folyamodott A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, 

a tusványosi nyári szabadegyetem lebonyolításához. Ezt a kérelmet a Testület 
nem támogatta. 

A támogatottak a rendelkezésükre bocsátott összeg felhasználásáról leg-
később 2020. január 31. napjáig kötelesek írásban szakmai és pénzügyi beszá-
molót benyújtani. 

980.000 Ft + ÁFA ajánlata volt a legkedve-
zőbb. 

Kommunikációs stratégia kidolgozását 
és a település médiafelületeken való megje-
lenésének felmérését határozta el a Testület. 
Ezt és a Balaton Televíziót üzemeltető Trial 
Média Kft-vel kötendő támogatási szerző-
dést soron következő ülésükön tárgyalják 
újra.  

Május 7-i rendkívüli ülésükön az Alsó-
réti szabadstrand korszerűsítése közbeszer-
zési eljárásának megindításáról döntöttek a 
képviselők. Az alsóréti strand korszerűsíté-
sére nettó 62.598.425 forintot nyert az Ön-
kormányzat pályázaton, melyből a szabad-
strand területén megújul a játszótér, kerék-
pártároló létesül, a parttal párhuzamosan pe-
dig homokos plázst alakítanak ki. Felújítják 
az épületeket is, a mosdóhelyiségben többek 
között baba-mama szobát alakítanak ki. A 
pályázat szerint az átadásnak június 30-ig 
meg kell valósulnia, de az Önkormányzat 
kitűzött célja június 15-e. A pályázati felhí-
vást öt szervezet részére küldték el.  

Megindult a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-
00014 jelű, „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése Balatonkene-
sén” című pályázat közbeszerzési eljárása 
is. A pályázat során a fogorvosi rendelő, a 
gyermekorvosi rendelő és a szociális laká-
sok energetikai felújítása valósul meg. Ezt a 
pályázati felhívást hat társaság részére küld-
ték meg. 

Ugyancsak rendkívüli testületi ülést tar-
tottak május 15-én. Ezen először A telepü-
léskép védelméről szóló önkormányzati ren-
delet felülvizsgálatával kapcsolatban szüle-
tett döntés: a Veszprém Megyei Kormány-
hivatal törvényességi felhívása nyomán a 
rendelet módosításának tervezetét előzete-
sen jóváhagyták. 

További adatokat és anyagokat a 
www.balatonkenese.hu 

weboldalon találnak. 
– nk –

2019. június 
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Európai parlamenti képviselők választása 2019 
Balatonkenesei adatok, eredmények 

Szavazóköri adatok 
Balatonkenese 1. számú szavazókör 
A választópolgárok száma: 786 fő. 
Megjelent: 384 fő (48,85%) – Nem szavazott: 402 fő (51,15%) 
Balatonkenese 2. számú szavazókör 
A választópolgárok száma: 721 fő. 
Megjelent: 335 fő (46,46%) – Nem szavazott: 386 fő (53,54%) 
Balatonkenese 3. számú szavazókör 
A választópolgárok száma: 904 fő. 
Megjelent: 546 fő (60,40%) – Nem szavazott: 358 fő (39,60%) 

Forrás: www.valasztas.hu

2019. június
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Emlékszik-e még valaki a kezdetekre? Nosztalgiahangulat nélkül, csupán a tényeket figyelembe véve kijelenthetjük, hogy ebben 
a ciklusban valósíthatta meg Balatonkenese Képviselő-testülete a legtöbb, legnagyobb szabású beruházását, felújítását. 

A „Gabion támfal”-ként emlegetett beruházást lehetővé 
tevő pályázati forrást még Balatonakarattya önállóvá válása 
előtt nyerte el a város. A Bercsényi-lejáró mellett elhelyezkedő 
támfal megtámasztását szolgálja. A beruházást a MÁV-val 
együtt valósítottuk meg, melynek célja a vasúti közlekedés to-
vábbi biztosítása volt a Csajág-Balatonkenese-Balatonfűzfő 
szakaszon. 

2014 szeptember végén újabb attrakcióval bővült a Bala-
ton-régió kerékpáros kínálata. Balatonkenesén átadták az or-
szág első kerékpáros élményparkját. A futballpálya mellett az 
Új Széchenyi Terv keretein belül mintegy hetvenmillió forint-
ból megvalósított projekt elsősorban a családos kerékpárosok 
számára készült, de bárki kipróbálhatja milyen igazi terepaka-
dályok között hajtani. A pálya minden téren megfelel a modern 
kor követelményeinek – amellett, hogy teljes mértékben biz-
tonságos, a legmodernebb technikai vívmányokkal színesíti a 
tekerés élményét (fejre szerelhető kamerák, elektronikus kör-
idő-mérő rendszer, internetkapcsolat). Mindezeket a felvétele-
ket rögtön fel lehet tenni az világhálóra, hogy akár a külföldön 
élő családtagok is rögtön láthassák, mennyit fejlődött a gyer-
kőc kerékpáros technikája. 

A bringaélménypark mellett kerékpáros szolgáltató köz-
pont is épült, ahol kerékpárszervizre, és -kölcsönzésre, e-bike 
feltöltésre nyílik lehetőség. Büfé épült, emellett zárható kerék-
pártároló, zuhanyzó, öltöző, mosdó és wifi pont is a túrázók 
rendelkezésére áll. A projekt részeként 2 új kerékpáros túraút-
vonalat is kijelöltek Balatonkenese kör-
nyékén, tovább bővítve az egyébként is 
igen gazdag balatoni kínálatot. 

A Balaton-régió turisztikai kínála-
tában a kerékpározásnak évről évre 
egyre nagyobb szerep jut, köszönhe-
tően a páratlan természeti adottságok-
nak és a különböző fejlesztéseknek. Ta-
vasztól őszig egyre többen keresik fel a 
tavat kerékpározás céljából, s tekernek 
végig egy-egy túraútvonalat vagy akár az egész Balatont. A 
balatonkenesei Bringaparkhoz hasonló új attrakciók jelentősen 
hozzájárulnak a kerékpáros ágazat további népszerűsítéséhez, 
ezáltal a szabadidő egészséges eltöltéséhez. Balatonkenese a 
2014-2020 közötti időszakban kiemelt figyelmet fordít a térség 
kerékpáros turizmusának fejlesztésére, mely magában foglalja 
a kerékpáros szolgáltatások és az ehhez kapcsolódó gazdasági 
szereplők segítését is. Városunk csak akkor válhat a térség, 
majd hosszú távon a Balaton egyik kerékpáros központjává, ha 
a hagyományosak mellett egyedi, mintaértékű fejlesztéseket is 
végrehajt. A környező települések – mint Csajág, Küngös – 
felé kiépített kerékpározható utakkal szintén hozzájárul eme 
kínálat bővítéséhez, s a környezettudatosság erősítéséhez. A 

település kerékpárútjainak fejlesztése napjainkban is folya-
matban van. 

Szintén fontos fejlesztés volt a település életében a Széche-
nyi parkba épített nyilvános illemhely. Mind az itt élők, mind 
a látogatók számára nap mint nap nagy szolgálatot tesz. Ez a 
mintegy 25 millió forintos beruházás nagyságrendekkel növeli 
az itt élők és ide látogatók komfortérzetét, európai színvonalú 
szolgáltatást nyújt a rendezvények idején is. 

A Vak Bottyán strandnál negyvenhárommillió forintból 
megújult a bejáró előtti tér, itt többek között térköveztek, par-
kolót alakítottak ki, és mindemellett korszerűsítették a közvi-
lágítást. A villanyvezetéket a föld alá vitték, hogy az idegen-
forgalmi szezonban ez ne zavarja a parkolást, a látképet, vala-
mint az autók közlekedését. A tereprendezéssel a terület csa-
padékvíz-elvezetése is megoldódott. 

Örültünk az óvodánk és a konyha napelemes fejlesztésének. 
Az óvoda és a konyha elektromos energiájának egy részét 
hosszú évek óta az intézményben közel tizenhat millió forint-
ból kiépített napelem-rendszerből nyerjük. Balatonkenese el-
kötelezett a megújuló energiaforrások iránt, az energetikai kor-
szerűsítés, melynek ez volt az egyik első eleme – szépen halad. 

A Táncsics utcai orvosi rendelő teljes körű felújítása 2015-
ben történt meg. A huszonnyolc millió forintból megvalósult 
felújítás magában foglalta a közművezetékek egészének cseré-
jét. Korszerűsítették a fűtést, hőszigetelést, vakolást, festést 
eszközöltek, az épület új padlóburkolatot is kapott. Világítás-
korszerűsítés is történt, ezzel az orvosi rendelő teljes körű fel-
újításon esett át.  A rendelő a mai napig zavartalanul működik, 
szolgálja a balatonkeneseiek kényelmét a betegség nehéz nap-
jaiban. 

2015-re meghosszabbodott az Óvoda utca. Ennek megfe-
lelően az új szakaszon a közvilágítást is ki kellett építeni. Ez a 
beruházás egymillió hétszázezer forintjába került a városnak, 

amit örömmel teljesített, hisz az utca 
növekedését a lakosság létszámának 
gyarapodása hozta magával. 

Szintén ebben az időszakban térfi-
gyelőkamera-rendszer kiépítése való-
sult meg, mely a közbiztonságot, in-
tézményeink védelmét szolgálja. A 
város és polgáraira 18 térfigyelő ka-
mera vigyáz, és nyújt segítséget a bűn-
üldözőknek a cselekmények felderíté-

sében, a nyomozásban. Ez a beruházás jelentősen növelte a fel-
derítést, az itt élő és ide látogatók biztonságérzetét is. 

Jelentős esemény volt településünk életében ebben a 2015-
ös évben, hogy a balatonkenesei rendőrőrsöt a belügyminisz-
ter döntése értelmében osztályszintűre emelték, mely többlet-
létszámot jelent a rendőrség állományában, ismét fokozva a te-
lepülés biztonságát. 

A kezdeti időszakhoz tartoznak még kisebb beszerzések, 
beruházások úgy, mint informatikai eszközök, gépek, beren-
dezések vásárlása, melyek a működéshez elengedhetetlenek. 

A beruházásainkról és fejlesztéseinkről szóló beszámolót a 
következő lapszámunkban folytatjuk. 

 Balatonkenese Város Önkormányzata 

Több száz milliós fejlesztést hoztak az elmúlt évek 
– Felfelé ível Balatonkenese sorsa –
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Május 18-án önkormányzati kezdeményezésre és fi-
nanszírozás mellett egy tartalmas, szép programon vett 
részt a kenesei katolikus közösség. Autóbusszal Csehi-
mindszentre kirándultunk egy reggeli szentmisén való 
részvételt követően, mintegy zarándokútként tekintve a 
napsütéses szombati kirándulást.  

 
 
 
 
 

Zarándokút, katolikus közösségi program

Hiteles értékelés és rövid életrajzi 
összefoglaló MMindszenty Józsefről. 

II. János Pál pápa Mindszenty Jó-
zsefről: 
„Esztergom rendíthetetlen bíboros 
érseke magasztos erények példáját 
adta a katolikus világnak. Egy nagy 
lelkipásztor méltóságával hordozta 
a fejére helyezett töviskoronát: o-
lyan magasztos egyházi személy 
emlékét hagyta ránk, aki hosszú 
éveken át tudott imádkozni és szen-
vedni népéért.”  

Életrajzi adatok 
Született 1892. március 29-én Cse-
himindszenten. Pappá szentelték 
1915-ben. Veszprémi püspökké 
szentelték 1944-ben. Esztergomi 
érsek és hercegprímás 1945.  

Súlyos megaláztatásokat és kínzá-
sokat követően elítélték 1949-ben.  

1956. október 30. november 4. kö-
zött szabadlábon, de az ismételt 
szovjet beavatkozást követően 
1956. november 5-től 1971-ig ön-
kéntes száműzetésben az Amerikai 
Egyesült Államok budapesti nagy-
követségén. Bécsi tartózkodás és a 
világ magyarságának lelki erősítése 
1971-1975 között. 

Meghalt 1975-ban Bécsben, ideig-
lenes nyughelye Mariazell-ben. 

1991-ben végső nyugalomra helye-
zése Esztergomban. 

Évek óta folyik hivatalos egyházi 
körökben a boldoggá majd remél-
hetően szentté avatás eljárása, en-
nek közbenső fázisaként jelenleg a 
„tiszteletre méltó” illeti meg a volt 
hercegprímást. 

Fukszberger Imre, csehimindszenti polgármester fogadta az érkezőket, aki Mindszenty-
családtagként mintegy harminc éve vezeti a települést. Részletes, hiteles tájékoztatást adott 
a szépen megújított és korhűen berendezett emlékházról, majd a szomszédos, gyönyörű 
templomban mintegy órát töltöttünk imádsággal, szent énekek éneklésével. A templom az 
1200-as években épült, pompásan felújítva, gazdag és emlékeztető díszítéssel. 

Teréz nővér a boldoggá avatásról 
tartott friss, szakszerű összefoglalót, 
dr. Kohányi Gábor hívő-társ pedig 
őszinte meghatottsággal emlékezett 
meg a Szűzanyáról, valamint Mind-
szenty József és édesanyja szívbe mar-
koló kapcsolatáról. Himnuszok követ-
keztek, majd a résztvevők szerény ado-
mányával mondtunk köszönetet Cse-
himindszent polgármesterének. 

A felemelő lelki töltekezést köve-
tően Sümegre indultunk. Ebéd, majd
séta a ferencesek templomához, ki-ki 
egy fagylalttal, pohár borral fejezve 
be a napot. 

Külön jóleső volt látni, illetve 
résztvevője lenni a sok-sok útközbeni 
hangulatos beszélgetésnek, ismét meg-
tapasztalni a közösségi együttlét örö-
mét. Méltó és emlékezetesen szép na-
punk volt. Köszönjük a Jóistennek, az
Önkormányzatnak és a résztvevőknek
egyaránt.  

dr. Tábori György
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A Vak Bottyán strandon megrendezésre kerülő Városi Ma-
jálison a Balatonkenesei Városvédő Egyesület is a versenyző 
csapatok egyike volt. 

A versenyfeladaton kívül – mely töltött 
káposzta volt bográcsban – a Balatonfői Va-
dásztársaság jóvoltából egy nagy bogrács 
őzpörkölt, valamint a Kocsis Kenese Kft. jó-
voltából egy „slambuc gazdagon” alatt is ég-
tek a gázégők. 

Egyesületünk vendéglátással is szeretett 
volna köszönetet mondani mindazoknak, 
akik egész évben támogatták szervezetün-
ket, valamint 
munkájukkal se-

gítették a Mélyárok területén lévő 
játszótér újjáépítését. Éppen ezért 
aktív tagjainkat, segítőinket, vala-
mint családtagjaikat hívtuk meg 
azért, hogy kikapcsolódjanak, érez-
zék jól magukat és töltsünk együtt 
egy kellemes napot. Vendégeinket 

nemcsak bográ-
csos ételekkel, 
hanem friss pogácsával, savanyúsággal, há-
zikenyérrel – valamint azokat, akik ezeket a 
nehéz ételeket nem ehették – könnyed csir-
kemellsalátával is vártuk. 

 Az ételek előkészítéséből mindenki ki-
vette a részét, ahogy annak jóízű elfogyasz-
tásából is. 

Egy vidám és 
felszabadult, 

igazi csapatépítő 
napot töltöttünk együtt. Sokat be-
szélgettünk, nosztalgiáztunk és jó-
ízűen fogyasztottuk az elkészült, 
kitűnő ételeket. 

Köszönet mindazoknak, akik 
felajánlásaikkal és munkájukkal se-
gítették ennek a számunkra felejt-
hetetlen napnak az eltöltését, a teljesség igénye nélkül: Nádas 
Csárda Kft., Kenese Marina-Port Zrt., Jurcsó János, 
Hydrodynamic Kft., Keresztes család, Kürthy Lajos, Szolga 
Szilvia, az Egyesületünk tagjai… Külön köszönet Budai Ro-
landnak, aki gondoskodott arról, hogy vendégeink kényelem-
ben fogyaszthassák el az elkészült ételeket és a frissítőket. 

Úgy érzem, sikerült mindenkinek kikapcsolódnia és felké-
szülnie arra, hogy: 

2019. május 19-én közel har-
mincan folytattuk a játszótér mun-
kálatait. Az időjárás is kegyes volt 
hozzánk, hiszen azokra az órákra, 
míg a munkák folytak, a gomoly-
felhők is elvonultak. 

Lelkes kis csapatunk folytatta a 
betonozási munkákat. 

A zöldfelület kialakítása 
is folytatódott, ugyanis 
újabb fák kerültek kiülte-
tésre, valamint a bejárat 
melletti évelő növények 
ágyásának szegélyköveit is 
elkezdtük lerakni. 

Kihelyezésre kerültek a kerék-
pártárolók. Elkészült a hátsó kapu, 
annak deszkázása és festése. 

Legnagyobb örömünkre telepí-
tésre került a támogatói és készség-
fejlesztő játék szerkezete is. 

Természetesen nem maradha-
tott el egy-egy játék „kisebbek” és 
„nagyobbak” általi tesztelése sem. 

Megfáradt csapatunk 
étkezéséről, valamint fris-
sítőjéről ismét gondoskod-
tak. Köszönet érte Kocsis 
Jenőnek, Koczor Hubá-
nak, Kerékgyártó Attilá-
nak, Füstös Editnek, Tóth-
Renczes Katának, Kurucz 
Henriettának, és persze 

Marika néninek, aki fáradhatatlanul 
gondoskodott a kávéellátásunkról. 

Köszönetemet szeretném kife-
jezni mindazoknak, akik a vasár-
napjukat ismét arra áldozták, hogy 
munkájukkal segítsenek. Nélküle-
tek nem zárhattuk volna ilyen sike-
resen ezt a napot. 

        

Kikapcsolódás és főzés után… 

…Ismét a „Téren”

Szabó Tamás
a Balatonkenesei Városvédő Egyesület 

elnöke
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A balatonkenesei Euphoria Művészeti Stúdió túl van első verse-

nyén, melyen a gyerekek nagyon szép eredményeket értek el, ami
nagy büszkeséggel tölt el. Április 27-én került megrendezésre Perem-
artonban a Pearl Dance Minősítő Táncversenye, ahol a Stúdió növen-
dékei is elindultak. Három csoportos és egy szólóprodukciójuk vett 
részt a versenyen, melyből kettő, A dzsungel fohászai és az Egy kis 
hacacáré arany minősítést, két produkció – Hajba-Spanberger 
Hanna (szóló): Flashdance Feeling, illetve A szeretetet lángjai – pe-
dig ezüst minősítést szerzett. 

Versenycsapatunk tagjai: Sipos Lili, Balogh Zóra, Kovács Laura, 
Zubor Zétény, Simon Kira, Takács Zsófia, Komáromi Dezdemóna, 
Boros Luca, Kiss Hanna, Török-Kurucz Sára, Hajba-Spanberger 
Hanna. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani az iskola vezetőségének és 
Sellei Abigél igazgatónőnek, hogy a versenyfelkészülést és a próbákat
lehetővé tette, helyet adott nekünk az iskola falai között! Szeretném 
megköszönni a szülőknek a rengeteg segítséget és támogatást, a gye-
rekeknek azt, hogy szeretettel halmoznak el nap mint nap, és alázatos 
munkájukkal ilyen gyönyörű eredményekkel örvendeztetnek meg
minket! És nem utolsósorban nagy-nagy köszönet Peresztregi Anitá-
nak, aki megvarrta, elkészítette a csodás fellépőruhákat! 

A versenysorozat nem ér véget, hiszen folyamatosan készülünk a 
megmérettetésekre és fellépéseinkre, illetve alakulnak új koreográfi-
ánk is. Május 18-án a Kultúra Háza jóvoltából meghívást kaptunk a 
gyereknapi rendezvényre, ahol már a kicsik is izgatottan várták, hogy 
bemutathassák a tanultakat, bemutatkozzanak a közönségnek. 

Nyári táborra is készülünk, amit júliusban tartunk: egy hét, ami a 
táncról, közösségépítésről, hasznosan eltöltött időről és nagyszerű él-
ményekről szól! 
Addig pedig, amíg az iskola tart, heti egyszer próbálnak a gyerekek 
1,5 órás táncóra keretén belül, melyben helyet kap a koreográfiaokta-
tás, némi talajakrobatika, nyújtás, és sok fejlesztő feladat, melyet 
igyekszem játékosan beépíteni a tanultakba. Csatlakozási lehetőségre 
a tanév bármely szakaszában van lehetőség, szeretettel várjuk az újon-
nan jelentkezőket kezdő és haladó csoportjainkba! A felnőttekről sem 
feledkezünk meg: egy jó kis átmozgató, aktív táncos tornát ajánlunk 
nekik, mely garantáltan jó időtöltés, nem igényel előzetes tánctudást. 
További információ a 70/360-1224 es telefonszámon, vagy az Eupho-
ria Művészeti Stúdió Facebook oldalán! 

Kertay Zsuzsanna

Euphoria eredmények

bizonyos fokig elkötelezettnek tartott 
elemző politológus, sok hasznos 
információval látta el a hallgatóságot 
a magyar állammal, az Európai Unió 
vezetésével, a választások lehetsé-
ges kimenetelével kapcsolatban, a 
hazai államadósság történetéig. 

Mráz Ágoston Sámuel, 
a Nézőpont Csoport vezetője politi-
kai elemzőként már régóta rendsze-
resen szerepel a nyilvánosság előtt. 
Politológusként az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karán doktori fokoza-
tot szerzett. 

2006 óta oktat politikatudományi tár-
gyakat az egyetemen. Szakterülete 
az európai és különösen a német 
belpolitika, valamint a választási 
rendszerek vizsgálata. 

Kenesei előadásában – amelyre má-
jus 6-án került sor – a kormány iránt 
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Megyei képzés 
polgárőröknek 

A Veszprém Megyei Polgárőrségek 
Szövetsége 2019. május 18-án rendezte 
meg a megye keleti részének polgárőrei 
számára a szokásos éves továbbképzést, 
a Magyar Honvédség Rekreációs és Ki-
képző Központjában, Balatonakaraty-
tyán. 

A gyönyörű környezetben rendkívül 
hasznos és érdekes új ismeretek birto-
kába kerülhettek a résztvevők. 

Borbély Zoltán szakmai elnökhe-
lyettes köszöntője után Nyemcsok 
Györgyné, a Balatonalmádi járás veze-
tője adott tájékoztatást a helyszínnel, és 
a házigazda járással kapcsolatban. Ez-
után előadást tartottak a Katasztrófavé-
delem, a NAV, az Országos Mentőszol-
gálat, a Balatonalmádi Rendőrkapitány-
ság, a Balatonkenesei Örs és a Vesz-
prém MRFK MEKTA (kommandósok) 
munkatársai. 

Az oktatás során kivetítőn mutatták 
be a különféle tűzesetekkel kapcsolatos 
ismereteket, felvilágosítást adtak a szí- 

nesfém-kereskedelemmel kapcsolatban, a jelenlévők kipróbálhatták az újraélesztés
fortélyait, valamint éles helyzetben gyakorolhatták a rendőrséggel közös szolgálat 
során kialakult szituációkat. 

A jó hangulatú képzést finom ebéd koronázta meg, az üdülő szakácsai jóvoltából.
Összességében elmondható, hogy mindenki, aki jelen volt, hasznosnak ítélte a 

képzést, és kellemes érzésekkel tért haza a saját egyesületéhez, hogy átadja az ott 
tanultakat. 

Nyemcsok Györgyné
járási koordinátor

egyesületi elnök

2019. május 18-án került megrendezésre 
Balatonfűzfőn a II. Katonadalos Találkozó, 
hét hazai és egy felvidéki népdalkör, valamint
számos érdeklődő jelenlétében. 

A Katonadalos Találkozónak a balaton-
fűzfői művelődési ház adott otthont, és a je-
lenlévőket – mint házigazda – Marton Béla
polgármester úr, és a rendezvény fővédnöke,
Simon-Jójárt Sándor János nyá. ezredes úr 
– a Magyar Tartalékosok Szövetsége, Vesz-
prém Megyei Egyesületének elnöke – kö-
szöntötte. 

A nagyon jól megszervezett rendezvényt 
szólóénekesként Molnár Eszter nyitotta meg, 
megadva a délután alaphangját, hangulatát. 

II. Katonadalos Találkozó Balatonfűzfőn
Ezt követően egymás után léptek fel a szebbnél 

szebb ruhába öltözött fellépők, és adták elő az I. és 
II. világháborús katonadalokat, énekeket. Számos 
esetben együtt énekelt a közönség a színpadon lé-
vőkkel, ami azt is jelezte, hogy egy nagyon benső-
séges, baráti kapcsolat van a fellépők között: 
 Balaton Dalkör (Balatonfűzfő);
 Balatonfelvidéki Sorstárs Népdalkör (Papkeszi); 
 Batsányi Népdalkör (Tapolca);
 Csobánc Népdalkör (Tapolca);
Kadarka Férfi Éneklőcsoport (Nagycétény,

Felvidék);
 Szent István Népdalkör (Szentkirályszabadja); 

 Szivárvány Népdalkör (Balaton-
kenese) és a Balatonvilágosi 
Népdalkör közösen;

 Vilonyai Népdalkör.
A délután zárásaként a jelenlé-

vők együtt énekelték el a „Kossuth 
Lajos azt üzente…” kezdetű dalt – 
ezt követően a szervezők emléklapo-
kat, emlékplaketteket, virágokat ad-
tak át a fellépőknek, szervezőknek és 
támogatóknak. 

Farkas Sándor főszervező már 
most bejelentette a III. Katonadalos 

Találkozó időpontját – 2020.
május 16., 14:00 –, hogy sen-
ki se szervezzen más elfog-
laltságot, csak a találkozón 
való részvételt. 

Én ott leszek, és javas-
lom minden zenei csemege 
után érdeklődőnek, hogy ők 
is jöjjenek el! 

Ritter József
MATASZ VME

Fotó: Prisztács Gitta
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Strand-roadshow 2019. 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

Időpont Település Strand Egyéb 

2019.07.07. 
10:00-13:00 Balatonalmádi Wesselényi 

tűzoltók 
vízimentők 
BikeSafe 

2018.07.14. 
10:00-13:00 Balatonkenese Vak 

Bottyán 

tűzoltók 
vízimentők 
BikeSafe 

2018.07.21. 
10:00-13:00 Balatonfűzfő Föveny 

tűzoltók 
vízimentők 
BikeSafe 

2018.07.28. 
10:00-13:00 Balatonakarattya Bercsényi 

tűzoltók 
vízimentők 
BikeSafe 

2018.08.06. 
10:00-13:00 Balatonakarattya Honvéd 

RKKK 

tűzoltók 
vízimentők 
BikeSafe 

BikeSafe térítésmentes kerékpár-regisztráció: 
adatlap kitöltése + fotó a kerékpárról

Pálúr János orgonaművész, 

a Veszprémi Református Egyházmegye 
Orgonaalapjának idei nyitóhangverse-
nyét tartotta Balatonkenesén, a reformá-
tus templomban, május 18-án. 
Az egyházi zenei alkalom keretében, a 
szépséges orgonakoncert mellett, az elő-
adóművész többek között részletesen be-
szélt a párizsi Notre-Dame székesegyház-
ban április 15-én bekövetkezett tűzvész-
ről, az ottani méltán híres és jó hangú or-
gonahangszer helyzetéről, mindezek saj-
nálatos aktualitása kapcsán. Pályafu-
tása során Pálúr János rendszeresen ját-
szott a Notre-Dame orgonáján is. 

Ne égess! Komposztálj! 
Mi legyen a lenyírt fűvel? Hová tegyük a 
bokrokról, fákról lenyesett ágakat, hogy 
szép kertünkben ne kelljen kerülgetnünk? 
– Sokaknak ismerősek lehetnek ezek a
problémák. És valószínűleg az a helyzet 
is, amikor egy szép nyári estén vastag, 
fehér füst borítja a kerteket, mert valaki 
megint nem várta meg, hogy a levágott 
fű legalább egy kicsit megszáradjon… 
Mint más településeken, így Balatonkenesén is rendelet 
szabályozza a környezetvédelem kérdéseit. Ennek része a 
levegő védelme is. Hogy valóban élvezhessük a balzsamos 
kenesei levegőt, 

 Belterületi ingatlanok esetén 
 a hulladék szabadtéri égetése 
 tilos. Párás, tartósan ködös, esős 
  időben, füstriadó és erős szél ese-

                                                 tén sose gyújtsunk tüzet a sza-
                                                 badban. Az égetendő anyag 

        nem tartalmazhat kommuná-
lis, illetve ipari eredetű hulladékot. A tűz begyújtásához 
légszennyezést okozó anyag – mint amilyen például az olaj és 
a benzin – nem használható. 

az ingatlanokon keletkezett avart 
és kerti hulladékot csak 

szeptember 15. és május 15. között, 
pénteki napokon 

9:00-től 16:00 óráig lehet elégetni. 

Kerti hulladéknak számít a falomb, fűkaszálék, nyesedék, 
szár, levél, gyökér és egyéb biológiailag lebomló növényi ma-
radvány. 

 Aki az égetésen kívül 
      más megoldást keres, 
 mindjárt két lehetőség közül 

 választhat. 
1. Úgynevezett zöld zsákot vásárol,
melyben a kerti nyesedéket össze- 
gyűjtve havonta egyszer elszállítják. 
A zöld zsákok a minden lapszámunkban megtalálható hul-
ladékszállítási tudnivalókban felsorolt helyeken szerezhe-
tők be. 

2. Ha a kertjének, földjének is jót
       akar, amit a növényei egészen biz-

                                                 tosan meghálálnak, a kerti hulla-
                                                 dékból komposztot készít. Ennek 

 menetéről, módozatáról már mi is 
        több alkalommal írtunk – aki érdek-

                                                 lődik a téma iránt, kertészeti rova-
tunkban utánanézhet, időről időre visszatérünk a témára. 

 Nem kell nagy kert, több 
        száz tő paprika és paradi- 

                                  csom, hogy komposztot 
 készíteni megérje. Már 
 néhány tő virág, dísz- 

cserje és gyümölcsfa is rettentően boldog lesz, ha házilag ké-
szített talajjavítóval kedveskedünk neki. 
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A tevékeny tél után nem kevésbé mozgalmasan telt a tava-
szunk is. A tavaszi évszak felelőse idén a Csipet Csapat cso-
port volt. Az óvodai programok lebonyolítása, a szereplések a 
mi feladataink voltak. 

Március 1-jén, nevelés nélküli munkanap keretében mun-
kaközösségünk csapatépítésen töltődött fel, hogy újult erővel 
vághassunk neki a ránk váró három hónap eseményekkel teli 
időszakának. 

12-én két csoportban párhuzamosan ÁNTSZ-foglalkozáson 
vettek részt a gyerekek, „szelektív” témakörben. Zöld Óvoda-
ként 
arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyerekek környezetvé-
delmi témákban tájékozottak és kompetensek legyenek. Ennek 
eredményét tükrözi, hogy a foglalkozáson valamennyien na-
gyon ügyesen teljesítettek. 

14-én a nemzeti ünnep 
tiszteletére az egész óvoda 
közösen felsétált a Kossuth-
szoborhoz, ahol a másnapra 
szánt ünnepi műsorunkat 
mutattuk be a többieknek. 
Minden csoport gyönyörű 
trikolor díszekkel, virágok-
kal készült az ünnep tisztele-
tére: a gyerekek is tűzhették 

a szobor körüli virágok közé. 
Március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadság-

harc évfordulójának városi megemlékezésén csoportunk sze-
repelt. Műsorunkon több kiscsoportosunk is bátran színpadra 
állt. Nagyon ügyesek voltak. 

Március 22-e, a Víz Világnapja természetóvó jeles napunk. 
A 22-i hét folyamán csoportokon belül dolgoztuk fel a téma-
kört környezetvédelmi, élettani vonatkozásban. Vízzel kapcso-
latos dalokat, verseket, meséket, vizes játékokat vontunk be, a 
csoportok vízmintát gyűjtöttek a Balatonból, a Bakó-patakból, 
kerti tavunkból, pocsolyából is. A Ficánka csoport egy szép 
terepasztalt is készített a jeles nap tiszteletére homok-víz asz-
talukon. Az év víz világnapi jelmondata – „Tiszta vizet min-
denkinek!” – jegyében pénteken érkezéskor a gyerekek vízzel 
kínálták társaikat és a felnőtteket. 

Április 4-én délelőtt ismerkedő délelőttöt tartottunk a le-
endő bölcsődéseknek, óvodásoknak és szüleiknek, ahol bejár-
hatták az intézményt, illetve bővebb tájékoztatást kaptak 

mindennapjainkról, valamint a soron következő beíratásról. A 
hónap első felében óvodánk helyszínt biztosított fényképezke-
désre: sok szép anyák napjára szánt kép készült a gyerekekről, 
emellett megtörtént a csoportok fotózása, illetve az iskolába 
menő nagycsoportosok tablóra szánt képének elkészítése is. 

8-án kiszebábot égettünk, közös zajongással, énekléssel, 
versekkel elűztük a telet. 

Április 9-én délután húsvéti barkácsdélutánt szerveztünk, 
ahova hívtuk és vártuk a gyerekeket szüleikkel. Sok színes 
nyulacska, pillangó, papírtojás készült aznap az óvó nénik, 
gondozó nénik ötletei alapján. 

15-én és 16-án lezajlott az óvodai és bölcsődei beíratás. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy szeptembertől az elmenő 
nagycsoportosaink helyét maradéktalanul – sőt bőven azon 
felül is – sikerült feltöltenünk. Szeretettel várjuk a sok apró-
ságot! 

Április 16-án a Föld 
Napja alkalmából lezaj-
lott hagyományos „Egy 
gyerek – egy palánta” 
programunk, aminek kö-
szönhetően virágosker-
tünk meseszép pompát 
öltött. Ezúton is nagyon 
köszönjük a Szülői Szer-
vezet közreműködését a 
programban! 

Április 17-én meg-
jött az óvodába a Nyu-
szi. A tojásvadászat le-
nyűgözte a gyerekeket. 
Mi és a bölcsisek fészket 
készítettünk, abba vár-
tuk a nyuszi ajándékát, a 
másik két csoport vi-

szont komoly küzdelmek, keresgélések árán lelte meg az elrej-
tett ajándékokat – ki az óvodaudvaron, ki a télikertben. 

Április 18-án szak-
mai napot szerveztünk, 
immár hagyományosan, 
negyedik alkalommal. A 
nap keretében ez alka-
lommal a bölcsődéé volt 
a hangsúly. Előadást tar-
tott Füstös Edit, Edit né-
ni, bölcsődénk kisgyer-
meknevelője, szakmai 
vezetője, illetve Barbai-
né Bérczi Klára, a Mód-
szertani Bölcsőde veze-
tője. A tartalmas déle-
lőtt folyamán Edit be-
mutatta bölcsődénket, 
szakmai programját, 
majd a meghívott intéz-
mények képviselőivel  
szakmai eszmecsere, tapasztalatcsere és kötetlen beszélgetés 
folyt. 

Március 15.

Ismerkedő – Ringató délelőtt

„Egy gyerek – egy palánta”

Húsvét 
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Április 26-án délelőtt Vargáné Dobó Katalin, Kati néni, 
munkaközösség-vezető irányításával néptáncos nagycsoporto-
saink bemutatták az év során szerzett ismereteiket, kedvelt tán-
caikat, a hagyományos Komálás-mátkálás során. 

Április utolsó napján májusfát állítottunk. Zöld Óvodaként 
viszont nem egy kivágott fát, hanem óvodaudvarunk egyik ékét 
díszítettük fel szalagokkal. 

Május első hetében lezajlottak a csoportok anyák napi ün-
nepségei. Az Édesanyák és Nagymamák nagy szeretettel fo-
gadták a gyerekek színvonalas műsorait. 

Május 3-án, a közelgő Flórián-nap alkalmából meghívá-
sunknak eleget téve, látogatást tettek nálunk a tűzoltók. Bemu-
tatták eszközeiket, a gyerekek felmehettek a tűzoltóautóba is. 
Nagyon jól éreztük magunkat. 

Május 8-án az Ovizsaru program keretében a Balatonal-
mádi Rendőrkapitányság egy képviselője látogatott el elsőként 
a Csipet Csapat csoportba, majd a hónap következő szakasz-
ban a Ficánka és Aprófalva csoportba is. Nagyon színes, haté-
kony előadást kaptunk, amit a gyerekek mindvégig figyelem-
mel, érdeklődve követtek. 

Május 9én a Területi Szociális Szolgáltató meghívására 
csoportunk 10 képviselője anyák napi műsorral kedveskedett 
az Idősek Klubja kedves Nagymamáinak. 

10-én megszerveztük hagyományos madarak és fák napi 
akadályversenyünket. Természetóvó jeles napunk kapcsán a 
gyerekek a hét folyamán szerzett ismereteiket játékos versen-
gés keretében kamatoztathatták. Hatalmas meglepetésünkre 
mindhárom óvodai csoport éppen ugyanannyi pontot gyűjtött 
össze, így megosztott első helyezésben minden csoport (s a 
bölcsisek is) egy-egy szép új könyvvel gazdagodott. 

Május 25-én, szombaton délelőtt elbúcsúztattuk nagycso-
portosainkat. Ballagási ünnepségünkön óvodánk névadójáról, 
Marék Veronika Kippkoppjáról szóló mesét adtak elő a gyere-
kek. A meséhez illően a gyerekek Kippkopp-pólóban búcsúz-
tatták el óvodai éveiket. 

Május 31-én délelőtt a Szülői Szervezet közreműködésével 
zajlik majd a Gyermeknap. Az egész napos móka, rosszalko-
dás rá is fér már az elfáradt lurkókra. A tevékeny tavasz lezá-
rásaként ezt meg is érdemlik. 

Június első hetében a Szülői Munkaközösség ajándék ki-
rándulást szervez az iskolába menő nagyoknak Patcára, a Ka-
tica Tanyára, ahol természetközeli, szép helyen megannyi jó-
kedv, játék és nevetés várja őket. 

Összességében valóban jól elfáradtunk, sok munka, sok 
tervezés és szervezés van mögöttünk, de megérte. A sok színes 
program, rengeteg teendő olyan sok szépet adott mindannyi-
unknak: látni a gyerekeket jókedvben, tevékenyen mindent 
megér. 

Tóth Gézáné és Ujfalusi-Hujber Zsófia 
a Csipet Csapat csoport óvó nénijei

Komálás-mátkálás

Ovizsaru

Tábori beharangozó 
„A játék megolajozza a testet és a lelket is” 

Pedagógusként és gyakorló édesanyaként mindketten 
úgy gondoljuk, szeretnénk megismertetni a gyermekek-
kel hagyományainkat, a népi játékokat, a népi kultúrát. 
Ezért hívtuk életre 

a Hétmérföldes gyerektábort,
melynek időpontja: 

2019. június 17-21., 8:00-17:00 óra. 
Helyszín: 

Balatonkenese, Tájház, Míves Szín 
Részvételi díj: 29.000 Ft/fő 

Testvér- és nagycsaládos kedvezmény! 
A programokból: íjászat, rovásírás, néptánc, kézmű-
ves műhely, népmesejáték, csillagászat, számháború… 
Napi háromszori étkezés, korlátlan gyümölcsfogyasztás! 
A hagyományos falusi társadalomban a gyermeket szü-
letésétől fogva körülvette a játék. Így ismerte meg saját 
testének határait, így tanulta meg elkülöníteni magát a 
külvilágtól. 
Az ember minden korban és kultúrában játszott. A népi 
játéknak sok szerepe van a gyermek fejlődésében: lélek-
tani, társadalmi, személyiség- és kultúraformáló, vala-
mint anyanyelvi és identitásformáló. 
Ha a dal, a játék, a mozgás összefonódik, nagy segítsé-
get jelent a gyermek anyanyelvi kultúrájának alakításá-
ban. Minden jó játék valamiféleképpen az életre készít 
fel. A gyermek azt hiszi, hogy csak játszik, de mi már 
tudjuk, „mire megy ki a játék”! 
A hagyományokat mi nem őrizni szeretnénk, hanem élni, 
ami életünk részévé válik, valódi dísszel ékesíti lelkün-
ket, környezetünket, és bízunk benne, eljutunk odáig, 
hogy beépül életszemléletünkbe és ami még fontosabb: 
gyermekeinkébe is! 
A tábor idejére jó kikapcsolódást kívánunk a résztve-
vőknek és telefonjaiknak is! 

Ispán Krisztina és Sebestyén-Tóth Orsolya 
 06-30/2248189                 06-20/9261085 

Fotó: Ujfalusi-Hujber Zsófia 
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A balatonkenesei Kippkopp Óvoda 
és Bölcsődében több éves hagyomány a 
szakmai napok megszervezése. Az idei 
évben április 18-án tartottuk, nevelés 
nélküli munkanap keretein belül. Az in-
tézmény vezetője, Galambos Lászlóné
négy éve kezdte el hagyományteremtő 
munkáját. Kitűnően felismerte, hogy in-
tézményi innovációra és menedzselés-
re van szükség. A megrendezésre kerülő
programokat az intézményvezető úgy 
tervezi, szervezi, hogy nemcsak a hely-
béli dolgozóknak érdekes a témaválasz-
tás, hanem más, megyén belüli, illetve 
kívüli óvoda és bölcsőde dolgozóinak is 
felkelti az érdeklődését. 

A legelső szakmai napot intézmé-
nyünkben prezentációs előadással és 
gyakorlati sportbemutatókkal Galam-
bosné Betti tartotta, „Gyógytestnevelés 
a Kippkopp Óvoda és Bölcsődében”
címmel. A következő évben az azóta 
már nyugdíjba vonult óvodapedagógus,
Kerti Teréz „Origami az óvodában” cí-
mű előadásán és programján vehettünk 
részt. Az elmúlt nevelési évben pedig 
Vargáné Dobó Katalin „Évszak forgó,
szélforgó” címmel az óvodában folyó 
néptáncoktatásról tartott Power Pointos 
előadást. Ezeken az alkalmakon a meg-
hívott vendégek megismerhették az ó-
voda sajátosságait, kiemelt szakmai te-
vékenységeit. Betekinthettek az óvoda 
Pedagógiai Programjába, megtapasz-
talhatták közösségünk összetartó erejét. 

Az idei tanévben újabb szakmai 
napot szervezett az intézményvezető. A 
meghívókat Veszprém és Fejér megyé-
ben, az érintett intézményekhez juttatta 
el. Nagy örömünkre szolgált, hogy nyolc
intézmény fogadta el meghívásunkat és 
jelent meg.  A bölcsőde szakmai vezető-
je, Füstös Edit nem vállalkozott keve-
sebbre, mint hogy 15 év tapasztalata 
alapján bemutassa, mennyire működhet 
jól együtt két olyan intézmény, ahol kü-
lönböző korosztályú gyermekek töltik a 
mindennapjaikat. A gyermekek életkori 
sajátosságait, a bölcsődei előírásokat 
figyelembe véve a 1,5-3 éves korosztály
aktív résztvevőjévé válik az óvodai ha-
gyomány- és népszokásőrzésnek, illetve
a környezeti nevelésnek. Így válik köny-
nyebbé a bölcsőde-óvoda átmenet, hi-
szen ismeri mindenki a személyeket, he-
lyet, a programok ismétlődésükkel ter-
mészetes velejárói mindennapjaiknak. 
Edit előadásában képekkel támasztotta 
alá a bölcsőde mindennapi életét. A 

Bölcsődei szakmai nap Balatonkenesén 
szakmai nap színvonalát emelte, hogy az intézmény vendégelőadója Barbainé Bérczi 
Klára volt. A Veszprém megyei Bölcsődei Módszertani Intézet vezetője a megjelentek 
számára teljes körű tájékoztatást adott azokról a törvényekről és változásokról, a-
melyek a napi életet befolyásolják, irányítják. Az előadások után kötetlen beszélgetés-
sel zárult a nap. A jó szervezésnek és a felkészült elő-adóknak köszönhetően távolabbi 
intézmények is tovább vitték intézményünk jó hírét! 

Andrejkáné Dalman Szilvia
intézményvezető-helyettes

Április 18-án szakmai napot tartottunk intézményünkben, melynek
témája a Bölcsődék Napjához kapcsolódott. 

1852-ben április 21-én nyitotta meg kapuit hazánk első bölcsődéje
Budapesten. Ezért ez a nap a Bölcsődék Napja hazánkban, amelyet
2010 óta államilag elismert ünnep, amelyet miniszteri rendelet
szabályoz. A jeles nap 2013 óta nevelés-gondozás nélküli munkanap
Magyarországon. 

Balatonkenesén a bölcsődei ellátás 15 éves múltra tekint vissza.
A kezdettől részese vagyok ennek a munkának. Ezt igyekeztem be-
mutatni meghívott vendégeinknek, akik maguk is bölcsődei szakem-
berek. Veszprém és Fejér megyéből érkeztek intézményvezetők, kis-
gyermeknevelők, valamint Barbainé Bérci Klára a VMJV Egyesített
Bölcsődéje, mint Módszertani Bölcsőde intézményvezetője.  

Bölcsődénk helyi sajátosságának tekintjük, hogy a többcélú in-
tézmény részeként számos kedvező hatást, a gyermekek és a szülők
számára is élményekkel teli bölcsődés évet biztosíthatunk. Helyi óvo-
dai programunk alapja a néphagyományőrzés. Az év folyamán sok
program és rendezvény részesei is lehetnek bölcsődéseink. Ezek a
programok az óvodapedagógusok, óvodai csoportok által évszakon-
kénti felosztásban szerveződnek. Egy-egy évszak lezárásaként mese-
vagy bábelőadáson vehetünk részt. Ezeket az eseményeket képekkel
illusztráltam.  A „többcélúság” előnye még – és ez a sokéves tapaszta-
latunk –, hogy a gyermekek számára könnyebb a bölcsőde-óvoda át-
menet. Részben azért, mert a gyermek már bölcsődés korában meg-
ismerheti óvónőjét, részben, mert a gyermek kellő „helyismerettel” ren-
delkezik.  A kisgyermeknevelő is követheti a gyermek további fejlődé-
sét, bátoríthatjuk, segíthetjük őt. 

Prezentációm után a vendégek Galambosné Betti vezetésével
megtekintették az intézményt. A szakmai nap utolsó napirendi pontja-
ként Barbainé Bérci Klára a bölcsődéket érintő törvényi és módszerta-
ni változásokról tájékoztatta a jelenlévőket. Elismerően szólt bölcső-
dénkről, kiemelve az ott dolgozók összhangját, szakmai munkáját. 

Öröm számomra, hogy a szakmai nap alkalmával szélesebb kör-
ben, bölcsődei szakembereknek mutatkozhattunk be. 

Füstös Edit
kisgyermeknevelő, bölcsőde szakmai vezető
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Akikre 

büszkék vagyunk 
A Tinódi Lantos Sebestyén Re-

formátus Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola meghívta is-
kolánkat 2019. május 3-án tartandó 
születésnapi tanulmányi és művé-
szeti versenyére, melyre nagy izga-
lommal készültünk. A versenyt négy 
kategóriában hirdették meg: 

– Zongoraverseny / egyéni
– Zongoraverseny / négykezes
– Szintetizátorverseny
– Furulya-kamarazene
A verseny nagyon színvonalas 

volt, bronz minősítést nem adtak ki, 
csak aranyat és ezüstöt. Iskolánkat 
tíz tanuló képviselte. 

Zsűri: 
Cegelnyik Jelena és Kovács Márton. 

Résztvevő iskolák: 
Balatonkenese, Balatonszemes, Sió-
fok, Lajoskomárom, Enying, Sárbo-
gárd, Marcali és Litér. 

Tanítványaink helyezései: 
Gyürüs Borbála – arany minősítés 
Kovács Jázmin Lilien – arany minő-

sítés 
Puskás Bíborka – ezüst minősítés 
Kelemen Milán Gergő – ezüst mi-

nősítés 
Puskás Gergely – ezüst minősítés 
Kovács Laura Terézia és Nánássy 

Árpád Torda – arany minősítés 
Felkészítő tanár: Séri Márta 

Bocsi Jázmin Hanna – ezüst minő-
sítés 
Felkészítő tanár: Csősz Gulnára 

Kiss Hanna Viola és Ferencz Laura 
Krisztina – arany minősítés 
Felkészítő tanár: Surán Mónika 
Gratulálok és további sikereket 

kívánok! 
Séri Márta 

Újabb sikert értek el tanulóink: Gyürüs Lilla és 
Pap Krisztina. Az Utcagyerekek produkció a 
Bécsben megrendezett VIBE nemzetközi ba-
lettversenyen III. helyezést ért el. Rendkívül 
erős mezőnyben, közel 500 versenyzővel a vi-
lág minden tájáról vettek részt a megmérette-
tésen. A versenyzők a nemzetközi zsűritagok 
által megtartott workshop-okon is részt ve-
hettek, például Solymosi Tamással, a Magyar 
Nemzeti Balett művészeti igazgatójával. Ma-
gyarországot a veszprémi balettiskolán kívül 
csak profik, a Magyar Nemzeti Balett és a Ma-
gyar Táncművészeti Egyetem hallgatói képvi-
selték. Gratulálunk nekik és a felkészítőiknek! 
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Három nap a vadonban – 6. b. 
Bálint ötletén felbuzdulva újra elindul-

tunk az erdei táborba. Eldöntöttük, hogy 
Vinyére megyünk, vonattal utaztunk odáig. 

„Megszálltunk egy erdei vityillóban.” 
A földszinten, a fiúk emeletes ágyakon 
aludtak. A lányok az első emeleten élték túl 
az erdő sötét bugyrait, kettesével voltak 
egy szobában.  

Az első nap rögtön egy nagy túrát tet-
tünk, a hatalmas túra túlélése után egy pi-
hentetőt számháborúztunk. Este egy na-
gyon ijesztő bátorságpróbán vettünk részt. 
A legbátrabb, azaz Zsombor ijesztgette a 
többieket. Az esti zuhanyozások fejlesztet-
ték a problémamegoldó képességünket és 
kreativitásunkat. Bence hosszútávfürdési 
rekordot állított fel, melyet a második este 
továbbfejlesztett. Vera és Bea kényelmét 
egy katicainvázió zavarta meg. A hajnali 
ébresztőről Tomi gondoskodott.  

Második nap délelőtt madarat fogtunk 
és gyűrűztünk. Megismerkedtünk a Ba-
konyban élő madarakkal, például: a meggy-
vágóval, barátposzátával, csúszkával és a 
hegyi billegetővel. Bálint és Tomi csodála-
tos mászóképességét a Cuha-patak túrán 
mutatta be, Erik a csizma ellenére is képes 
volt elázni. Este a denevérészkedés alkal-
mával Juli minden félelmét legyőzve, ha-
lálmegvető bátorsággal megsimogatta ő-
ket. Bea és Tomi feje pedig felszállópálya-
ként szolgált a denevérek számára.  

A következő reggelen tojáskereső akci-
óba kezdtünk, ahol Gábor a vadászösztö-
nei segítségével nyert. Hogy ajándékot is 
vigyünk haza, karkötőket készítettünk, Il-
dikó néni (iparművész) segítségével. Haza-
felé katonai gyakorlatot is láttuk a vonat 
ablakából. A vonaton nem hagytunk el 
semmit és senkit. 

6. b. 
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Akikre 

büszkék vagyunk 
A természettudományos versenyek megyei 
fordulóin áprilisban vettünk részt, tanuló-
ink kiemelkedő eredményeket értek el. 

A Herman Ottó Kárpát-medencei Bioló-
giaverseny megyei fordulóján Várady Lilla 
8. osztályos tanulónk II. helyezést ért el.

A Tudásbajnokság megyei döntőjén ter-
mészetismeret tantárgyból Pilászy Pi-
roska I. helyezett lett, továbbjutott az or-
szágos döntőbe, Szegedre. Bocsi Jázmin 
Hanna II. helyezést ért el. 

A Kaán Károly Országos Természet- és 
Környezetismereti Versenyen Bocsi Jáz-
min Hanna 6. osztályos I. helyezést ért el, 
továbbjutott az országos döntőbe, Mező-
túrra. 
Pilászy Piroska pedig az 5. osztályosok 
mezőnyében II. helyezést ért el. 

Felkészítő tanár: 
Pusztayné Nemes Beáta. 
Gratulálunk az eredményekhez! 

Operakaland 
és városnézés 
Budapesten 

J 
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A kivagyiság szó újszerű megfogal-
mazásáról, jelentéséről, annak tartalmá-
ról először Veres Péter Kossuth-díjas 
írótól olvastam az 1960-as években. A 
magyar olimpiai csapatok bravúros és 
szenzációs sportteljesítményeit méltatta 
és elemezte az 1940-es évek végétől a 
60-as évek végéig. Próbálta megtalálni a 
sikerek zálogát, hogy nem a véletlenek 
sorozata okozta a magyar vá-
logatottak eredményeit. Kell 
lenni valamilyen forrásnak, 
amely újból és újból erőt és 
tenni akarást és tudást biztosít 
a világversenyeken részt vevő 
magyar sportolóknak. Ezt az 
erőt ő a minden magyar em-
berrel veleszületett „kivagyi-
ságban” vélte megtalálni. O-
lyan innovatív, átörökítő, 
megújuló erőnek gondolta, 
amely a legjobb alakban, a 
legjobb formákat és telje-
sítményeket hozza ki az 
egyénekből, akár a sportban, 
akár az élet bármely más te-
rületén. 

Mutatja ezt Nobel-díjasa-
ink, művészeink és kiváló 
sportolóink magas száma. A 
napi sajtóban és különféle 
írásokban gyakran lehet ol-
vasni, hogy melyik nemzet 
milyen utat járt be az egysé-
ges országgá, nemzetté válás 
kialakulása során. Előszere-
tettel emelik ki az USA-t, 
annak olvasztótégely-szere-
pét, ahol, és amikor a beván-
dorolt sok nemzet fiaiból 
egységes nyelvet beszélő, nagy és erős 
világhatalom lett. Ahol sokan megtalál-
ták a számításukat és a megfelelő élet-
feltételeket. Elfeledkezünk ilyenkor ha-
zánk, Magyarország évezredes befo-
gadó voltáról – a Szent Istváni gondo-
latról –, amikor tetteinkkel és védel-
münkkel a menekülő népek fiainak ott-
hont, megélhetést, biztonságot nyújtot-
tunk. Befogadtuk, és letelepedtek ná-
lunk a jászok, kunok, besenyők, örmé-
nyek, svábok, zsidók, szerbek, románok, 

cigányok és még sorolhatnánk a kisebb 
betelepülőket. Azonban az akkori befo-
gadások nem tévesztendők össze a je-
lenleg a világban folyó migrációval, 
sem amerikai, sem magyar viszonylat-
ban. Az idő múlásával a befogadottak 
mind magyarrá lettek, kényszer nélkül, 
önszántukból asszimilálódtak, hono-
sodtak. Mai nyelven népiesen, kene-

seiesen szólva, ők a „gyüttmentekből 
gyüttek lettek”. A maguk módján szol-
gálták országunk megmaradását, hírne-
vét pedig öregbítették, gyarapították. 
Példaként említem az 1848-49-es sza-
badságharc tábornokainak vértanúsá-
gát, vagy a külföldön élt Nobel-díjasa-
ink magyarságának őszinte hangoztatá-
sát. Annak ellenére is így van, hogy so-
kuknak nem csak magyar felmenőik 
voltak. A jelenlegi nemzetközi életben 
is ismert nagyjaink esetében az idő 

fogja eldönteni, hogy a Veres Péter ál-
tal megfogalmazott jó vagy rossz olda-
lát fogják-e képviseli a magyarokra jel-
lemző kivagyiságnak. 

Nemrégiben egy jelentős műtéten es-
tem át, s műtét előtt és után, az időtöltés-
ben volt alkalmunk a szobatársak meg-
ismerésére, ezek legtöbbször apró segít-
ségnyújtások és beszélgetések útján jöt-
tek létre. 

Egyik szobatársam, egy nemzetközi 
nagyvállalat menedzsmentjének tagja, 
mesélte, hogyan járt egy másik nemzeti-
ségű kollégájával. A vállalat minden év-
ben más és más tagországban szokott 
rendezvényt szervezni, hogy megismer-

kedjenek és betekintést kap-
janak a rendező ország múlt-
jával és jelenével kapcsolat-
ban. A magyarországi ren-
dezvény lebonyolításával őt 
bízták meg. Az ismertetés és 
társalgás angol nyelven folyt, 
időnként, amikor valami fo-
galmon megakadtak, egy má-
sik világnyelvre, a németre 
váltottak. Budapesten megte-
kintették a Hősök terét, és itt 
érte egy váratlan meglepetés, 
az egyik kollégája közbeszólt 
és kijavította, hogy Mátyás 
király nem magyar, hanem 
román volt. Próbálta őt meg-
győzni az ellenkezőjéről, de 
sikertelenül. A kollégák fülel-
tek, nem szóltak bele, sem 
így, sem úgy. Ezzel az ügyet 
lezártnak tekintették. 

Az évek múlásával az 
eset részben feledésbe me-
rült, mindenki a feladatával 
törődött. A munkakapcsolat 
azonban tovább folytatódott 
a kollégák között, hiszen egy 
cég alkalmazottjai. Egyik 
vállalati tréning után meg-
szólalt a Hősök terén koráb-

ban beszólt kolléga, egy felmerült, meg-
oldhatatlannak látszó probléma kapcsán, 
hogy „bezzeg a Kis Magyar megoldaná” 
– később pedig már így mondta: „bezzeg
ezt csinálná a Kis Magyarom” stb. – de 
most már kedves, szerethető modorban. 

Ezek szerint a Kis Magyar már egy 
különleges, mindent megoldó, szeret-
hető, csodalény. Mindenki figyelt, nem 
akarván véleményt nyilvánítani, mert 
eszükbe jutott a Hősök terén korábban 
történt megjegyzése. 

A kivagyiságról 
A „Gyüttek” és a Kis Magyar történetének bemutatásával 

A kolozsvári Mátyás-szobor

2019. június 
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Aztán kiderült, hogy a Kis Magyar 
egy alig ötéves fiúcska, a román kolléga 
gyermeke. Bukarestben született, ma-
gyar édesanyától. A gyermek rátermett-
sége mindent elhomályosít a szülői be-
számolókban, mégis, az apának az a 
gondja a gyermeke viselkedésével, hogy 
a fontos dolgokat magyarul, csak az 
édesanyjával hajlandó megbeszélni. To-
vábbá a kisfia magyar népdalokat tanul 
az édesanyjától, és ezt esténként lefek-
vés előtt gyakorolják. Mondandójából 
kitűnt, hogy nagyon szereti a Kis Ma-
gyarját, és a családját. Ennek a történet-
nek a szinonimájaként jelennek meg az 
olyan közszájon forgó esetek, hogy a 
nemzetközi találkozókon résztvevő hí-
res magyar származású emberek, ha fon-
tos dolgokat akarnak egymással megbe-
szélni, akkor külön vonulnak és magya-
rul beszélnek. Mivel gondolataikat anya-
nyelvünk kiváló kifejezőképességével 
tudják egymás részére legjobban átadni. 

Így történhet meg, hogy az érthető-
ség elérése az egyik félnél öntudatlanul, 
a másiknál tudatosan van használva, ta-
lán egy kicsit már kivagyiságból is. 
Anyanyelvünk nemzeti sajátosságunk 
hordozója. A nagy múlttal, területtel, 
kultúrával rendelkező népek nyelvei – 

az ún. világnyelvek –, amelyeken ke-
resztül bővíthetjük tudásunkat, üzleti és 
egyéb tapasztalatokat szerezhetünk. Min-
dennapi életünk alapvető feltétele is le-
het a rohanó és gyorsuló világunkban. 

Az idegennyelvtudás szükségességét 
Észak-Európa kis népei (svéd, finn, nor-
vég, dán) korán észrevették, s ennek ren-
delték alá az általános, a közép- és a fő-
iskolák és egyetemek működését. Felis-
merték a felnövekvő ifjúság későn érő-
ségét, melyet az elkényelmesedett, vi-
szonylagos jóléti társadalom hozott 
létre. Felemelték és kötelezővé tették az 
iskolavégzés korhatárát, kedvezmények 
adásával segítették az idegen nyelvek ta-
nulását. Ezzel érték el, hogy valamennyi 
végzős fiatal megfelelő nyelvtudással 
rendelkezik, akár szakmát, akár diplo-
mát szerzett. Magyarországon sajnos 
még most is előfordul, hogy a felsőokta-
tásba kerülő fiatalok jelentős százaléká-
nak nincs érvényes nyelvvizsgája. Ezzel 
eleve hátrányos helyzet alakulhat ki szá-
mukra. 

A Veres Péter által oly szép magyar-
sággal és szeretettel bemutatott kivagyi-
ság a magyar emberek tulajdonságához 
tartozik. Ki-ki a maga módján használja 
és él vele, ha tud róla, ha nem. Ezt vi-
szont művelni és irányítani kell, hogy ne 

legyen belőle felesleges virtuskodás, és 
ne csapjon át a „csak azért is megmuta-
tom” életveszélyes mutatványba; és ne 
következhessen be a „megszűnt” és 
„odalett” szavaink önmagunkat is meg-
semmisítő története. A kivagyiság min-
den magyar ember számára adottság, 
művelése során megszűnhet kivagyisá-
gunk esetleges rossz oldala, és akara-
tunkkal, jó céljainkkal eredményeket tu-
dunk felmutatni mindenki számára. 

Az írásomban szereplő kisfiú, annak 
ellenére, hogy már kiskorában a tudat-
alattijában jelentkezett nála a magyar ki-
vagyiság „fertőzöttsége”, remélem, an-
nak csak a jó oldalát fogja használni és 
művelni, előbb-utóbb folyékonyan fog 
édesapjával románul is társalogni, majd 
egy világnyelvet is megtanulva rájön arra 
is, hogy nem a származás, hanem az em-
ber tettei számítanak. Rájön arra is, hogy 
Hunyadi Mátyás, Kolozsvár szülötte 
olyan király volt, akit mindkét nemzet 
szeret, és mindkét nép büszke a tetteire. 
A Kárpát-medence népeinek magyar ki-
rálya, azaz a középkori Magyarország 
királya, a magyar, a szlovén, a román, a 
szerb, a horvát nép meséiben is szereplő 
igazságos Mátyás király. Egyik népmese 
sem foglalkozik a származásával, csak a 
mindmáig csodálatos tetteivel. Így ért-
hető, hogy a Kárpát-medencében, a Kár-
pát-hazában, minden nép egy kicsit ma-
gáénak vallja. A román menedzserre 
sem haragudhatunk ezért igazából, való-
színű, elemi iskolájától kezdve ezt taní-
tották a részére. Így alakulhatott ki, hogy 
bár világnyelveken is beszél, tudása sem 
oldhatta fel benne a történelmi tények 
rosszhiszemű elferdítését, amellyel csak 
minősíti a meglévő és kialakult kivagyi-
ságát. 

A „gyüttek” és a nagyjaink, valamint 
a Kis Magyar történetének megírásával 
szerettem volna korképet, korrajzot ké-
szíteni, hogy a jól vagy rosszul használt 
vagy szerzett kivagyiság milyen pozitív 
vagy negatív dolgok elindítója, előidő-
zője lehet. Szerintem ezért kell foglal-
kozni vele, felszínen tartani, fejleszteni, 
művelni az élet minden területén, akár a 
sport, akár a tudomány, de legjobban a 
mindennapjaink tetteiben. Így tarthatjuk 
meg igazi kivagyiságunk különlegessé-
gét, hajtóerejét, megújító képességét, 
magyarságunk így maradhat meg a jók 
között a legjobbak egyikének. 

Gyurica István

Szeretnénk hagyománnyá tenni a Tűzszertartást itt, 
Kenesén: 

tűzönjárást tartunk a nyári napfordulón. 

Részvétel kizárólag előzetes jelentkezéssel! 
Csak felkészült emberek jelentkezését várjuk! 

Mészáros István 
csontkovács 

70/938-63-93 

Az év legrövidebb éjszakája – a nyári 
napforduló. Valamennyi kultúrában a 
Fény és a Nap áll ilyenkor a közép-
pontban. A magyar hagyományban 
júniust Szent Iván havának is nevez-
ték, Iván napjának előestéjét tűzgyúj-
tással, énekkel és tánccal, vidámság-
gal ünnepelték. A Szent Ivánkor gyúj-
tott tűznek óvó-védő hatást is tulaj-
donítottak: védett dögvész és jégve-
rés ellen, és jó hatással volt a termés 
bőségére is. 

 
 

A tűzgyújtás mágikus szertartás, 
amelynek gyógyító hatása is ismert. Az 
ilyenkor gyújtott tűztől megtisztulást, 
újjászületést, a tűz átugrásától a ter-
més jó hozamát várták. A máglyára il-
latos füveket, gyógynövényeket is ve-
tettek., melyeknek a régi hit szerint 
ebben az időszakban sokkal nagyobb 
az erejük, hatásuk. 

Napjainkban egyre többen élesztik 
újra a régi hagyományokat. 

A Napforduló ünnepe Szent Iván éjszakáján 

2019. június
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Elvesztem mindennapjaim rutinjaiban. 
Abban, hogy reggel fel kell kelni, reggelit 
készíteni, felöltözni, imádkozni, aztán elin-
dulni tanítani, vagy éppen az itthoni teendő-
ket elvégezni. Nap mint nap feladatokat kell 
megoldani. Aktívnak, ener-
gikusnak kell lenni, hiszen 
a határidőket be kell tar-
tani. De el kell végezni a 
házimunkát is. Rendet, tisz-
taságot kell tartani, és min-
den nap el kell látni Leót, a kutyánkat is. Így aztán hamar eljön 
az este, a lefekvés ideje, és mi tagadás: nincs is ellenvetése an-
nak, hogy végre lehessen elaludni. Ugye, kedves olvasó, isme-
rősnek tűnnek ezek a gondolatok?  Nincs ebben semmi külön-
leges. Egyszerű hétköznapok egyszerű teendői. 

Szóval, gondolom, nem vagyok vele egyedül, hogy egyre 
többször felejtem el a falinaptárt átfordítani az irodában, sőt 
néha a saját szobámban is. Előfordul, hogy két-három hete 
érintetlenek a lapok. Egyszer csak azt vettem észre, hogy elvi-
rágzott a nárcisz, mire megéreztem az illatát, és abbahagyják 
az éneklést a rigók, mire lenne időm és energiám egy szép haj-
nalon végre rájuk figyelni. Sokszor rácsodálkozom, hogy a fű 
eltakarja az ültetett virágainkat, mielőtt idő lenne kigyomlálni 
és levegőt adni nekik. Elpusztul a gyönyörű páfrány is a kert-
ben, mert elfelejtem, hogy napok teltek el, mióta utoljára meg-
locsoltam. 

Egyvalami viszont változatlan: a saját hétköznapjaim zsák-
utcái. A problémák, amik makacsul újra és újra visszatérnek. 
Az élethelyzetek, amikből sokadszori nekifutásra sem találom 
a kiutat. Ezeken megtörik az idő ereje. Ezek gyakran érintetle-
nül, de ami rosszabb, sértetlenül állják a napok, hetek, sokszor 
hónapok próbáját. Ugyanazokon a gondolat-utakon vezetem 
végig a tudatom fonalát újra és újra. Ugyanazokba a falakba 
ütközöm, mindig ugyanúgy. Ugyanott megtorpanok, és vagy 
összekuporodva magamba zuhanok saját korlátaim tövében, 
vagy visszafordulok, hogy egy másik napon, még kevesebb 

energiával ugyanaddig – vagy addig se – 
jussak, a megoldást keresve. Olyan ez a fo-
lyamat, mint mikor nehezen felgurítok egy 
nagy követ egy magas hegy tetejére, de a 
kövem újra és újra legurul a lejtőn. Ahogy 

gurul, egyre több törmelé-
ket hoz magával. Résen kell 
lenni. Ha nem figyelek, ak-
kor szép lassan maga alá te-
met… 

Azt is el kell mesélnem, 
hogy elég ritkán, de mindig ugyanazon az úton megyünk sé-
tálni négy plusz két lábon, Leó kutyánkkal. Mindig ugyanott 
ijesztenek meg minket más kutyák, mindig ugyanott fordulunk 
meg és megyünk vissza hazafelé a megtett úton. Múltkorában 
is minden ugyanúgy indult, mint máskor. Ott voltunk mi és az 
ugató, vicsorgó ebek. Ott volt a megszokott út, amerre éppen 
nem mehettünk tovább, és akkor másfelé vettük az irányt. Ami-
kor és ahol a legkevésbé számítottam rá, találtunk egy másik 
kis ösvényt, ami szintén ugyanoda vezet, amerre úti célunk 
volt. Egy picit kellett csak hozzá tovább menni, egy picit kel-
lett jobbra térni, egy picit kellett jobban megerőltetni a lábun-
kat, és már helyben is voltunk. 

Elgondolkodtam ezen az eseten, és kissé el is szégyelltem 
magam a visszatérő vagy megoldatlan problémáim miatt. 
Nincs mit tagadni: ők az én igazi mumusaim, amiken megtörik 
az akaratom ereje. Szégyellem, hogy többször is futottam már 
ugyanabba a hibába. De addig tér vissza makacsul egy-egy 
élethelyzet, míg meg nem tanulom, amit általa üzenni akar az 
Isten. No és amíg mellé nem teszem az én szabad döntésemet 
és tetteimet. Mert hát várhatom a sült galambot, de magától 
nem érkezik meg.  És tudod, kedves olvasó, az a tapasztalatom, 
hogy nyugodtan várakozhatsz, imádkozhatsz megoldásért, 
gyógyulásért, kiútért, de addig, amíg te magad, a szíved mé-
lyén nem hiszed el igazán, hogy van kiút, addig nem fog tör-
ténni semmi. 

Milyen egyszerűnek tűnik! Egészen egyszerűen, feketén-fehé-
ren van leírva a Bibliában is: „amit igazán hittel kértek, az 
megadatik”. Igen, bátran elhiheted te is és én is, hogy ez a 
kulcs, ez az az apróság, ami hiányzik a megoldáshoz. Távlatból 
nézni. Egy kicsivel tovább menni, mint ahol már éppen felad-
nád. És elhinni, igazán elhinni, hogy Isten adhat új utakat. Ak-
kor is, ha megfáradtam, ha közömbös vagyok a körülöttem 
lévő szép iránt, ha belefásultam a nap és éjszaka váltakozá-
sába. Adj, Istenem, erőt mindnyájuknak egy kicsivel tovább 
menni, egészen az új utakig! 

M. Erzsébet nővér 

Új utakon 
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Egyre kellemesebb az idő, jólesik a 
bőrünknek a napsugár, finom a szellő 
érintése, és ha körülnézünk, akkor lát-
ható, hogy egyre színesebben és lengéb-
ben öltözködünk. Előkerülnek a rövi-
debb és szellősebb ruhák és a finomabb 
anyagok. A múltkor Veszprémben sétál-

tunk, és előttem egy 
fiatalosan öltözött 
hölgy rótta a lépcső-
ket. Régi szokásom, 
hogy megtippelem 
az emberek foglal-
kozását, hobbiját és 
a korát az öltözékük 

alapján. Hisz a ruha, amit viselünk, nagyon sokat elárul rólunk. 
– Tehát a hölgy sétált előttünk, és én 30-as körüli eladónak
tippeltem meg, akinek hobbija a vásárlás lehet. A meglepetés 
akkor ért, mikor utolértük és rápillantottam az arcára. Már az 
általam megbecsült kor sem stimmelt. Jóval idősebb volt. Rá-
adásul nagyon nagy volt a kontraszt az általa viselt ruhák és az 
életkora között. 

Az öltözködés kommunikáció. Elmondja egyrészt, hogy 
mit gondolunk magukról, másrészt pedig azt, hogy mit szeret-
nék, hogy mások rólunk gondoljanak. Ezt már Umberto Eco is 
felvetette az 1972-ben megjelent: „The Language of Clothes” 
című művében. Eco szerint az öltözködés lényege, hogy a vi-
selt ruházat üzeneteket közvetít mások számára. Méghozzá 
nyilvános üzenetet. 

Ma már közismert tény, hogy a ruháink, sőt, az otthonunk, 
az autónk, de még a telefonunk is több, mint egy praktikus esz-
köz. Az önkifejezés formái. Az általunk viselt ruhák, használt 
kiegészítők erőteljes jeleket küldenek a környezetünknek: mi-
ként észleljenek bennünket, és hogyan viselkedjenek velünk. 
Az öltözködésünk tehát nagy hatással lehet arra, hogy a töb-
biek milyennek látnak minket. 

Gondolom, mások is láttak már az ut-
cákon olyan öltözetű embereket, akikre 
irigykedve ránéztek, mert valahogy min-
den a helyén volt. Látszott rajtuk, hogy 
jól érzik magukat a bőrükben, jól áll ne-
kik, amit viselnek, tudják hordani a vá-
lasztott ruhát. Sugárzik róluk az össz-
hang. Ebben az esetben az öltözködés 
már nem az esetlegesen kiválasztott ru-
hadarabokat jelenti, hanem valami többet. 

M. R. Solomon és J. Schopler (1982) marketingkutatásuk-
ban azt vizsgálták, hogy vajon az öntudatosság mértéke mi-
lyen kapcsolatban áll az öltözködéssel és ezáltal a vásárlási 

szokásokkal? Tehát tisztában vagyok-
e önmagammal, testi-lelki adottsága-
immal és életkorommal, megfelelő 
önismerettel rendelkezem-e, van-e 
az életemnek meghatározott érték-
rendje és tudom-e azt követni a vá-
sárlásaim során? A kérdőíves vizs-
gálatban részt vevők válaszai alap-
ján arra az eredményre jutottak a ku-

tatók, hogy az öltözködés és vásárlás során az emberek na-
gyobb része, és főleg a nők, nem tudatosan választanak ruha-
darabokat, mert a kutatások alapján a többségre azt volt jel-
lemző, hogy: 

● nem az életkoruknak megfelelően öltözködnek,
● előnyben részesítik az ismert márkákat,
● stílusuk nem követi le az életükben zajló változásokat,
● a testi adottságaikat figyelmen kívül hagyják,
● valamint a médiának, a divatnak túl nagy befolyást en-
gednek az öltözködésüket illetően. 
Epiktétosz ókori görög filozófus ezt régen így fogalmazta 

meg: először ismerd meg önmagad, aztán ennek megfelelően 
öltözz fel! Ma a ruházati boltok gyorsan változó kínálata mel-
lett egyre többet lehet hallani stílustanácsadásról: milyen haj- 
és bőrszínt mely színek emelnek ki, milyen testalkathoz mi-
lyen szabású ruhát érdemes felvenni, milyen munkahelyre mi-
lyen típusú ruhákat érdemes beszerezni stb. De az új stílussal 
teremtett összhatás csak akkor lesz az igazi, ha hűen tükrözi a 
belső világunkat. Saját stílusunk kialakítására nem csupán 
azért törekszünk, hogy megmutassuk magunkat a világnak, ha-
nem azért is, mert az önazonos megjelenés komfortérzetet 
nyújt számunkra. Egyszerűen jól érezzük magunkat a bőrünk-
ben. 

Előbb-utóbb mindenki megkísérli kialakítani az egyénisé-
géhez és/vagy mindennapi tevékenységéhez leginkább illesz-
kedő öltözködési stílust. A különböző stílusok folyamatos vál-
togatása a kialakulatlan személyiségre utaló jelzés. Az egyszer 
előkelő hölgynek, máskor kihívó tinédzsernek öltöző nők ne 

csodálkozzanak, ha senki sem veszi ko-
molyan őket – figyelmeztetnek a stílusta-
nácsadáson. Ugyanakkor a biztos és kö-
vetkezetes öltözködési stílus önbizalmat 
ad és sugároz. 

A divat azonban megnehezíti a stílu-
sos öltözködést, mert uniformizálni pró-
bál: bárki vagy, bárhol élsz, viseld ugyan-
azt a ruhát, ha haladni akarsz a korral! La-
uren Hutton, aki Amerikában modellként 

és színésznőként is nagy karriert futott be, így összegez: a di-
vat az, amit évente négyszer felajánlanak neked a tervezők. A 
stílus pedig az, amit választasz belőle. 

M. Teréz nővér 

Életvezetés – Öltözködés, stílus, önkifejezés 
Mottó: „A stílus abban rejlik, hogy meg-
találjuk az egyensúlyt három tényező 
közt: kik vagyunk, mi áll jól nekünk, és 
hová tartunk. Ezt az egyensúlyt tükrözze 
az öltözködésünk.” 

(Giorgio Armani) 
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Ebben a számban ismerjünk meg 
újabb három cserjefajt! Sajnos, mire ez 
az írás megjelenik, a virágzásukban már 
nem gyönyörködhetünk. 

1. A tamariska, vagy tamariszkusz
(Tamarix) a kétszikűek (Magnoliopsida) 
osztályának a szegfűvirágúak (Caryo-
phyllales)rendjéhez, ezen belül a tama-

riskafélék (Tamaricaceae) családjához 
tartozó nemzetség. Gyors növekedésű, 
vékony vesszejű cserjék, apró, pikkely-
szerű levelekkel. Idővel felkopaszodva 
alacsony, görbe törzsű fácskává is meg-
nőhetnek. Díszük finom, fátyolszerű 
lombjuk van és dús virágzásúak. A mér-
sékelt és a szubtrópusi égöv találkozásá-
nál, száraz, homokos, köves vagy szikes 
területeken honosak (tengerparti szike-
sek, sós mocsarak, Közép-Ázsia szikes-
homokos pusztaságai stb.). Igen fény-

kedvelők, de ettől eltekintve igénytele-
nek, minden talajon megélnek, még az 
erős sziken is. Ez utóbbi helyen gyökere-

ik felveszik a szik-
sót, majd azt a le-
velek „kiizzad-
ják”. Talajjavító 
hatást azért nem 

várhatunk tőlük, mert lehulló lombjuk 
sóban gazdagítja a feltalajt. Rendszeres 
nyírás mellett sövénynek is alkalmasak. 
A nálunk telepített fajok két nagyobb 
csoportba sorolhatók, a lombfakadás i-
dején, illetve nyáron nyíló tamariskák 
csoportjára. Az előbbi csoportba tartozó 
fajok nálunk a legfagytűrőbbek és leg-
magasabb termetűek, 3-5 méteres bo-
korrá, idővel pedig ferde törzsű kis fává 
is megnőnek. A tamariskák szaporítása 
fásdugványozással történik, mivel az át-
ültetést nem viselik. 

Lakóhelyünkön a Hősök kertjében, a 
Bakó József utcában egy magánkertben 
biztos, hogy megcsodálhatjuk ezt a cser-
jefélét. 

2. Amit eddig aranyvesszőnek hív-
tunk, sőt még régebben aranyesőnek, ar-
ról kiderült, hogy igazából aranyfa a 
neve. Az aranyvessző egy behurcolt, in-
vazív faj. 

Az aranyfa vagy aranycserje (For-
sythia), az olajfafélék (Oleaceae) csa-
ládjába tartozó nemzetség. Felálló vagy 
lehajló ágú cserjék. Leveleik keresztben 
átellenesek, a négycimpájú virágaik ma-
gányosan vagy csoportosan, a nóduszok-
ból, lombfakadás előtt vagy azzal egy 
időben nyílnak, a vesszők hosszában. 
Csaknem minden, nem túl száraz talajon 
szépen díszlenek, napos vagy félárnyék-
ban. Fás-, esetleg zölddugványozással 
szaporíthatók. Nagy előnye, hogy fagy-
tűrő, télálló. Latin nevét William A. 
Forsythról, a kensingtoni botanikus kert 
egykori igazgatójáról kapta. Kínai neve 
csin-csung, azaz aranycsengő. 

Balatonkenesén közterületen a Kos-
suth téren, a Parragh-kertben és nagyon 
sok magánkertben megfigyelhető az 
aranyfa. Az óvodában kora tavasszal 

mindig festettünk, rajzoltattunk vagy pa-
pírból ragasztottunk (aranyvesszőt) = 
aranyfát a gyerekekkel. A hóvirág és az 
ibolya után nagyon kedvelt téma volt. 

3. A törpe mandula (Prunus tenella)
a rózsafélék (Rosaceae) családjába tar-
tozó 0,5-1 méter magas cserjefaj. Kelet-
Szibériától Nyugat-Ázsián keresztül Al-
só-Ausztriáig terjedt el. Dísznövényként 
máshol is ültetik. 

Vékony, felálló, hosszú hajtásain a 
lombfakadással egyidőben fejlődnek a 
virágai. A levelek hosszúkás-lándzsásak, 
2,5-6 cm hosszúak, nyélben keskenye-
dők. A szirmok hosszúkásak, élénk ró-
zsaszínűek, bimbós állapotban pirosak. 
Termése ehető, 2 centiméteres egymag-
vú csontár, amelyet sűrű, molyhos burok 
fed. Gyökérsarjak útján vegetatívan köny-
nyen szaporodik, ezért helyenként több 
tíz méter hosszú, kefesűrű állományt is 
képes létrehozni. Magjainak elfogyasz-
tása mérgezési tüneteket okozhat. Lomb-
fakadás előtt, március-áprilisban virág-
zik. 

Löszfalak, pusztafüves lejtők, pusz-
tai cserjések, tölgyesek szegélyén talál-
juk. A dombvidéki övben, száraz, lom-

bos cserjésekben, szőlő-
hegyeken, lágyszárúak-
ban gazdag szárazgye-
pekben él. Kelet-Szibé-
riától Magyarországig 
elterjedt, Alsó-Ausztriá-
ban is előfordul. 

Városunkban a Kos-
suth téren figyelhetjük 
meg a juharsövény társa-
ságában. Régebben több 
is volt belőle egy kis sza-
kaszon, önállóan. 

Pulai Istvánné 
Forrás: Wikipédia 

Hátha valaki nem ismeri… 
Kenese cserjéi 2. 

Tamariszkusz 

  Aranyvessző 

Törpemandula 

Aranyfa

Színes képeink a 47. oldalon.
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A mai alkalommal is néhány egész-
ségügyi fogalommal ismertetjük meg ol-
vasóinkat. 

Mit értünk egészségen? 
Az egészség a teljes ember magas fokú 

szellemi, testi és szociális jólétének álla-
pota, nem feltétlenül a betegség hiánya. 

Mit értünk diagnózison? 
Tulajdonképpen ez a kórismeret, azaz a betegség megne-

vezése. 
Mit értünk egészségbiztosításon? 
Az egészségbiztosítás a társadalombiztosítás természet-

beni egészségügyi ellátásait jelenti, a beteg egészségi állapot-
változásaival kapcsolatos jövedelemkiesését pénzbelileg fi-
nanszírozza. Egyfajta kompenzáció. 

Mi a BNO? 
Betegséggel, valamint betegségekkel kapcsolatos állapo-

tok nemzetközileg osztályozott rendszere. 
Mit jelent a bizonyítékon alapuló orvoslás? 

Ez az egészségügyi ellátás egyfajta következménye, mely 
szerint a betegek kivizsgálására, valamint gyógykezelésére 
csak tudományos kutatásokkal bizonyítottan hasznos mód-
szereket lehet alkalmazni. 

Mi a co-payment? 
Ez nem mást jelent, mint az önrész fizetését. A biztosítási 

rendszerekben azt a pénzösszeget nevezik így, melyet a bizto-
sított a természetbeni egészségügyi ellátás használatakor – 
szakszóval: igénybevétele esetén –, a rendszeres hozzájárulá-
son túl, kiegészítő díjként fizet. Azaz az igénybevétellel egye-
nesen arányos lakossági terhek megjelenítése a finanszírozott 
egészségügyi rendszerben. 

 
 
 
 

Egészségügyi miniszter 
A 152/2014. (VI.6.) Kormányrendelet 48.§ szerint 

egészségügyi miniszter az emberi erőforrások minisz-
tere, a kormány egészségbiztosításért és egészségügyért 
felelős tagja. 

Az egészségügyért felelős államtitkár feladatát a 
33/2014. (IX.16) Emberi Erőforrások Miniszteri utasí-
tás 1. számú melléklet 20.§-a szabályozza. Ennek értel-
mében az egészségügyért felelős államtitkár szakmai, 

politikai irányítást gyakorol: 
1. az egészségügyi ágazatban – a nemzetközi ügyekért felelős

államtitkárral együttműködve – a nemzetközi két- és több-
oldalú kapcsolatok és az európai uniós tagság terén, 

2. az ápolással,
3. a népegészségüggyel,
4. az egészségügyi és egészségbiztosítási ágazat működésével,

hazai és európai uniós fejlesztésével, 
5. az egészségügyi ágazat, illetve az ágazati gazdasági straté-

giai tervezésével, 
6. egészségügyi ágazati informatika kialakításával,
7. településfejlesztési és területi tervezési folyamatokban való

egészségügyi ágazati részvétellel, 
8. a gyógyszer és gyógyászati segédeszközök ellátásával,
9. az egészségügyi ágazat védelmi feladataival,
10. az egészségügyi ágazati szakmai képzéssel, a humánerő-

forrás-fejlesztéssel,
11. az állami tulajdonban és fenntartásban lévő egészségügyi

intézmények tekintetében a közvetlen betegellátói tevé-
kenységgel,

12. az egészségügyi ellátórendszer hatósági felügyeletével,
13. a miniszter részére fenntartott jogkörök kivételével az ál-

lami tulajdonban és fenntartásában lévő egészségügyi in-
tézmények fenntartói jogainak gyakorlásával,

14. a közegészségüggyel, környezet- egészségüggyel, kivált-
képp a település- és környezet, az élelmezés- és táplálko-
zás, a gyermek- és ifjúsági, továbbá a sugáregészségüggyel
és a kémiai biztonsággal, járványüggyel és kórházhigiéné-
vel, egészségfejlesztéssel, védőoltás, szűrés koordinációjá-
val kapcsolatban.

15. Feladata még a kormányhivatalok és azok járási, fővárosi
kerületi hivatalai szakmai irányításának koordinációja, va-
lamint a jogszabályban meghatározott kivétellel az egész-
ségügyi ágazatban középirányító szerv közreműködésével
irányított intézmények szervezeti és működési szabályza-
tának jóváhagyásával kapcsolatos ügyek ellátása.

Rovatunk következő tervezett témái között a CSOK és a csa-
ládokat érintő szociálpolitikai kedvezmények is szerepelnek. 

Forrás: Egészségügyi szótár. 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2018 

Összeállította: Varga Ákos 
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 
 

 
 
 

 
                       
 

olvasÓprÓba 
3-5-8 perces mesék 

Olvasásra, könyvek lapozgatására 
minden percet érdemes felhasználni. Vá-
rakozás unalmas perceiben, hosszabb 
utazásnál mindig jó, ha kéznél egy könyv 
– a gyerekeknek is. Erre gondolt a Pozso-
nyi Pagony Kiadó, mikor útjára indította 
a 3-5-8 perces mesék sorozatát. Az eddig 
megjelent kötetek történetei egyaránt be- 

Szociálpolitikai kalauz 

Egészségügyi fogalmak 4. 
Egészég – Diagnózis – Egészségbiztosítás – BNO-kód – 
Bizonyítékon alapuló orvoslás – Co-payment – Egész-
ségügyi miniszter 

tölthetik az utolsó utáni utolsó mese 
szerepét. 
3-5-8 perces mesék – 

Szép álmokhoz 
Utazáshoz és kalandozáshoz  
Unikornisokról és sárkányokról  
Elalváshoz és összebújáshoz  
Viccelődéshez és bolondozáshoz 
Mikulásra és karácsonyra 

– nk – 
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Lapszélen 
Múlt havi lapszámunkban közöltük 

Id. Mészöly Sándor írását. Az alábbiak-
ban Kovács László gondolatait olvas-
hatják az ott felvetett témával kapcsolat-
ban. 

Kedves Sanyi! 
Tökéletesen egyetértek veled abban, 

amit a Kenesei Hírlap májusi számában, 
a Lapszélen zárásként írtál: „De egyva-
lamit el kell fogadnunk: mindenkinek 
joga van ott élni, ahol megtalálja ön-
maga és családja boldogulását.” 

Írásod hangulatát viszont borongós-
nak, révedezőnek érzem. Nem mondom, 
hogy nincs benne igazság, hogy beszél-
getőpartnereid túloznak, de hadd köze-
lítsem meg a témát kicsit derűlátóbban! 

Első kézből: ismeretem egyrészt a-
zért van, mert a 80-as évek végi „köz-
hangulat annyi negatív érzését, … kilá-
tástalanság és elkeseredettség érzését…” 
svarcarbajterként próbáltam csökkente-
ni, anyagi előnyök szerzésével. Nagyjá-
ból sikerült, de eszembe sem jutott, hogy 
Svájcban maradjak. Valószínű, nem is 
engedték volna, elég zárt közösség, jól 
védik magukat, elveszik, ami kell nekik, 
aztán alá szolgája. Többé-kevésbé más 
társadalmak is ilyenek, mi is inkább a 
„magunkfajtával” értünk szót. Ez alatt 
azt értem, hogy sikert, pénzt, csillogást, 
házat lehet szerezni, de hazát, otthont 
bajos. 

Akinek van mire, legyen rá büszke! 
Nem a hencegésre gondolok. A minden-
napokban jól látható, hogy emberek va-
gyunk, hibázunk. Vannak rendszer- és 

jellemhibák is. Nem lehet előle külföldre 
menekülni, ott is van ilyen. Vagy nincs? 
Külföldön könnyebb bezárkózni, burkot 
építeni. Könnyebb elmenekülni, mint 
tenni valamit a „közhangulat” javításá-
ért. 

Másodkézből: az én gyerekeim is él-
tek külföldön. Huszonegynéhányszor 
volt alkalmam repkedni a szigetor-
szágba. A reptéri várókban és a gépen 
sok hazalátogató fiatallal, szülővel volt 
alkalmam beszélgetni. Elsősorban az 
anyagi okokat sorolták, amiért vállalták 
a terhet. (Másodjára a szakmai előmene-
telt.) Mert teher távol élni a családtól, 
hiányos nyelvtudással eligazodni egy 
más kultúrában, kockáztatni az otthoni 
biztos keveset egy bizonytalan többért. 
Tanári diplomával pizzafutárként nyo-
morogni nyolcan, egy kétszobás albérlet-
ben. Mert a pénzt meg kell fogni, mert 
törleszteni kell a maradék devizahitelt! 
A kerítés máshol sincs kóbászbú! 

Találkoztam olyannal, aki le akart te-
lepedni, olyannal is, aki már a 90-es é-
vek óta kint él és nem is akar, csak láto-
gatóba jönni. Olyannal is, aki már éppen 
hazaköltözködésben volt. Legtöbben vol-
tak, akik egyenesbe akarták hozni a csa-
lád anyagi helyzetét, és arra vártak, hogy 
idehaza is elinduljon valami fellendülés. 

Egyik lányomék iskolai tapasztala-
tuk alapján úgy indultak neki, hogy már-
pedig ők kint telepednek le. Hét év után 
hazaköltöztek, pedig jól éltek. (HAZA. 
Sanyi, ezt a szót neked nem kell magya-
rázni, te tudod! – A Berek, a Gyümölcs-
kert, a szomszéd, …) 

Igaz, sokat jártunk látogatóba, én is, 
de még inkább a nászomék. Pedig jól 

éltek!? Kinek jó, hogy a gyerekek nem 
kapják meg a nagyszülőkkel, a rokon-
sággal való kapcsolatot? A családi ha-
gyományokat? Nem látják a közösségük 
sikereit, kudarcait, az újrakezdéseket, 
útkereséseket. Egyszóval a szűkebb ha-
zájuktól a nevelést. Arról már ne is be-
széljünk, hogy a felmenők nem láthat-
ják, nem lehetnek részesei, nem örülhet-
nek a kint cseperedő gyerekek fejlődé-
sének! 

Más: Jugoszláviát gazdasági érte-
lemben az tartotta, hogy a férfi lakosság 
harmada külföldi munkából talicskázta 
haza a devizát. A mi honfitársaink is sok 
pénzt hoznak haza. Mondjuk ahhoz ké-
pest kevés, amit a külföldi vállalatok 
profitként kivisznek, de legalább va-
lami! 

Réges-régen a céhmesterek a segéd-
legényeket külföldre küldték tanulni. A-
mikor évek múlva visszajöttek, elkészít-
hették a remeküket, ezzel váltak egyen-
rangúakká a mesterekkel. A mi honfitár-
saink is remélhetőleg gazdag szakmai 
tapasztalattal jönnek haza, és megválto-
zik a munkához való hozzáállásuk is, 
amit majd továbbadnak a gyerekeiknek! 

A külföldről hazatértek gyerekeivel 
nem kell majd közelharcot vívni, hogy a 
diplomájuk mellé kell a nyelvismeret is! 
Tiszteletet érdemelnek, mert nem csak 
ülnek és várják a sült galambot, mérge-
lődnek a közhangulaton, hanem tesznek 
magukért. Hogy a könnyebb utat vá-
lasztják? Nem hiszem. 

Szerintem jó, hogy sokan mennek 
külföldre dolgozni, de a legjobb, hogy 
ha idővel haza is térnek! 

Az nem jó, hogy ha erős kényszerből 
teszik, és kint sem ér-
zik jól magukat! 

Tulajdonképpen ré-
gen is igaz volt, de ma 
már mindenképpen: az 
nem talál magának 
munkát, aki nem is a-
kar. Nem volt könnyű 
a 90-es évek eleje se, 
vége se. Emlékszel a 
Bokros-csomagra? Tud-
nék pár „kényszervál-
lalkozót” említeni a fa-
luból, akik a munka-
helyük elvesztése után 
a saját lábukra álltak. 
Még állnak! 

Tisztelettel zárom 
írásom azzal, hogy ma-
radjon érvényben az 
első bekezdés! 

Kovács László 
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A Magyar Turisztikai Ügynökség Országos Tourinform Találkozót ren-
dezett Mátraházán 2019. május 15-16-án. Két napos, színes program-
sorozat várta a Mátraházára érkező Tourinform irodavezetőket, mely-
nek a Lifestyle Hotel Mátraháza **** adott otthont. 

Az első napon, május 15-én, 
számos előadó beszélt az országos 
és gyöngyösi turizmusról, a jövő-
beli tervekről és az új Tourinform-
arculatról. A megnyitót Kapás 
Zsolt az MTÜ munkatársa kezdte, 
aki köszöntötte Farkas Dávid 
MTÜ vezérigazgató-helyettest, 
Molnár Anita programigazgatót, 
Dr. Váradi Zsuzsannát, a kutatási 

csoport vezetőjét, illetve a házigazdát, Nagy Róbertet, a Gyön-
gyös-Mátra Turisztikai Egyesület elnökét. 

Farkas Dávid említést tett a 
Tourinform hálózatról, a változá-
sokról, arról, hogy milyen megha-
tározó szerepe van az országban 
működő 118 Tourinform irodá-
nak, mivel rendkívül hozzájárul-
nak a magyar turizmus működésé-
hez. 

Nagy Róbert legfőképpen a 
mátrai, ezen belül is Gyöngyös tu-
risztikai fontosságát emelte ki, mely több mint 100 éves Tou-
rinform irodával rendelkezik, és az első megalakuló irodák 
közé tartozik. Még több turista vonzásának érdekében elen-
gedhetetlennek vélik a kerékpáros utak fejlesztését, összekötő 
turistaútvonalak kialakítását a falvak között, továbbá a libegő 
fejlesztését Kékestetőnél, remélve, hogy továbbra is kiemelt 
turisztikai célpontok maradnak. 

 

tásokról, az elmúlt fél évben elvégzett feladatokról. Nagy hang- 
súlyt fektetett a Tourinform irodák jövőbeli feladataira, 
amelybe beletartozik a rendszeres NETA, valamint Faliújság 
töltése, ellenőrzése. Fontosnak vélte megmutatni azt is, ho-

gyan alakult a leglátogatottabb 
irodák rangsora az elmúlt egy év-
ben, melyek között szerepelt Bu-
dapest, Badacsonytomaj, Eger, 
Mohács, Pécs, Kaposvár, Siófok 
és természetesen Balatonkenese 
is. Említést tett arról, hogy egy új 
Tourinform-arculat van kialakuló-
ban, mely legfőképpen a modern-
séget képviseli. Olyan arculatot 

szeretnének létrehozni, mely em-
berközpontú, feltűnő, segítőkész, 
és végül, de nem utolsósorban ki-
emelkedő információt ad át. Az új 
logó színválasztásánál is hasonló-
képpen gondolkodtak. 

A második napon, május 16-án 
a szórakozás kapott szerepet. A 
csoport ellátogatott az Oxygen Ad-
renalin Parkba, ahol számos prog-
ramlehetőség közül választhattak a szórakozni vágyók. Ezután 
Mátrafüred, a Hegyi Sportok Bázisa következett; itt a csoport 
kipróbálhatta az e-rangert, vagy akár a segway túrát. Ezen kí-
vül ellátogattunk a Kékestetőre, a Galya-kilátóhóz, a Hungest 
Grandhotelhez, és rájöttünk, milyen csodálatos tájak vesznek 
körül bennünket itt, Magyarországon. 

Kanász Petra

 

 
 
 

 
 
 

Turisztikai egyesületünk hírei Országos 
Tourinform Találkozó 

Mátraházán 

Ezután Molnár Anita beszámolóját halhattuk az aktuali-

Tájékoztató a Tourinform 
Iroda új elérhetőségéről 

A Kultúra Háza felújítása miatt várhatóan 
október 31-ig a Vak Bottyán Strand fő-
épületébe költözik a Tourinform Iroda. 
Nyitva tartásunk és telefonszámunk válto-
zatlan maradt. 

Kutyabarát Balaton és környéke Térkép megjelenés 

 A 2017-ben indított, balatoni turizmust fejlesztő 
        program, a Kutyabarát Magazin balatoni különszá-

                                                ma térképmelléklettel hamarosan elérhető lesz. 
 A projektnek továbbra is egyik fő célja, hogy össze-

                                                kösse a kutyabarát szolgáltatásokat a több mint két-
                                                milliós hazai célcsoporttal, megismertesse a Balaton-
                                                régió kutyás szolgáltatásait az odalátogatókkal. 

        A magazin a hozzá tartozó térképmelléklettel or-
szágszerte több mint 200 helyen lesz elérhető az ország számos pontján. 
Bővebb információért és a kutyabarát szolgáltatások megjelenítésével kapcso-
latban keresse irodánk munkatársait. 

Mostantól 
a Tourinform irodában is 
vásárolhat sétahajózási 
és menetrend szerinti 

járatokra jegyeket 

Siófoki, illetve balatonfüredi sétaha-
józásra szóló jegyet is vásárolhatnak 
nálunk. 

Menetrend szerinti járatok esetében 
az egész Balaton településeire való 
jegyváltás lehetséges. 

Bővebben érdeklődjön irodánkban, a 
Vak Bottyán strandon személyesen, 
vagy a 06 88 594-645 telefonszámon. 
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Bartha András –Majláth Mikes László  Kenesei Kabarészínpad – június 

FELESÉG: 
Apukám, 

már három ó-
rája ülünk itt 
a lerobbant 
kocsinkban, 

a parkolóban, de nem jön 
a segítség. 

FÉRJ: Pedig beszóltam az 
assistance, vagy hogy 
hívják szolgálathoz, azt 
mondták, várjunk nyu-
godtan, majd jönnek. 

FELESÉG: Honnan tudják, 
hogy hová kell jönniük? 

FÉRJ: A GPS koordinátai alapján. Ezek 
ott már olyan menők, hogy mindent 
tudnak a kocsinkról, még azt is, 
mennyi a légnyomás a kerékben.  

FELESÉG: De mikor érnek ide?! 
FÉRJ: Ha volna pálinkám, a bánatomat 

italba fojtanám, de tud úszni a roha-
dék. 

FELESÉG: Mindig csak a pia… 
FÉRJ: Nana, a víz a legerősebb ital, 

fenntartja azokat a böhöm nagy ha-
jókat. 

FELESÉG: De te főleg a viszkit szere-
ted, ami hosszú távon butít. 

FÉRJ: Nem baj, én ráérek. Különben is, 
ha lenne viszkim, már nem lenne. 

FELESÉG: Ezt elhiszem. 
FÉRJ: A szerelem a legfontosabb a vi-

lágon, de ha nincs, megteszi az uni-
cum is. Az emberek mindig azt 
mondják, hinni kell, de a szó eleji 
„h” hangot én sosem hallom meg. 

FELESÉG: Ital, ez az örök téma. 
FÉRJ: Hinni kell valamiben. Azt hi-

szem én most meginnék egy felest. A 
Bélától kaptam egy üveg pálinkát, de 
nem valami erős. 

FELESÉG: Ajándék italnak, ne nézd a 
fokát. Mondd meg őszintén, miért 
iszol annyit? 

FÉRJ: A háziorvosom azt mondta, rá se 
nézzek az alkoholra. Azóta becsu-
kott szemmel iszom.  

FELESÉG: Apukám, az utóbbi időben 
az az érzésem, hogy megcsalsz. 

FÉRJ: Hogy mondhatsz ilyet, rá sem 
nézek más nőre. 

FELESÉG: Megcsalsz, s ha meghalok, 
a mi hitvesi ágyunkban fogsz aludni 
a nőddel. 

FÉRJ: Mondom, hogy senkim sincs. 
FELESÉG: Az a nő fogja használni a 

ruháimat, az edényeimet. 
FÉRJ: Esküszöm, hogy tévedsz, nincs 

barátnőm. 
FELESÉG: Még a golf felszerelésemet 

is odaadod annak a nőnek. 
FÉRJ: Azt nem lehet, ő balkezes! 
FELESÉG: Tudtam, te disznó! 
FÉRJ: Nyugi, csak vicceltem. Viszont 

van egy rossz hírem. A főnököm teg-
nap azt kérdezte, be tudok-e jönni 
szombaton dolgozni. Mondtam neki, 
hogy sajnos nem, a nejem már csa-
ládi programot szervezett. Mire a fő-
nök: Akkor másképp kérdezem: be 
akarsz még jönni hétfőn dolgozni? 

FELESÉG: Mire te? 
FÉRJ: Mit tehetnék, bemegyek szom-

baton. 
FELESÉG: Persze örülsz, hogy nem 

kell találkoznod az anyósoddal. 
FÉRJ: A hétvégén legszívesebben nem 

csinálnék semmit. De az a baj a sem-
mittevéssel, hogy nem tudom mikor 
érek a végére. 

FELESÉG: Mindig tudtam, hogy lusta 
disznó vagy. 

FÉRJ: A negyedik Béla, tudod, aki a 
negyediken lakik, küldött SMS-ben 
két rossz viccet. 

FELESÉG: Hagy halljam! 
FÉRJ: Hogy megy be a vadász a kocs-

mába? Befelé kacsázva, kifelé ró-
kázva. 

FELESÉG: Ez gusztustalan, mi a má-
sik? 

FÉRJ: Ketten jönnek ki a kocsmából. 
Egyik futva, a másik medve. 

FELESÉG: Ez meg túl abszurd. Csak 
az érti meg, akinek legalább érettsé-

gije van. Apropó, nem is meséltem, 
a múlt héten voltam a negyvenedik 
érettségi találkozónkon. Fel sem is-
mertem azt a sok vénembert és vén-

asszonyt. 
FÉRJ: Negyedik Béla azt 
mondta, hogy tíz év múlva vé-
get ér a hét szűk esztendő. 
FELESÉG: Nem erőszak a 
disznótor, csak a disznónak. 
FÉRJ: Most erre mit mond-
jak? Az élet addig tart, amíg a 
cédula a csuklódról a bokádra 
kerül. 
FELESÉG: Még egy ilyen 
adomát, s a rendőrnek adom át. 
FÉRJ: Negyedik Béla újra 
SMS-t küldött: Lófarkas lány 

keresi hasonló adottságú fiú partnerét. 
FELESÉG: Pfúj, disznó. 
FÉRJ: Akkor mondok egy másikat. Két 

autóstoppos lány beszélget: Te, min-
den úrvezető egyforma? Mire a má-
sik: Nem, van amelyik védekezik. 

FELESÉG: Mindig a szexen jár az 
eszed! 

FÉRJ: Minden szenvedély káros, de a 
szex legalább nem rongálja a foga-
kat. Egyébként a szex mellett más is 
érdekel. 

FELESÉG: Persze, a tintázás. 
FÉRJ: A vörösboros kólában az a rossz, 

hogy sok benne a kóla. Egyébként én 
pálinka párti vagyok. Persze a pá-
linka nem Facebook, hogy megosz-
szam másokkal. 

FELESÉG: Nem akarok többet hallani 
az italról. 

FÉRJ: Mondok mást. Az idő attól függ, 
hogy a WC ajtó melyik oldalán vagy. 
Ha belül, akkor egy perc kevés, ha 
kívül, akkor sok. 

FELESÉG: Érdekes, hogyha egy ven-
déglőben huzat van, akkor mindig a 
WC felől jön a szél. 

FÉRJ: Már akartam mondani neked, 
kedvenc feleségem, hogy egy házas 
ember is lehet boldog. Csak a neje 
meg ne tudja. 

FELESÉG: Majd adok én a fejedre! 
Képzeld, a Kati múltkor mesélte, 
hogy az óvszer sem ad teljes bizton-
ságot. Múltkor a barátja sietett, nem 
vette le magáról, és elütötte egy busz. 

FÉRJ: Beszéljünk végre a kultúráról is! 
Képzeld, az amerikaiak csinálnak 
egy romantikus kalandfilmet. 

FELESÉG: Mi lesz a címe? 
FÉRJ: Rambó és Júlia.   

  Majláth Mikes 
  László – Tónió 

  rajza 

ÉVŐDŐ HÁZASPÁR 3. 
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Közeledik a tanév vége az okta-
tási intézményekben. A gyermekek 
kikerülnek a biztonságot adó iskola-
falak közül, a szülőknek pedig fájhat a feje, hogyan oldják meg 
gyermekeik felügyeletét a szünetben. A gyermekek a rendsze-
res napi elfoglaltság után a szünetben hirtelen rengeteg szabad-
időhöz jutnak, amelynek nagy részét felügyelet nélkül töltik el. 
Ehhez járul még a gondtalansággal együtt járó felszabadultság, 
óvatlanság, amelyet nem csak az ő esetükben figyelhetünk 
meg, hanem a Balatonra érkező turisták esetében is. 

Mindnyájunk feladata, felelőssége, hogy felkészítsük a 
gyermekeket a rájuk leselkedő veszélyekre. 

Úgy gondolom, hogy a gyermekekkel, fiatalokkal leülve, 
egy „megállapodást” kötve, amelyben otthoni feladatokat 
adunk nekik és cserébe – általunk is ismert, tudott – szabadidős, 

Úgy gondolom, hogy a gyerme-
kekkel, fiatalokkal leülve, egy „meg-
állapodást” kötve, amelyben otthoni 

feladatokat adunk nekik és cserébe – általunk is ismert, tudott 
– szabadidős,szórakozási programokban támogatjuk, tudjuk a
felügyeletüket megvalósítani. Természetesen a megállapodás 
megbeszélése ad alkalmat arra is, hogy a veszélyekre felhívjuk 
figyelmüket! 

Nemcsak a szülők, hanem minden felnőtt felelőssége, hogy 
figyeljen a közterületeken több időt töltő, akár gyalogosan, 
akár kerékpárral közlekedő gyermekekre, fiatalokra. Számít-
sanak arra, hogy a gyermekek közlekedése kiszámíthatatlan, 
sokszor nincs veszélyérzetük és gyakran kalandot keresnek. 

Kívánom, hogy ez a nyár rendkívüli eseménymentes vaká-
ció legyen minden gyermeknek, fiatalnak és családnak! 
Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nyárra készülve… 

A legszükségesebb tudnivalók 
az áldozattá válás megelőzéséhez, 

nem csak gyerekeknek: 
● 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 egye-

dül haza, hanem egymást védve-kísérve.
● Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem testi épségü-

ket védjék.
● Ismerjék az általános segélyhívó telefonszámot: 112, il-

letve tanulják meg szüleik telefonszámát is.
● Ne próbáljanak ki ismeretlen hatású szereket, italokat, ká-

bítószereket, tudatmódosító anyagokat, mert a hatásuk ki-
számíthatatlan, és kiszolgáltatott állapotban könnyebben
válhatnak bűncselekmény áldozatává, de elkövetőjévé is.

● A szülők tudjanak arról, hová készülnek, kivel töltik ide-
jüket, ismerjék barátaik nevét, címét, telefonos elérhetősé-
gét, tudják mikorra várhatók haza.

● Keressenek gyermekükkel együtt a nyárra hasznos elfog-
laltságot! Táborokat, foglalkozásokat, otthoni tevékeny-
séget, a családért, lakóhelyi közösségért elvégzendő fel-
adatokat.

Nemcsak a szülők, hanem minden felnőtt felelőssége, hogy
figyeljen a közterületeken több időt töltő, akár gyalogosan,
akár kerékpárral közlekedő gyermekekre, fiatalokra. Számítsa-
nak arra, hogy a gyermekek közlekedése kiszámíthatatlan, sok-
szor nincs veszélyérzetük és gyakran kalandot keresnek. 

Kívánom, hogy ez a nyár rendkívüli eseménymentes vaká-
ció legyen minden gyermeknek, fiatalnak és családnak! 

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Baj van 
a segélyhívásokkal!!!!!! 

Az ORFK közzétette a segélyhívó számok használatával 
kapcsolatos adatokat. A mintegy 5 millió hívás csaknem fele
indokolatlan volt, magyarul nem segítséget kért a telefonáló,
csupán információt. 

A SEGÉLYHÍVÓ számok csak és kizárólag emberi életet, 
anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető, valós ve-
szélyhelyzetben hívhatók, amikor a mentők, katasztrófavé-
delem/tűzoltóság vagy rendőrség beavatkozására van 
szükség.  

Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, ve-
szélybe sodorva azoknak az életét, akik valóban a készenléti
szervek segítségére szorulnak!  

Csak valóban indokolt esetben hívják a segélyhívó számo-
kat! 

Én úgy gondolom, ma az állampolgárok, még a fiatalok és
gyermekek is jól mérik fel a valódi vészhelyzetek kialakulá-
sát, fennállását. Arra, hogy van-e a tervezett útvonalon bal-
eset, vagy egy folyamatban lévő ügyben kíván érdeklődni
valami, vannak megfelelő elérhetőségek, applikációk.  

Tudom, ott mindig, gyorsan felveszik a telefont, és ráadásul
ingyen lehet beszélni, de pontosan a nem idevaló hívásokkal
akadályozzuk meg a valóban segítségre szorulókkal történő,
minél gyorsabb kapcsolatfelvételt, és nem is fogjuk a köz-
ponttól a megfelelő választ megkapni. 

A segélyhívó számok feladatának védelmére született meg
a törvény, amely 

● a segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevéte-
lét 

● vészhelyzetről vagy rendzavarásról tett valótlan beje-
lentést,  

szabálysértésnek minősítette, és 150.000 forinttal büntet-
hető. 

Minden telefonról (tikosított, kártyás, SIM nélküli) érkező
szabálysértő hívás esetén is megállapítható, hogy honnan és
milyen készülékről indították a hívást. Így van lehetőség a
szabálysértési eljárás lefolytatására.  

Kérem, mindenki 
csak valódi veszélyhelyzet esetén hívja 
a 112-es (esetleg 104-es, 105-ös, 107-es) 

segélyhívó számot! 
Stanka Mária r. őrnagy

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Kérem, mindenki 
csak valódi veszélyhelyzet esetén hívja 
a 112-es (esetleg 104-es, 105-ös, 107-es) 

segélyhívó számot! 
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kÉpes kalendÁrium 
Írta és rajzolta: Pulai Istvánné 

     
       

       

      

       

       

         

          

          

      

      

    

Június népi elnevezése 

4. Társas borozás neve, helye.
5. Ezt biztosan fogja a pecás.
6. Mi a Kürthy-féle „kenesei rettene- 
    netes? 
7. A Balatonban is él ez az állatfaj (telepes).
8. A táblára az utolsó betűvel kezdjük írni.

9. Lakóhelyünk emblematikus csárdája volt.
10. A tündérrózsa is ez.
11. A 2019-es év rovara.
12. A tavalyi nád ilyen.
13. Költőóriásunk.

1. A 2019-es év kétéltűje.
2. A mi kicsi erdeinkben is élő rőt

vad.
3. A pécsi … mandulafa lett az 

idei évben Európa fája. 
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Július elsejétől 
elérhető 

a falusi CSOK 
A bevezetett Családok Otthonteremtési Ked-
vezményének ez a fajtája kistelepüléseken 
található lakások és házak vásárlásához, fel-
újításához és korszerűsítéséhez nyújtott, 
vissza nem térítendő támogatás. Külterületi 
lakás – tanya, birtokközpont esetén is igé-
nyelhető vvásárlásra és ezzel egyidejűleg kkor-
szerűsítésre és/vagy bővítésre – tehát CCSAK 
vásárlásra nem kérhető. 
Tanya vásárlásánál az adott ingatlanra koráb-
ban nem vehették igénybe a „Tanyák háztar-
tási léptékű villamosenergia és vízellátás, va-
lamint szennyvízkezelési fejlesztései” megne-
vezésű támogatást, valamint a Tanyafejlesz-
tési Programot. 
A felvett összeg ingatlankorszerűsítésre is 
fordítható. 

A falusi CSOK ttámogatásának összege attól 
függ, a család milyen célra igényli. 

Vásárlás és egyidejűleg bővítés/korszerűsítés 
esetén: 

– 1 gyermek: 600.000 Ft 
– 2 gyermek: 2.600.000 Ft 
– 3 vagy több gyermek: 10.000.000 Ft 

Maximum a támogatás felét lehet vásárlásra 
fordítani, a másik felét korszerűsítésre 
és/vagy bővítésre kell felhasználni. 

Meglévő lakásbővítés, -korszerűsítés esetén: 
– 1 gyermek: 300.000 Ft 
– 2 gyermek: 1.300.000 Ft 
– 3 vagy több gyermek: 5.000.000 Ft 

A megvásárolni, felújítani, korszerűsíteni kí-
vánt ingatlannak aa tulajdoni lapon lakóház-
ként, lakásként kell szerepelnie, és llakhatásra 
alkalmas állapotban kell lennie. (Legalább 12 
nm alapterületű lakóhelyiség, fürdő, főzőhe-
lyiség, WC, elektromos áram, egyedi fűtés, 
vezetékes víz, ennek hiányában ivóvíz véte-
lére alkalmas kút.) Ha az ingatlan nem lak-
ható, akkor is igényelhető rá a támogatás, ha 
vásárlást és korszerűsítést, vagy csak korsze-
rűsítést terveznek.  

Attól függően, hogy az igénylő családban 1, 
2, 3 vagy 4 gyermek nevelkedik, a használt 

ingatlan minimális alapterületét is megszab-
ják, 40, 50, 60 vagy 70 m2 az elvárt legkisebb 
alapterület, ám a falusi CSOK esetében eelég, 
ha ez csak az ingatlan felújítását követően 
teljesül. 

A falusi CSOK 
2022. június 30-ig, 

egy alkalommal igényelhető. 
A Veszprém megyei 

preferált települések listáján 
Balatonkenesét is megtaláljuk. 

Ha valaki korábban már felvett CSOK-ot, vá-
sárlás és korszerűsítés/bővítés esetén a ko-
rábban felvett támogatás összegét az igé-
nyelt falusi CSOK összegéből le kell vonni. 
Meglevő ingatlan korszerűsítése, bővítése 
esetén ezt nem kell megtenni, így a teljes 
összeg felvehető. 
Korszerűsítésnek számít: 
– Víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közmű-

szolgáltatás bevezetése, belső hálózatá-
nak kiépítése. 

– Központi fűtés kialakítása, cseréje, akár 
megújuló energiaforrásokkal. 

– Fürdőhelyiség, WC építése, ahol nincs. 
– Hő-, hang- és vízszigetelési munkálatok. 
– Külső nyílászárók energiatakarékosra való 

cseréje. 
– Tetőcsere, -felújítás, -szigetelés. 
– Kémény építése, korszerűsítése. 
– Belső tér felújítása 
– Az ingatlannal azonos helyrajzi számon ta-

lálható melléképület felújítása, kerítés épí-
tése, aa korszerűsítés költségeinek legfel-
jebb 30%-áig. 

– A korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó 
helyreállítási munka,, a korszerűsítés költ-
ségeinek legfeljebb 20%-áig. 

Ha a korszerűsítési, bővítési munkálatok aa 
szerződéskötéstől számított 3 éven belül 

nem készülnek el, akkor a teljes felvett falusi 
CSOK-ot, beleértve a vásárlásra fordított 
pénzt is, egy összegben, kamatostul vvissza 
kell fizetni. 
A CSOK felvételéhez 11 év folyamatos TB jog-
viszony megléte, 10 milliós összeg esetén 2 
év szükséges. A bbüntetlen előéletet erkölcsi 
bizonyítvánnyal is igazolni kell. 
A családnak, gyermekeivel együtt a támoga-
tásból vásárolt, korszerűsített, felújított in-
gatlanban életvitelszerűen kell élnie. Korsze-
rűsítés esetén az utolsó részlet folyósításától 
számítva például 10 évig kell az ingatlanban 
lakni. AAz életvitelszerű bentlakást a helyi 
jegyző a szerződéskötést követően bármikor, 
személyesen is ellenőrizheti, akár lakossági 
bejelentésre is. 
A falusi CSOK vállalt gyermekre is igényelhető. 
Korszerűsítésnél a gyermekvállalás határ-
ideje a munkálatok befejezésétől számít-
ható, amennyiben ezt a bank is megállapítja 
Bővítés esetén a hatósági bizonyítvány be-
nyújtásának napjától. 

A vállalt gyermekek megszületésére rendelke-
zésre álló idő: 

– 1 gyermeknél: 4 év; 
– 2 gyermeknél: 8 év; 
– 3 gyermeknél: 10 év. 

Ha a falusi CSOK összege nem elég a kisze-
melt ingatlan megvásárlásához, egy alkalom-
mal kedvezményes, fix 3%-os kamatozású 
CSOK hitelt is igénybe lehet venni, akár 15 
millió forint összegben. 
A CSOK hitel maximális összege vásárlás és 
bővítés, korszerűsítés esetén: 

– 2 gyermekre 10 millió Ft 
– 3 gyermekre 15 millió Ft 

Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése ese-
tén: 

– 2 gyermekre 5 millió Ft 
– 3 gyermekre 7,5 millió Ft 

2019. június
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Szállítás napja A hulladék típusa 
Június 4. (kedd) Kommunális 
Június 11. (kedd) Kommunális 

Zöldhulladék 
Június 18. (kedd) Kommunális 
Június 24. (hétfő) Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg 
Június 25. (kedd) Kommunális 

Lomtalanítás 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 
Szállítás napja A hulladék típusa 

Június 2. (vasárnap) Kommunális 
Június 9. (vasárnap) 
Június 11. (kedd) 

Kommunális 
Zöldhulladék 

Június 16. (vasárnap) Kommunális 
Június 23. (vasárnap) Kommunális 
Június 24. (hétfő) Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg 
Június 25. (kedd) Lomtalanítás 
Június 30. (vasárnap) Kommunális 

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

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

Zöldhulladék kezelése 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 

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

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

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

A zsákokat a következő helyeken 
tudják megvásárolni 

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

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

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

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

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

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

lana előtti közterületre helyezheti ki. 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
A természetes személy, ingatlanhasználó az 

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

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

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

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

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

A hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan előtti közterületre kihelyezni. 
A későn kihelyezett gyűjtőedény ürítését a közszolgáltató nem köteles pótolni! 

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

SIÓKOM NONPROFIT KFT. 
Elérhetőségek 

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

Kommunális zsák: 508.- Ft/db 
Biológiailag lebomló („zöldhulladékos”) zsák: 100.- Ft/db 
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Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Levelezési cím: 8601 Siófok, Pf. 888 
INFOvonal: 06 (80) 240-240 

E-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu 

TÁJÉKOZTATÁS 
Komoly büntetés jár az illegális vízvételezésért! 

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a DRV Zrt. szolgáltatási területén az ideiglenesen – mezőgazdasági, 
építési vagy egyéb munkák kapcsán – felmerülő többlet-vízvételezési igény minden esetben bejelentéskö-
teles. A vízvételezéshez szükséges ügyintézési folyamatot az alábbiakban ismertetjük: 

BEJELENTÉS 
Többlet-vízigény felmerülésekor vegye fel a kapcsolatot a Társaság területileg illetékes üzemvezetőségé-
vel, hiszen ott tudnak tájékoztatást adni a település ivóvíz-hálózatának kapacitásáról, valamint arról, hogy 
a vízellátás biztonságának veszélyeztetése nélkül milyen mértékben teljesíthető a többlet-vízvételezés. 
Üzemvezetőségeink elérhetőségei a www.drv.hu/uzemvezetosegeink weboldalon, a Vízvételezéshez kap-
csolódó elérhetőségek linkre kattintva megtalálhatók.  
A kérelmet a vételezés tervezett időpontjánál legalább 2 héttel korábban, írásban kell benyújtania a szol-
gáltató felé.   

ADATEGYEZTETÉS 
Az egyeztetés során tájékoztassa az üzemvezetőség ügyintézőjét a vízvételezés céljáról, várható időtarta-
máról, a napi vételezési igény mértékéről, valamint a vízvételezés módjáról (pl.: tartálykocsival, tartállyal 
történő elszállítás, kiépített vezetéken történő vételezés), illetve töltse ki a szerződéskötéshez szükséges 
adategyeztető lapot.   
SZERZŐDÉSKÖTÉS 
Amennyiben felmerült vízvételezési igénye biztosítható, a Társaság azt elsősorban az érintett üzemvezető-
ség telephelyén kialakított vízvételezési ponton keresztül, vagy a településen kijelölt tűzcsap igénybevéte-
lével teszi lehetővé. (A tűzcsap mérősítésének költsége a megrendelőt terheli.) Az egyedi vízvételezést a 
felhasználó és DRV Zrt. által írásban megkötött szerződés szabályozza, mely tartalmazza a vételezett víz 
díját, a mennyiség mérésének módját, és a vízvételezés egyéb feltételeit. A vízvételezési szerződés máso-
latának minden esetben a helyszínen rendelkezésre kell állnia. 

A DRV Zrt. a víz tűzcsapról történő szolgáltatását az alábbi esetekben tagadhatja meg: 
▪ Korábbi szabálytalan vízvételezés esetében.
▪ A felhasználó a felhasználási helyen rendelkezik vízbekötéssel, amelyről a vízigény biztosítható, vagy

nincs a településen az igény kielégítésére alkalmas tűzcsap.
▪ Ha az igénybejelentő szerződéses folyószámláján lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást tart nyil-
ván Társaságunk, illetve a kérelmező szervezet ellen felszámolási vagy csődeljárás folyik. 
▪ Ha a vízigény kielégítése egyéb módon, tűzcsap igénybevétele nélkül is megoldható.

JOGI KÖVETKEZMÉNYEK 
A tűzcsapról történő engedély nélküli, vagy nem a vonatkozó szerződésben vagy engedélyben foglaltak 
szerinti vízvételezés szabálytalan közműhasználatnak minősül, mely esetben a DRV Zrt. feljelentés meg-
tételére jogosult a szabálytalan közműhasználóval szemben. A vízvételezést a DRV Zrt. munkatársain kívül 
az illetékes rendőrkapitányság, illetve a katasztrófavédelem munkatársai is ellenőrizhetik, szabálytalanság 
esetén pedig a 259/2011. (XII.7.) kormányrendelet 1. számú mellékletében leírtak alapján 30 ezer forinttól 
1 millió forintig terjedő bírságot szabhatnak ki.  

Tisztelettel: 
DRV Zrt. 

Friss hírekért, aktualitásokért kövesse honlapunkat (www.drv.hu) és Facebook-oldalunkat is! 

BEJELENTÉS

ADATEGYEZTETÉS

SZERZŐDÉSKÖTÉS 

JOGI KÖVETKEZMÉNYEK 
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