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Bayer Emil:
Karácsonyi álom
Álmodom.
Az éjszakában
egy istálló felé
osonok.
Nem kísér senki,
csupán a hold
és a ragyogó
csillagok.
Már közel vagyok
s félénken
belesek:
bent Égi Kar zengi:
Megváltó született!
Ma ismét
történelmet írt
az Isten:
Odafenn és
itt a földön,
Ó itt lenn…
Ember!
Borulj le
s imádva imádd Őt:
mert dicsőn uralja
a Végtelen Időt!
Ha szereted és követed,
nem kell félned:
nem sújt majd
a végső,
Utolsó Ítélet!
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Tisztelt Szálláskiadó Partnerünk!
Annak érdekében, hogy segítsük Önt az NTAK rendszerhez való könnyű és zökkenőmentes csatlakozásban, gyakorlati útmutatást tartunk 2019. december 5-én csütörtökön, 17:00 órakor
a Tourinform irodában. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület
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November 7-én tartottak ülést a balatonkenesei képviselők, melyre megtelt a
Városháza tanácsterme. A napirendi pontok tárgyalása előtt Jurcsó János polgármester megköszönte az előző képviselőtestület tagjainak és bizottsági kültagjainak munkáját.
Az alakuló ülés után többen megfogalmazták a kérdést, miért lett két alpolgármestere Kenesének, amikor eddig csak
egy volt. „A megválasztott testület kori
összetétele alapján elmondhatjuk, hogy a
jelenlegi egy generációváltó képviselő-testület” – mondta ezzel kapcsolatban Jurcsó
János. – „A generációváltás pedig csak
akkor mehet végbe, ha jelen van egy idősebb és egy újabb generáció. Ennek okán
döntöttem úgy, és hatalmaztak fel a testület tagjai, hogy két alpolgármestert válaszszunk. Balatonkenese városának szüksége
van arra, hogy legyen egy olyan ember,
aki itthon van, elérhető, akit mindenki ismer és meg tud szólítani, aki ismeri a civileket, problémáikat megérti, melyeket tud
és hajlandó kezelni. Ezért kértem fel Kocsis Jenő képviselőtársamat arra, hogy a
civil kapcsolatokért felelős alpolgármesterként segítse a munkámat. Egyben mivel
minden nap jelen van a település életében,
ha szükséges, a helyettesítésemet is ő oldja
meg. Tóth Péter fiatal és tapasztalt a pályázati életben. Településünk életében pedig elengedhetetlenek azok a projektek,
amelyek már elkezdődtek, és reméljük,
még lehetőségünk nyílik nagyon sok pályázaton való részvételre. Egy pályázat akkor
sikeres, ha megnyerjük, megvalósítjuk és
el is tudunk számolni vele. Ez hatalmas feladat, és ebben számítok Tóth Péter képviselőtáram segítségére, ezért kértem fel őt
is alpolgármesteri tisztségre. Mindkettejük
tiszteletdíja a megállapított minimális
120.1 Ft.”
Az első napirendi pont: Véleménynyilvánítás Balatonkenese vízparti tervjavaslata vonatkozásában. A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi helyettes államtitkára egyeztetés céljából megküldte a
Balaton vízparti területeire vonatkozó
szakmai anyagot. Az elsődleges határidő
2019. november 8-a volt. Amikor testületünk a dokumentációt átvizsgálta, úgy találta, van egy pont, ahol változtatni kellene. Balatonkenese 2017. október 26-án,
a 314/2017. önkormányzati határozatában
egy horgonyjelet kért az Alsóréti, újonnan
megépült parti sétány előtti vízterületre. A
képviselők most visszavonták a 2017-es
határozatot, így tájékoztatják az illetékes
hatóságot, hogy a szóban forgó partszakaszról a horgonyjelet szintén vonja viszsza. A döntést a jelenlevő hallgatóság
örömmel fogadta. – Áttekintették Balatonkenese többi vízparti területét is. A Testület arra az elhatározásra jutott, hogy a
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Testületi ülés, 2019. november 7.
Balatonkenese város 2019. III. negyedévi költségvetése
Városgondnokság
Kiadások
 یSzemélyi juttatások: 57.810.016 Ft bér jellegű kifizetés, az éves tervezet 83,7%-a.
 یMunkaadót terhelő járulékok: 10.725.407 Ft, az éves tervezet 77,5%-a.
 یDologi kiadások: 48.164.521 Ft, az éves tervezet 86,7%-a.
 یFelhalmozási kiadások: itt jelenik meg az Alsóréti szabadstrand felújítása, melynek
összege 88.762.122 Ft.

Bevételek
 یIntézményi működési bevételek: szállítási szolgáltatás, sírhelymegváltás, strandbe-

vétel, az eladott belépők ÁFÁ-ja, államháztartáson belül továbbszámlázott közüzemi díjak – 98.098.746 Ft, az éves tervezet 110%-a.
 یFelhalmozási célú támogatások: a szabadstrand felújítására kapott állami támogatás.
 یIrányító szervtől kapott működési támogatások: 87.693.042 Ft, az éves tervezet
99,1%-a. – A szabadstrand felújításához az Önkormányzat nyújtott segítséget.

Kiadások

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

 یSzemélyi juttatások: 13.016.348 Ft bér jellegű kifizetés, az éves tervezet 90%-a.
 یMunkaadót terhelő járulékok: 2.401.660 Ft, az éves tervezet 84,5%-a.
 یDologi kiadások: jelentős részét az éves rendezvények lebonyolítása és a közműdíjak teszik ki. Ez 10.362.294 Ft, az éves tervezet 72,5%-a.
 یFelhalmozási kiadások: kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, 308.234 Ft.

Bevételek
 یMűködési célú támogatások államháztartáson belülről: 500.000 Ft a Balatoni Fejlesztési Tanácstól, rendezvény szervezésére.
 یIntézményi működési bevételek: terembérlet, újság hirdetéseinek bevétele, belépő-

jegyek – 247.928 Ft.
 یIrányító szervtől kapott működési támogatások: 26.163.840 Ft.

Kiadások

Polgármesteri Hivatal

 یSzemélyi juttatások: 50.133.100 Ft bér jellegű kifizetés, az éves tervezet 67%-a.
 یMunkaadót terhelő járulékok: 9.774.809 Ft, az éves tervezet 62,5%-a.
 یDologi kiadások: szolgáltatási kiadások: szoftverek bérlése, kommunikációs szolgáltatások – 11.433.085 Ft, az éves tervezet 68,1%-a.
 یDologi kiadások: 114.000 Ft.

Bevételek

 یMűködési bevételek: választás támogatása, esküvők után fizetendő eljárási díj.
 یIrányító szervtől kapott működési támogatások: 72.893.232 Ft.

lakosság által indítványozott véleményeket a Polgármesteri Hivatal fogadja, és
ezeket a Képviselő-testület véleménye
mellé csatolja.
A munkát a helyi elismerő címek alapításáról, adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításának előkészítésével folytatták. A módosításra a november végi testületi ülésen kerül sor. A Kulturális Bizottság elnökének javaslatára a
Balatonkenese Jövőjéért és a Balatonkenese Kultúrájáért díj odaítélésével kapcsolatban ezentúl a lakosság is tehet ajánlást.
Az ezzel kapcsolatos Hirdetményt lapunk
7. oldalán találják.
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló beszámoló szerint a 2019. évi költségvetés 916.321.159 Ft bevétellel és
916.321.159 Ft kiadással számolt, költség-

vetési hiány nélkül. Az első három negyedévben 1.035.101.797 Ft bevétel és
734.653.100 Ft kiadás teljesült. A beszámolót és a költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület elfogadta.
Kiegészítő támogatásra nyújtott be pályázatot városunk a Belügyminisztériumhoz, a természetben adott, szociális célú
tűzifa vásárlásához. A pályázaton az Önkormányzat 2.720.340 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből
126 erdei köbméter fa vásárlása történik.
A támogatás jogosultsági szabályait az
előző évekhez hasonlóan a Testület rendeletben állapította meg. Egy jogosult részére háztartásonként 5 m3 tűzifa adható, a
lakásban élő személyek számától függetlenül. A támogatás megállapításakor előnyben részesül, aki aktív korúak ellátására,
időskorúak járadékára vagy települési tá-
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mogatásra jogosult, továbbá amely családban halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.
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18-ról 17 órára. Kikerültek a Szabályzatból a képviselői tiszteletdíjak csökkentésére, retorziós megvonására vonatkozó

Balatonkenese város 2019. III. negyedévi költségvetése
Kiadások

Balatonkenese Város Önkormányzata

♦ Személyi juttatások: a polgármester, alpolgármester, védőnő, közfoglalkoztatottak
munkabére, költségtérítései, cafetériája, továbbá a képviselő-testületi és bizottsági
tagok tiszteletdíja – 37.412.091 Ft bér jellegű kifizetés, az éves tervezet 86,4%-a.
♦ Munkaadót terhelő járulékok: 6.218.853 Ft, az éves tervezet 75,2%-a.
♦ Dologi kiadások: közüzemi díjak, pályázatok tervezési díjai, ügyvédi meg-bízások,
karbantartási és bérleti díjak, továbbszámlázott kiadások – 66.701.599 Ft, az éves tervezet 81,2%-a.
♦ Működési célú pénzeszközátadás: civil szervezetek és a kulturális keretben szereplők támogatása, turisztikai egyesület részére adott támogatás – 19.885.921 Ft.
♦ Ellátottak pénzbeli juttatásai: segélyek, szociális juttatások – 5.664.105 Ft.
♦ Működési célú támogatások államháztartáson belül: a szociális társulás és a közoktatási társulás támogatása – 171.065.696 Ft.
♦ Elvonások és befizetések: lakossági víz- és csatornaszolgáltatás.
♦ Beruházások: a hivatali épület gyengeáramú rendszerének kialakítása, műfüves focipálya előlege.
♦ Felújítások: az Energetika I. pályázat áthúzódó végösszege és a Kultúra Háza felújításának összege.

Bevételek
♦ Közhatalmi bevételek: adók – 272.850.233 Ft.
♦ Intézményi működési bevételek: közterület-használati díj és késedelmi pótléka, továbbszámlázott telefondíj, locsolóvíz, intézményi ellátási díjak – 19.616.780 Ft.
♦ Működési célú támogatások államháztartáson belül: normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív, kötött felhasználású és egyéb támogatások –
259.482.357 Ft.
♦ Működési célú, átvett pénzeszközök: a DRV által fel nem használt támogatás, a
Nemzeti Összetartozás Napjának támogatása, lakossági kölcsönök törlesz-tése.
♦ Felhalmozási célú támogatások: Energetika II. pályázati támogatás, útfelújítás támogatása, orvosi eszközök pályázata.
A költségvetés tervezésekor nem ismert és nem tervezhető állami támogatások miatt Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének összevont főösszege 916.321.159
forintról 1.019.469.068 forintra módosult.

Módosult az Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzata. Folyamatos aktualizálására azért van szükség, hogy az
adott helyzetben mindig a legjobban tudja
szolgálni a településen élők érdekeit és a
Testület működését. A változtatásokra a
jogszabályi környezet változása és képviselői igények alapján került sor. A változások főbb pontjait Jurics Tamás jegyző
foglalta össze. Eszerint aktualizálni kellett
az önkormányzati alapfeladatokban és az
önként vállalt feladatokban bekövetkezett
változásokat. Az iskola finanszírozásáról
még egy 2012-es szabály volt hatályban,
ezt a jelenlegi helyzethez igazították. Változtak az átruházott hatáskörre vonatkozó
szabályok: ennek részeként a polgármester
döntési jogosultságot érintő 15 millió forintos kerete 5 millió forintra csökkent.
Képviselő-testületre átruházott hatásköréből a közlekedéssel kapcsolatos, 1988. évi
I. törvény hatálya alá tartozó hatáskörök is
bekerültek a Szervezeti és Működési Szabályzatba, mely korábban nem volt benne.
A Képviselő-testület összehívásának
rendje az időpont kérdésében módosult,

rendelkezések. A titkos szavazásra vonatkozó részletszabályokat észszerűsítették
és összhangba hozták a képviselő-testületi
ülések dokumentálásával kapcsolatos
részletszabályokat. A munkatervben a
közmeghallgatás időpontja november 28.
volt, ez decemberre került. Az önkormányzati rendeleteket ezentúl elsősorban
nem az interneten, hanem hirdetőtáblán
kell kihirdetni. Természetesen a rendeletek továbbra is minden lehetséges fórumon
– a helyi sajtóban, honlapon, facebook-on
– megjelennek, de a kihirdetés formai szabálya módosult. A Testület a Szervezeti és
Működési Szabályzatot a későbbiekben
teljeskörűen felülvizsgálja.
Horváth József, az Alsóréti Üdülőegyesület vezetője kérdést tett fel: lehetséges-e a közmeghallgatást olyan időpontra
– jellemzően nyárra – tenni, amikor a nyaralótulajdonosok nagyobb számban tartózkodnak a településen. Jurics Tamás elmondta, hogy a közmeghallgatásnak – az
alakuló üléshez hasonlóan – meghatározott napirendi pontjai vannak. Ezek zöme
éves beszámoló. Ha a Képviselő-testület
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jónak látja, más időpontban lakossági fórum keretében tájékoztathatja a lakosságot.
Sor került a településkép védelméről
szóló önkormányzati rendelet módosítására. A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást küldött Balatonkenese Város Önkormányzatának, a településkép védelméről szóló, 23/2017.
(XII. 20.) önkormányzati rendeletére vonatkozóan. Az ügyben a véleményezési eljárás lefolyt, róla 2019. június 13-án lakossági fórum keretében előzetes szóbeli tájékoztatás történt. A rendeletmódosítás tervezete elkészült, s a beérkezett vélemények alapján egészült ki.
Csőszi Róbert képviselő a településen
nemrégiben épülő társasházakról, apartmanépületekről kérdezte Szabó Zoltán főépítészt: hogyan illeszkednek ezek az elfogadott településképi rendelethez. A főépítész elmondta: helyi és magasabb rendű
jogszabályok a mozgásteret határozzák
meg; egyedi meghatározás az egyes telkek
esetében nem lehetséges. Az épületek a jelenleg érvényben levő településképi rendeletnek és egyéb paraméternek minden
szempontból megfelelnek. Szubjektív elemet az állásfoglalás nem tartalmazhat.
Módosítás ezek esetében nem történt, az
épületek szabályosan épültek. – Jurcsó János hozzátette: a testület nagyobb hangsúlyt kíván fektetni arra, hogy a jövőben
Balatonkenesén a településhez küllemükben is illeszkedőbb épületek legyenek. Az
elfogadott Településarculati Kézikönyv
rendelkezéseit pedig minél inkább igyekeznek betartatni.
A helyi rendeletben az iparűzési adó –
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén – az adóalap 1,9%-a. Ez
alól mentességet élveznek azon alanyok,
akik Balatonkenese közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek, és teljes éves adóalapjuk nem haladja meg a 2 millió forintot. A mentesség
az elmúlt években a vállalkozások egyharmadát érintette; tavaly ebből 1,5 millió forint adókiesés származott. A Testület döntésével fenntartotta a mentességet, mellyel
a kisvállalkozásokat támogatja. A Képviselő-testület célja, hogy a település viszonyait rendbe tegye: adózás, közterületek
használata, az önkormányzat és a vállalkozások átlátható gazdálkodása tekintetében.
Napirendre került a város 2019-2024es Helyi Esélyegyenlőségi Programja.
2019. szeptember 25-én a Területi Szociális Szolgáltató Intézményben, több érintett
részvételével fórumot tartottak. Ezen a jelenlevőktől olyan ötletek hangzottak el –
az iskolában logopédus, pszichológus hiányának pótlása; nyugdíjasotthon létrehozása; gyerekek bevonása a polgárőrség
munkájába; az önkormányzati kisbusz
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Tájékoztatás a református temetőről
Az elszaporodott és lakóhelyekre behúzódó vaddisznók sajnos a református
temetőt sem kímélik. A vadak egyrészt rengeteg kárt és bosszúságot okoznak a
sírhelyeket gondozóknak, másrészt kegyeleti okokból is tűrhetetlen a jelenlétük.
Hogyan lehet őket távol tartani?
1. Vaddisznó-biztos kerítéssel kell körbevenni a területet.
2. Addig is, és azután is minden lehetséges vadászati módszerrel zavarni
kell őket, hogy ne érezzék otthon magukat.
2019. májusában a vaddisznó-károk ügyében volt egy megbeszélés az Önkormányzat, a Vadásztársaság és az Egyház vezetői, valamint a kárt szenvedők képviselőinek részvételével. Ekkor a következő szóbeli megállapodás született:
– Az Egyház pályázati és egyéb segítséggel vállalja a vaddisznó-biztos kerítés
megépítését.
– A Vadásztársaság vadriasztó szalagokat helyez ki, vadbefogó karámot telepít
az elhagyottabb részen, belterületi kilövési engedélyt kér, hajtást szervez.
– Az Önkormányzat lehetőségei szerint anyagi és egyéb segítséget nyújt a cél
elérése érdekében.
Az Egyház felmérette a várható költségeket, és készült egy pályázati anyag
a Magyar Falu Program erre vonatkozó kiírására.
A terület körbekerítése Salgó vadkerítés rendszerrel kb. 8,5 millió forintba
kerül. Erre a célra a Magyar Falu Programban 5 millió forint nyerhető, a fennmaradó részt saját forrásból és külső segítségből fedeznénk.
A pályázatot szeptember 13-án benyújtottuk, november 14-én kaptunk hírt
az elbírálásról. Pályázatunk megfelelt az értékelési szempontoknak, de a rendelkezésre álló forrás kimerült, ezért támogatási kérelmünk várólistára került.
Tehát felszabaduló, vagy új forrásokból van még remény a támogatásra, várnunk kell a végleges döntésre.
Reménykedünk a pozitív folytatásban, és bízunk abban, hogy sikerül vadmentessé tenni a temetőt, hogy a Nyugalom helyén a földfelszíni nyugalom is
helyreálljon.
Németh Péter
lelkész

A református temetőben
KEGYELETI OKOKBÓL TILOS kutyát sétáltatni és futtatni.
Tisztelettel kérünk mindenkit ennek betartására.
Az állatok nem tudnak tekintettel lenni a Temetőkert kegyeleti
jellegére, odapiszkítanak a sírhelyekre. Ezért kérjük szépen a kutyák gazdáinak belátását és segítségét!

kihasználása az idősek szállítására (pl. a
lakótelepről a központba, bevásárlás céljára); idősek informatikai képzése –, amelyek az intézkedési tervbe kerültek. A Testület hat igen szavazattal és egy tartózkodással megszavazta a programot.
A nyári szezon értékelése során a Városgondnokság beszámolójából megtud-

tuk, hogy a 2019. évi strandbevételek
meghaladták a 70 millió forintot
(70.524.520 Ft). Ilyen magas bevételt eddig még nem sikerült elérni, pedig jegyáremelés nem történt. A vendégek összességében elégedettek voltak a szolgáltatásokkal. A Közművelődési Intézmény és
Könyvtár koncerteket és zenés előadáso-
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kat, könyvtári és tájházi programokat valósított meg: az öt zenés rendezvény látogatottsága 4250 fő volt, a Könyvtár által
lebonyolított kilenc alkalmon 320 fő, a
tájhá zi programokon 771 fő vett részt.
A Közterület-felügyelet két munkatársa, két dolgozó közreműködésével
2019. május 25. és augusztus 20. között 13
hétvégén is végezte munkáját. A terület- és
közterület-használati, valamint bérleti díjakból befolyt bevételek összege szeptember 30-ig 11.836.143 Ft.
A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai
Egyesület Tourinform irodáját július és augusztus hónapban összesen 3024-en keresték fel, mely a tavalyi számokhoz képest
5% növekedést mutat. Sikeres volt a Balatonkenesei Turista Kedvezményfüzet bevezetése, mely a hozzánk érkező vendégek
körében népszerű lett. Mindezeken felül az
egyesület munka-társai turisztikai felméréseket készítettek a helyi lakosok és a turisták véleményével a települési infrastruktúra, a strandok minősége, a rendezvények megítélése és a kirándulási szokások kérdését illetően.
A Testület a Városgondnokság beszámolóját hat igen szavazattal és egy tartózkodással, a Turisztikai Egyesületét hat
igen és egy nem szavazattal, a Közművelődési Intézmény és a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeletének beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
(DBRHÖT) korábbi tisztségviselőinek
megbízatása az előző önkormányzati ciklus lejártával megszűnt. A Társulási Tanács és a Felügyelőbizottság előterjesztésben szereplő tagjait a balatonkenesei képviselők megszavazták. Balatonkenese
képviseletét Jurcsó János polgármester
látja el, helyettesítéséről Kocsis Jenő alpolgármester gondoskodik. Szintén Jurcsó
János polgármestert – akadályoztatása
esetén Kocsis Jenő alpolgármestert – delegálja a Testület a Balatonkenese Szociális
Társulás, a Balatonkenese-Küngös Köznevelési Intézményi Társulás és a Kelet-Balatoni Többcélú Társulás tanácsába.
Tárgyalták még a Balatonkenese Városért Közalapítvány kérelmét, és a 2019.
évi könyvelési díjukat, 120.000 forintot átvállalták. 50.000 forinttal támogatták a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú
Alapítványt, amely a Magyar Légimentő
Szolgálat részére kért segítséget, valamint
elfogadták az iskolai felvételi körzethatárokat. Munkájukat a képviselők ezután
zárt ülésen folytatták.
A www.balatonkenese.hu weboldalon megtalálják a testületi ülések előterjesztéseit, anyagait, illetve az ülésen készült felvétel teljes terjedelmében megnézhető.
– nk –
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselőtestülete ezúton kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Balatonkenese Kultúrájáért Díj alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 1/2015 (I.16.) önkormányzati rendelete alapján a Balatonkenese
Kultúrájáért díj adományozásához az adományozott személyre tegyen javaslatot a következők szerint:

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton kéri a Tisztelt Lakosságot,
hogy a helyi elismerő címek és kitüntetések alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 13/2011
(X.28.) önkormányzati rendelete alapján a Balatonkenese Jövőjéért díj adományozásához az
adományozott személyére tegyen javaslatot a következők szerint:

Az adományozott személyre az ajánlatot indokolással együtt 2020. január 10-ig a Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági és Sportbizottsághoz címzett zárt borítékban nyújthatja be, a Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal Titkárságára (8174 Balatonkenese,
Béri Balog Ádám tér 1.).

Az adományozott személyre az ajánlatot indokolással együtt 2020. január 10-ig a Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági és Sportbizottsághoz címzett zárt borítékban nyújthatja be, a Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal Titkárságára (8174 Balatonkenese,
Béri Balog Ádám tér 1.).

Balatonkenese Kultúrájáért Díj adományozható a
kultúra, a művészet és a közművelődés területén
dolgozó azon személyeknek, közösségeknek, akik
legalább 5 éves kiemelkedő szakmai múlttal, példamutató magatartással, aktív közéleti tevékenységgel rendelkeznek. Magas színvonalú munkájukkal elősegítik Balatonkenesén a kultúra, illetve a
művelődés fejlődését. A díj adományozásának
nem feltétele, hogy az adományozott az önkormányzattal vagy bármelyik intézményével, illetve
az önkormányzat fenntartásában lévő társulással
bármilyen jogviszonyban áll vagy állott.
Jurcsó János
polgármester

A díj alapításának célja azoknak a személyeknek
az elismerése, akik a településen a nevelő-oktató
munkát elősegítve, a fiatalabb és idősebb generációk együttélésében, városunk közösségi életének
formálásában több évtizedes, kiemelkedő munkát
végeztek és ezzel olyan életművet alkottak, mely
méltó arra, hogy az önkormányzat elismerését elnyerje, és a jövő generáció számára ezen személyek munkáját példaként állítsa. A díj csak természetes személyeknek adományozható. A díjat
évenként legfeljebb két fő kaphatja.
Jurcsó János
polgármester
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Az advent és a karácsony keresztény
eredetű ünnepi időszak. Minden Jézus
megtestesüléséről szól. A készület is és
az ünnep is. A keresztény ember számára a második legnagyobb ünnep az évben, Húsvét, a feltámadás ünnepe után.
Advent a latin adventus, vagyis eljövetel szóból származik. Eredetileg egy
csöndes időszak, a templomokban ilyenkor nincs díszítés, a hangsúly a lelki
megtisztuláson, az élet
visszafogottságán és az
irgalmasság cselekedetein van. Készülünk.
„Ezen karácsonykor
Krisztus az ő eljövetelekor, fog-e meleg szívet találni?” – kérdezte Kalkuttai Teréz anya.
Advent egyik hagyományos eleme a
hajnali szentmise, a roráte. Miért hajnali? A
hajnal a várakozás és a
reménykedés időszaka.
Eredetileg csak az utolsó kilenc napon volt, majd a középkorban elterjedt az egész adventi időszakra. Érdemes tudni, hogy a hajnali
mise kifejezetten a térségünkre jellemző, például Rómában ismeretlen. A középkorban a földműves embernek a december nyugodt időszak volt; korán feküdtek és korán keltek. Ma az életritmus
jelentősen megváltozott. Teljesen szabadon dönthetünk egy-egy roráte mellett,
mert az advent nem a teljesítményről
szól.

Az advent másik jele az adventi koszorú. A 19. században egy német evangélikus lelkész készítette az elsőt, és naponta mindig eggyel több gyertyát gyújtott rajta. Ennek egyszerűsített változata
terjedt el aztán: vasárnaponként egy-egy
gyertyával többet gyújtunk. Ahogy megyünk bele a sötétségbe és az egyre
hosszabb éjszakákba, úgy nő a gyertyafény a koszorún, végül pedig a karácsonyfa borítja fénybe a leghosszabb éjszakát.
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December 24.
az adventi idő utolsó napja. Ez még
nem karácsony, de
ez az az éjszaka,
amikor megszületik az Úr. A szent
este. Idősebbek talán még emlékeznek
arra, hogy ez a nap a katolikus egyházban szigorú böjti nap volt, ezért a
szentesti hagyományos
ételeink a hal, a mákos
guba, aszalt szilva, dió,
alma, méz a böjti ételeket idézik meg. A várakozás az éjszakai misével ér véget, ahol meghalljuk az örömhírt:
megszületett!
A pásztorjáték ugyanakkor a karácsonyi misztérium egyik jelenetének magyarországi önállósodása: szállást keres a Szent Család, pásztorok és királyok hódolat a megszületett Gyermek előtt. A pásztorjáték december 24. délutánjához kapcsolódik, és
segít ráhangolódni az ünnepekre.
Karácsony napja december 25. Honnan ered a karácsony kifejezés? A magyarba vagy a latin incarnatio (’megtestesülés’) szóból, vagy pedig a szláv korcun (’átlép’, a téli napfordulóra utalva)
kifejezésből érkezett. Valóban ekkor
született Jézus Krisztus? Nem valószínű,
a dátum inkább jelképes. Az év leghoszszabb éjszakájának közepét beragyogja
a fény, a Világ Világossága. „Isten fekszik a jászolban, gazdag a szegénységben, fény a sötétben, erő a lemondásban” – írta Dietrich Bonhoeffer.
A betlehem állítása és a betlehemezés egyaránt közelebb hozza a kétezer
éve történteket. A betlehemi istálló tiszteletének forrása a római Maria Maggiore-bazilika, ahol a jászol egy darabját
ma is őrzik. Elterjedése azonban Assisi
Szent Ferenchez kötődik, aki 1223-ban
Greccióban állított először élő betlehemet, azért, hogy jobban át tudják élni Jézus születését.
Míg a betlehem állítása a katolikusok karácsonyi szokása volt, a karácsonyfa állításának szokása a 16. századtól jelenik meg a német protestánsok
között, ami a 19. században terjed el Magyarországon. Sokféle magyarázat kötődik hozzá. Például egy 1554-es feljegyzés tanúsága szerint, Magyarországon a
földesúrnak beszállított karácsonyi tüze-
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Advent, karácsony…
Mire készülünk, mit is ünneplünk?
lőt nevezték karácsonyfának. Ugyanakkor az örökzöld lombok a legsötétebb
napokban a nyár világosságát elevenítik
fel és a szándékunkat mutatják: nem
akarjuk, hogy legyőzzön bennünket a
sötétség. De az örökzöld lombok utalhatnak az örök életbe vetett hitünkre is.

S mióta ajándékozunk karácsonykor? A karácsonyi ajándékozásnak is
többféle eredete van: Isten Fia emberré
lesz, nekünk ajándékozza magát; ennek
emlékére ajándékozzuk meg mi is egymást. Ez eredetileg csak a gyerekek
megajándékozása volt, mely azelőtt
Szent Miklós napjához kötődött és fokozatosan áttevődött karácsonyra.
Mindenki így készül és így ünnepel?
Nem. Vannak, akik számára az advent
inkább a nagytakarítás és a bevásárlás
ideje. Vannak, akik számára a karácsony
inkább a családi kapcsolatok és az ajándékozás ideje. „Az igazi kihívás számunkra, hogy átlássunk az ünnepi csillogáson és a fényűzésen, ami egyre csak
világibb és kereskedelem-orientáltabb
és emlékeztetni magunkat az Egyedüli
szépségre, akit valójában ünneplünk.” –
Bill Crowder
Jó emlékeztetni magunkat, hogy eredetileg az adventi készület része nemcsak a bevásárlás, hanem a lelki készület
is. A karácsony pedig nem egyfajta verseny, vetélkedő, hanem a szeretet misztériumának ünnepe, ahol a megtestesült
szeretet, Jézus a fő ünnepelt, Aki annyira
szerette az embereket, hogy emberré lett.
Érted is és értem is. Így nemcsak múltunk és jelenünk, hanem reményteli jövőnk is van. „A karácsony öröm, vallásos öröm, a fény és béke bennünk rejlő
öröme” – mondta Ferenc pápa.
Áldott adventi készületet és kegyelemmel teljes karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek!
M. Teréz nővér
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Kisbuszjárat a városközpontba
Mint már többen tudják, a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény 2019. november 8-án járatot indított kisbuszával a lakótelepről a városközpontba, a bevásárolni szándékozóknak. A lehetőség máris sokak tetszését elnyerte.
A buszt minden héten hétfőn, szerdán és pénteken tudják
igénybe venni. 9:00 órakor, a lakótelep egykori telefonfülkéjénél veszi fel utasait, akiket a piactér melletti parkolóba szállít.
Itt 10:00 órakor van találkozó a visszafelé indulókkal, majd a
busz a felszállás helyére, azaz a telefonfülkéhez érkezik vissza.
További információt a Szociális Szolgáltatótól kérhetnek, a
88/482-943-as telefonszámon, illetve a tszszibk@gmail.com eFotó: Tátorján Szociális Szolgáltató – Facebook
mail címen.
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Szilvalekvár a Tájházban
A jelenleg formálódó helyi főzőkör tagjai úgy döntöttek,
hogy a jövő évi tájházi süteményekbe való ízletes, házi lekvár hagyományos módon, üstben készüljön. Az üstöt ugyan
egy bogrács személyesítette meg, de az előállítás körülményei a Tájház szelleméhez méltóan régiek voltak.
A főzet közösségi jellege össznépi kavargatásban valósult
meg, ugyanis a bográcsban gyöngyöző szilvának senki sem
tudott ellenállni, így mindig volt jelentkező a fakanálra.
Köszönjük szépen Csőszi Róbert segítségét, aki a bográcsba, majd az üvegekbe kerülő szilvát biztosította, illetve
tevékenyen részt vett a főzés folyamatában is.

November 14-én gyűltek egybe a Balatonkenesei Városvédő Egyesület tagjai, hogy áttekintsék a mögöttük hagyott évet, és felkészüljenek
az ezt követő időszakra.
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Évszakfelelősi rendszerünkben az idei ősz
a Csipet-Csapat csoporté volt.
Hagyományainkhoz híven az idei nevelési
évet is augusztus 30-án, az új gyerekek fogadásával indítottuk.
Szeptember 3-án tartottuk meg a tanévnyitó szülői értekezletet, melyen örömünkre
igen sokan megjelentek.
Szeptember 18-án a Mihály-napi vásár
előkészítő programja keretében Balázs bácsi,
az enyingi Cserepes Csűr keramikus művésze
tartott foglalkozást nagycsoportosainknak.
Szeptember 20-án tervezett tűzriadó próbát tartottunk az intézményben, amin nagy
meglepetésünkre a Katasztrófavédelem is
megjelent, és ha már nálunk jártak, egy rögtönzött bemutatót, illetve járműismertetőt is
tartottak a gyerekeknek.
A Takarítási Világnap keretében a gyerekek hathatós közreműködésével rendbe tettük
az óvoda udvarát, illetve az udvari kisházakat.
27-én tartottuk óvodánkban a Mihály-napi
Vásárt, mely kiemelt néphagyomány- és népszokásőrző jeles napunk. Ennek lebonyolításában a szülők is aktívan kivették részüket,
ezúton is köszönjük az általuk készített portékákat, melyeket a gyerekek – nagy örömükre
– a vásáron meg is vásárolhattak, gesztenyepénzért.
Balatonkenese város közösségi napján
nagy sikerrel szerepeltek néptáncosaink Mihály-napi műsorukkal, új táncos koreográfiájukkal Vargáné Dobó Katalin (Kati néni)
szervezésében.
Október elején az Állatok Világnapjának
témakörét csoportonként dolgoztuk fel séták,
illetve kirándulás során.
Október 4-én az Idősek napi városi rendezvényen csoportunk mesedramatizálással
kedveskedett településünk szépkorú lakóinak.
Majd 9-én a Területi Szociális Szolgáltató Intézménynél is látogatást tettünk, hogy gyermekeink köszönthessék az Idősek Klubjának
tagjait.
A hónap közepén tartottuk hagyományos
óvodai szüretünket, ahol óvodásaink megta-
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Ősz a Kippkopp Óvodában
pasztalhatták a mustkészítés folyamatát. Nagyon köszönjük a szülőknek a
sok szőlőt, amivel programunkat támogatták.
Október 17-én Sali Éva ökoturisztikai vezető egy ökoprogrammal lepte
meg intézményünk nagycsoportosait,
amelynek keretében a gyerekek lelkesen tevékenykedtek. Prezentációt láthattak, érdekes találós kérdéseken gondolkodhattak és nagy méretű puzzleokat rakhattak ki. A foglalkozás végén
ajándékot is kaptak a gyerekek.
Az évszak kiemelt programsorozata
Kippkopp 20. születésnapja, illetve bölcsődénk fennállásának 15. évfordulója
volt. Ennek keretében fát ültettünk, tortáztuk, meséltünk és élőzenekaros táncTűzoltók látogatása házat szerveztünk – ahogy ezt óvodánk
előző, újságban megjelent cikkében olvashatták is.
Szeptember és október hónapban a
szülők bevonásával és segítségével
vadgesztenyét gyűjtöttünk, amit el is
adtunk. Az ebből befolyt pénzösszeg a
csoportok kasszáját gazdagította.
Október 21-én megnyitottuk hagyományos Ősz kincsei kiállításunkat a
Zöld Fal előtt.
Október 22-én zajlott le az „Ovizsaru” óvodai prevenciós bűnmegelőzési program első foglalkozása, ami
igazán tetszett a gyerekeknek, aktívak,
lelkesek voltak, így előretekintve izgalmas, tartalmas foglalkozások várnak
még rájuk.
Kicsit részletesebben rávilágítva az
Ovi-Zsaru programra: óvodánk is részt
Ovizsaru program
vesz a Székesfehérvár és Környéke
Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Alapítvány által támogatott, óvodás korú gyermekek bűnmegelőzési programján, Ujfalusi-Hujber Zsófia óvodapedagógus szervezésével. Elsőre
persze furcsának hangozhat, de sajnos az óvodáskorú gyerekek
is fokozottan ki vannak téve kisebb-nagyobb baleseteknek.
Életkori sajátosságaik miatt nem feltétlen ismerik fel a veszélyt, bizonyos helyzetekben nem megfelelően viselkednek.
Ez a program átöleli és feldolgozza azokat a helyzeteket, melyek valamilyen veszélyforrást hordoznak, de odahaza vagy
közvetlen környezetükben érhetik őket.
Mihály-nap

Az első foglalkozáson igazi rendőr beszélgetett a gyerekekkel, ezzel is egyfajta kíváncsiságot teremtve a továbbiak-
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hoz. Az ezt követő foglalkozások már pedagógus
vezetésével folynak, nagyon kedves, esztétikusan
kialakított tenyérbábok segítségével, melyekkel játékos szituációkban feldolgozzuk az érinteni kívánt
témákat.
A programcsomag tartalmazza az ismerkedés
szabályait, egyes szabályok betartásának módjait,
az idegenekhez való viszonyulás témakörét, az egyedül otthon tartózkodás szabályait, a biztonságos
közlekedést; kitér a környezeti nevelésre, illetve az
erőszakmentes problémamegoldásra is.
November 8-án nevelés nélküli munkanap keretében, szakpszichológus vezetésével előadásokat hallgathattak a dolgozók. Köszönjük szépen a szülőknek, hogy ezen a napon gyermekük nap közbeni ellátásáról gondoskodtak, így ez a program is lehetővé
vált számunkra.
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A takarítás világnapja

Keramikusfoglalkozás

Látogatás a fogorvosnál

November 9-én a Nők a Balatonért Egyesület
meghívására néptáncosaink a Kultúra Házában szerepeltek, Márton-napi műsorukkal. A délután folyamán lelkes pedagógusaink meseelőadással lepték
meg a közönséget. A műsorban nagy örömünkre
egy már nyugalmazott kolléganőnk is részt vállalt.
Köszönjük, Teri néni!
November 11-én az óvodában is megtartottuk a
Márton-napot, mely szintén kiemelten néphagyomány- és népszokásőrző jeles napunk. Ebből az alkalomból azok a gyerekek is láthatták a néptáncműsort, akik valamilyen okból nem lehettek ott a libanapi rendezvényen.
November közepén hagyományainkhoz hűen
Egészséghetet szerveztünk, melynek keretében „Mozgással az egészségért!” közös zenés tornában (Betti
néni vezetésével), fogászati szűrésen, gyermekorvosi szűrésen, illetve egészséges ételek-italok kóstolóján (Kocsis Bálint mesterséf vezényletével) vettünk részt.
November 29-én Őszbúcsúztató délelőttel zártuk le az évszakot, melyen
a hónap eleji Ludas Matyi előadás nagy sikerére
való tekintettel az óvó nénik ismét eljátszották a
mesét a gyerekeknek. Ezt
követően nagycsoportosaink a népi kismesterségek
programja keretében, Gáncs
Kata segítségével megisGyermekorvosi vizsgálat
merkedhettek a csuhézás
technikájával.
Ezzel át is adtuk a stafétát a Ficánka csoportnak, akik a téli évszak felelősei lesznek.
Tartalmas, izgalmas és élményekben rendkívül gazdag ősz áll mögöttünk. Elmondhatjuk, hogy a gyerekekkel együtt mi, pedagógusok is élveztük minden pillanatát.
Tóth Gézáné és Ujfalusi-Hujber Zsófia
a Csipet-Csapat csoport óvodapedagógusai
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Az esemény ideje alatt Sólyomvári Noémi tanárnő Kórósi Kiara 7. b osztályos tanuló segítségével, témához illő csillámtetoválásokat készített a
résztvevőknek. Piros Viktória tanárnő arcfestést készített a diákoknak.
A DJ-pult mögül Budai Roland szórakoztatta zenéivel a jelenlévőket.
Nagy sikert aratott a buli végén az újságos tánc és a limbózás.
A buli batyus bál jellege miatt a tanulók maguk hozták a fogyasztásra
szánt, rémisztően finom rágcsálni valókat és az üdítőket. A finomságok
és az italok tálalásában, adagolásában Szlaboda Adrienn nyújtott segítséget.
A környezettudatosság jegyében célul tűztük ki, hogy az eldobható műanyag poharak helyett, minden résztvevő saját bögrét használjon. A kevesebb hulladéktermelés és a pazarlás csökkentése mellett, sokkal családiasabb hangulatot teremtettünk az akcióval.
Összeségében elmondható, hogy az esemény sikeresen és zavartalanul lezajlott, amely kiváló csapatmunkának tudható be.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Fincziczki Pálné Horváth Éva, Szlaboda Adrienn és Varga Viktória szülők, Baloghné Fecsó Zsuzsanna, Igaz
Ágnes, Gárdonyi Anikó, Kissné Pethő Ildikó, Kocsisné Vörösházi Villő,
Papp Judit, Piros Viktória, Révfalusiné Páczelt Gabriella, Sólyomvári
Noémi és Szabóné Németh Borbála tanárnők segítségét a Halloweenparti megszervezésében és lebonyolításában.

Köszönjük az iskola diákönkormányzatának a rendezvény finanszírozásához való hozzájárulást.

Továbbá szeretnék köszönetet mondani a Pilinszky
János Általános Iskola vezetőségének, hogy lehetővé
Az iskola hangulatteremtő díszítése Dr. Dukon Vojtechné tanárnő és az tette a rendezvény megszervezését, az iskola tanári
gárdájának, akik biztosították a felügyeletet az esealsó tagozatos tanulók munkája.
A rémszoba berendezése, a játékok megtervezése Igaz Ágnes, Piros Vik- mény zavartalan lebonyolítása érdekében; illetve az
tória, Rábai Dalma és Sólyomvári Noémi tanárnők ötletei alapján valósult önkéntes, segítő tanulóknak – Boros Luca, Kórósi
Kiara Kleopátra, Kovács Laura Terézia, Lamanda
meg.
Beatrix Alexandra, Miklós Gréta Liliána, Sipos Lili
Hanna, Takács Zsófia Klára – akik animátorként
vettek részt a bulin.
Rábai Dalma
angol szakos tanár
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Padányi megyei versmondó és rajzverseny Veszprémben
Eredményeink a rajzversenyen:
1. hely: Kara Kamilla Lola
2. hely: Bocsi Jázmin Hanna
Különdíj: Papp Bertalan
Részt vett: Bíró Zétény
Eredményeink a versmondó versenyen:
Arany minősítés: Gyürüs Lilla
Ezüst minősítés: Iglai Roland
Gratulálunk a szép szerepléshez!
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A karácsonyról írni,
állnak a karácsonyfa melQ Q Q
azt hiszem, senkinek sem
lett, olyan kényelmessé
egyszerű feladat napjainkvált egy mesévé lett törban. Ezerszer elmondott
ténetben hinni, elmerenrészletekről, kívülről isgeni a gyertya fényében,
mert szereplőkről, és talán „S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat…”
a csillagszóró szikrázásábátran mondhatom, hogy
ban, a múlt karácsonyok
rengetegszer végighallgatott történetemlékeiben, és soha nem továbbről kellene most beszélni. Istálló, jálépni. Mert a továbblépés azt jelenszolbölcső, csillag, pásztorok, napketené, hogy Jézus nemcsak megszületi bölcsek/királyok, arany, tömjén,
letett karácsonykor, hanem élt és
mirha, angyalok, égi szózat, és a
életét adta értünk. Ha így lenne, aktöbbi… De napjainkban nem csak ezt
kor a karácsony nem egy bezárt és
jelenti a karácsony. Olyan gyorsan tekeretek közé szorított ünnep lenne,
lik az idő, éppen egy éve olvastam
hanem valaminek a kezdete, aminek
egy cikket, amiben megkérdeztek küvan folytatása is. Akkor lehet, hogy
lönböző korosztályú embereket, hogy
a gyermek számára tovább kellene
nekik konkrétan mi jut az eszükbe, ha
mondani a történetet, hogy Jézus élt,
meghallják a szót: karácsony. SzámtaÉs így jutunk el a kisgyermekektől a Jézus felnőtt, Jézus cselekedett és tanílan válasz volt megtalálható, csak né- felnőttekig, akik fejből jól ismerik a ka- tott, Jézus meghalt, és Jézus harmadnap
hány példát elevenítek fel: „Karácsonyi rácsony bibliai történetét, tevékenység- feltámadt a halálból. Akkor, ha ez igaz,
bevásárlás – Jaj, mit vegyek ajándékba ből meg a világi oldalát. Sajnos találkoz- akkor életünkben változás jönne. Akkor
– Bejgli – Karácsonyfa – Gyertya – Csil- tam olyan felnőttekkel, akik elfelejtet- épp a karácsony kellene, hogy induló lélagszóró – Reszkessetek betörők – Sütés- ték, hogy mit is ünneplünk karácsony- pés legyen új utak, új élet felé. De tufőzés – Szaloncukor – Fadíszítés… – kor. A felnőttek tették a karácsonyt szí- dom, nem lenne ez így olyan egyszerű és
Bibliai és világi kellékek kavalkádja.” nes-díszes, csillogó alkalommá. Miért könnyű. Néha szívesen lennék a karáÚgy gondolom, a válaszok mindenkinek hisszük azt felnőttként, hogy a követ- csony angyala, mint egyes karácsonyi
ismerősek lehetnek.
kező generáció nem tudja megérteni a történetekben, hogy benézhessek a csakarácsony igazi lényegét? Miért hisszük ládokhoz, az ünneplésekbe. Nem az
azt, hogy túl sok lenne nekik, hogy Isten ajándékok érdekelnének, meg nem is a
emberi formát vett fel, és eljött a földre a karácsonyi menü, hanem hogy ott, a fami megváltásunkra és az igazi, hamisí- lak között hogyan is jön elő a karácsonytatlan szeretet megmutatására? Bátran kor megszületett Jézusban való hit és
higgyük el: a gyermekek csodára vágy- szeretet. Tudod, a karácsony ünneplése
nak. Persze, tapasztalatlan szemük és sok mindent elárul a hitedről, a csalászívük a bűvész mutatványát is képes dodról, és saját magadról is. Egy moncsodának elfogadni. De miért ne szól- datod, egy gesztusod, a hagyományaAz ünnepeken gondolkodva eszem- hatna az igazi csodáról a karácsony?
id… Nem feltétlenül rosszak, de nem
be jutott más is. Azok az óvodai foglalLehet, hogy azért, kedves felnőttek, feltétlenül arról szólnak, amit a Jézus
kozások egy másik községben, ahol mert sokan még közülünk se tudtak to- Krisztusba vetett hit, vagy éppen a vaegész óvodányi apró gyerek figyelt nagy vábblépni a jászolban fekvő Jézuskánál, lódi szeretet jelent. Te tudod, hogyan
szemekkel, és valamit mondani szeret- aki szépen bepólyálva belibben a
tem volna nekik a karácsonyról. Ahogy szobába titokban, és ajándékokat
néztem őket, eszembe jutott Jézus né- helyez a karácsonyfa alá. Azonhány szava: „Ha olyanok nem lesztek, ban Jézus közben felnőtt, és csomint ezek a kisgyermekek…” Milyenek dásabb lett, mint valaha. Közben
ők? Akik elhiszik, hogy a Jézuska hozza eltelt 2000 év, és nagyobb csodáaz ajándékot. A hazugság és az igazság kat művelt ebben a világban,
ugyanúgy eladható nekik. Ők még ártat- mint amit a legtöbben elképzelni
lanok, a gondolataik formálhatók, és tudnának! Nem kell a karácsonyt
megfelelő módszerrel bármit el lehet ül- lebutítani, még egy gyermek szátetni beléjük. Odaálltam eléjük, és el- mára sem. Még ők is megértik,
kezdtem arról beszélni, hogy a karácsony milyen furcsán hamis az ünnep
egy születésnap. Érdekes volt, hogy a az ünnepelt nélkül, aki 2000 éve szüle- fogsz ünnepelni, mit adsz másoknak,
gyermekek egy pillanat alatt arra is rá- tett, és sokak számára még mindig gőgi- gyerekeknek, felnőtteknek, a rokonokjöttek, hogy bár vannak díszek, terített csélő kisgyermek. Igen, ők is megértik, nak és a barátaidnak a te karácsonykéasztal, ajándékok, ünnepi hangulat, e- milyen csodás az ünnepelt, aki nem pedből. De egy biztos: ha a te karácsogyetlen hiányzó láncszem van: az Ünne- ajándékot vár, hanem Ő ajándékoz meg nyodból nem fog hiányozni az ünnepelt,
pelt. A gyermekek képesek sok minden- a tiszta, őszinte szeretettel.
akkor valóban szép lesz a karácsonyod.
ben hinni. De akkor és ott megértették az
Sok ember ragadt benne a Jézuska- Hiszen megszületik benned, a szíved
igazságot is: születésnapot ünneplünk, korszakban, és sosem jutott el a Meg- mélyén az igazi szeretet.
Jézus születését.
váltó Jézusig. És miközben sokan ott
M. Erzsébet nővér

Az ünnep gondolatai…
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Ha adventi-karácsonyi témában elém kerül egy-egy cikk, az írások nagy
része vagy arról szól, hogy milyen a karácsonyi rohanás, a bevásárlási tervek,
akciók, tülekedés, kimerültség, depreszszió és egyáltalán, hogyan éld túl a karácsonyt, vagy pedig arról, hogy milyen
a tökéletes ünnepi díszítés, milyen legyen a legjobb menü, a legszebb dekoráció, milyen a trendi karácsonyfa, mik
a legdivatosabb ajándékok ebben az évben. Ezekben önmagukban nincs rossz,
mert valóban sokak számára nagyon
megterhelő az ünneplés, anyagilag is és
lelkileg is, és az is igaz, hogy sokan törekszünk arra, hogy a karácsonyt méltóan, szépen, szívet-lelket gyönyörködtetően ünnepeljük meg szeretteink között, saját hitünk szerint.

De egy érdekes kutatás eredményét
szeretném most megosztani ezzel kapcsolatban. Barry Schwartz, a Pennsylvaniai Egyetem kutató pszichológusa
nemrég jelentetett meg egy tanulmányt:
A választás paradoxona: a kevesebb miért több? címmel. A kutató eredményei
szerint a vásárlás és így a választás annál nehezebb, minél több lehetőség közül tudunk választani, és annál boldogtalanabbak lehetünk, mert rendszerint
attól félünk: nem jól döntöttünk, lemaradtunk a jobbról, nem tudtuk a drágábbat megvenni, a másik jobb lett volna…
Mert sokan az ideálist hajszolják, a tökéletest keresik. A tökéletes karácsonyi
menüt, a legszebb karácsonyfát, a tökéletes karácsonyi díszeket, a legtrendibb
karácsonyi dekorációt, a tökéletes bármit. Ami ezt még inkább támogatja,
hogy a média felfokozott figyelmet
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Életvezetés – Milyen a „jó” karácsony?
fordít a témára, és gyönyörűen
Mottó: „Meg kell tanulnunk vágyakozni az
fotózott képekkel, mosolygós
után, ami a mienk.”
modellekkel mutatja be, miSimone Weil
lyen boldog egy tökéletes karácsony.
Játsszunk egy kicsit! Vegyünk két
képzeletbeli családot. Az egyik családban minden elkövetnek azért, hogy
nagyon szép karácsonyfát válasszanak, gondosan megválogatják a díszeket, az anyuka részletes menüt dolgoz
ki, apuka segít a bevásárlásban. Személyes ajándékokkal igyekeznek meglepni szeretteiket. De valahogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy tervezik. A karácsonyfa egyik ága a pakolás közben letörik. Az almás-diós
párolt káposzta az utolsó pillanatban leég. Ha a felek itt az örök elégedetlen csoportba tartoznak, akkor
apuka és anyuka a karácsonyi asztalnál csak azon mereng, hogy miért
nem szép a karácsonyfa és miért
nincs ott a tervezett almás-diós párolt káposzta az asztalon. Az ünneplést megzavarja a tökéletes elvesztése miatti panaszkodás. Az ajándék- a „többről” mereng, amit nem tudott elbontás közben csak a hiányos fát lát- érni, az elégedett pedig annak a „kevésják, a mosoly kényszeredetté válik.
nek” örül, ami jelen van számára. IgazáVegyük a másik képzeletbeli csa- ból ez gondolkodási beállítódás, amit az
ládot! Ebben a családban is minden életünk folyamán megtanultunk, mert
elkövetnek azért, hogy nagyon szép például ezt láttuk a szüleinknél, ez rögkarácsonyfát válasszanak, gondosan zült bennünk az évek folyamán, vagy
megválogatják a díszeket, az anyuka akár erre gondoljuk, hogy „trendi”. De a
részletes menüt dolgoz ki, apuka segít beállítódás odafigyeléssel, tudatossága bevásárlásban. Személyes ajándé- gal változtatható. Most tényleg rajtunk
kokkal igyekeznek meglepni szerette- áll, milyen karácsonyunk lesz otthonaiket. De valahogy a dolgok nem úgy inkban. Lesznek terveink – remélem, naalakulnak, ahogy tervezik. A kará- gyon sok meg fog valósulni –, de előforcsonyfa egyik ága a pakolás közben le- dulhat, hogy újratervezésre lesz szüktörik. Az almás-diós párolt káposzta az ség. Nem baj, tegyük meg, ami rajtunk
utolsó pillanatban leég. De a felek itt az áll, de engedjük el az olyan elképzeléseelégedettek csoportjába tartoznak és el- ket, melyeket nem tudunk megvalósítani
fogadják, hogy a karácsonyfa egy kicsit és örüljünk annak, ami végül sikerülni
hiányos, és befordítják a fal felé a sérült fog. Legyünk elégedettek! Legyünk jerészt, és a sült hús mellett itt sem a ter- len a karácsonyi asztal mellett és nyisvezett almás-diós párolt káposzta van, suk ki szívünk kapuját az örömre a karáhanem gyorsan bontanak egy üveg sava- csonyfa mellett.
nyúságot. Közben örömmel néznek egyA karácsony csodálatos ünnep, renmásra, és vidáman bontogatják az aján- geteg szívet-lelket melengető lehetőségdékokat. Együtt vannak, élvezik a jelen gel az örömre, a lelki feltöltődésre, a
pillanatot úgy, ahogy van, és elengedik szeretet apró és nagy csodáinak megéléa szívükből azt, ami nem jött össze.
sére. „Karácsonykor az ember mindig
Tehát a kutatás két nagy típust hatá- hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és
rozott meg. Az örök elégedetlent és az én, hanem az egész világ, az emberiség,
elégedettet. Az örök elégedetlen arra amint mondják, hiszen ezért van az ünkoncentrálja figyelmét, ami nincs, az nep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.”
elégedett pedig arra, amit elért, ami ren- – Márai Sándor.
delkezésre áll. Az örök elégedetlen arról
M. Teréz nővér
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Ne feledkezzünk meg őseinkről…
Mivel halottak napja hétvégére esett, volt
időm elhunyt szeretteim sírját meglátogatni.
Nem kellett rohanni, kapkodni, méltón megemlékezhettem róluk. A balatonkenesei temetőt járva szeretettel gondoltam vissza hozzátartozóimra, s igyekeztem minden sírnál egy fohász mellett gyertyát gyújtani. Felelevenedtek
gyermekkorom emlékei…
Évtizedek óta foglalkozom családfakutatással, hol mélyen beleásva, hol egy kis szünetet tartva. (Munka mellett sajnos kevesebb idő
jut rá.) Így találtam rá Hanuszik Antalra, édesanyám anyai ági dédnagyapjára. Édesanyám
ugyan mesélt róla, de kilétére csak a kutatásom
során derült fény.
1869-ben született. 1890-ben Salgótarján
városában kezdett el tanítani, ahol közismertté
vált. Nemcsak, mint elismert pedagógus, hanem a Mátra Múzeum tárgyainak gyarapítója és mint az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, valamint a helyi Dalárdának a tagja. Valószínű, hogy feleségét,
Bender Ilonát is itt ismerte meg.
Innen elkerül Ózdra, hol először társulati tanító, majd a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Társulati Tanonciskolájának igazgatója, az Ózd-vidéki társulati iskolák igazgatója, az
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ózdi Dalárda karnagya, valamint az
ózdi Nemzeti Újság és a Dalárda kiadvány szerkesztője. Rengeteg újságcikke jelent meg ekkor, könyveket írt
az iskolai nevelésről, a népdal megkedveltetéséről, a tanításról. Színdarabokat rendezett, leginkább jótékonysági célból. Vegyes karra dalokat írt, s nem utolsósorban az Olvasó
Egylet tagja volt.
Több mint harmincfős Dalárdájával körbejárta az országot, dalosversenyeken vettek részt, melyekről
többször díjakkal tértek haza. Majd a
sikeres fellépések lehetővé tették a
Magyar Országos Dalosszövetségbe
való bejutást is.
Kevésbé ismert, hogy Hanuszik
Antal igazgató vezetésével indult el
Hanuszik Antal Magyarországon elsőként a 7. és a 8.
osztály bevezetése.
Munkássága alatt világhírűvé vált az iskolában kidolgozott
tanonciskola modell.
Számos díjat, kitüntetést kapott. A Tudományos Akadémia, majd később a Kormányzó Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter előterjesztésére, a népoktatás terén hosszú időn át kifejtett munkásságáért Kormányzói elismerésben részesül.
1924-ben tiszteletbeli karnaggyá választják.
Nyugdíjazása után Budapesten, majd
Balatonkenesén, a Kossuth Lajos u. 20.
szám alatt élt. Itt töltötte utolsó éveit, majd
1952-ben itt is halt meg. A balatonkenesei
római katolikus temetőben helyezték végső
nyugalomra.
Gyermekkoromban mindig gyújtottunk
gyertyát „Apóka” – édesanyám mindig így
hívja – sírján. Botorkálva keresgéltük a sötétben nyughelyét, melyen fából készült
fejfa állt.
A 70-es években nem nagyon foglalkoztak a temető feltérképezésével, a sírhelyek
nyilvántartásba vételével. Egy rossz döntés
miatt Hanuszik Antal sírjára rátemettek.
Ma már csak megközelítőleg tudjuk
Hanuszik Antal sírjának helyét. Jelöletlen
sírban, de az biztos, hogy a kenesei római
katolikus temetőben nyugszik.
A sírján ugyan már nem, de a Mindenki
keresztjénél mindig megemlékezünk róla,
nemcsak úgy, mint déd-, üknagyapa, hanem
mint oktatásával világhírűvé vált pedagógus, író, örökös tiszteletbeli karnagy.
A mai rohanó világban őseink, nagyjaink eszünkbe sem jutnak, pedig kiemelkedő
tevékenységükkel, példamutató életükkel a
múltban nyomot hagyva, utat mutatnak számunkra.
Ne felejtsük el őket, mert úgy gondolom, igazán megérdemlik a tiszteletet, és
természetesen halottak napján az emlékükre
meggyújtott gyertyát!
Kunné Szalay Rita
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KARÁCSONY – 1956

1956-ban Újpesten, a főváros IV. kerületében laktunk. Hatéves voltam. November negyedikén
bejöttek az oroszok. Pedig azt hittük,
szép karácsonyunk lesz. Lent az
Északi összekötő vasúti híd közelében laktak nagyanyámék, a Ságvári
utcában (ma újra Lőwy Izsák utca,
Új-Pest első, zsidó főbírájáról. A Károlyi grófok, a környék urai gyakorolták a vallási türelmet.) Ültünk a picében, gyertyafény mellett, a Dunánál állomásozó orosz tankok dörgő
fénylövedékei a fejünk felett húztak
el az Április 4. téri (ma Tanoda tér) iskola felé. A suli a
Könyves gimnáziummal szemben van ma is, ott volt az
újpesti forradalmárok „főhadiszállása”. Az előtte való
nap, ma is emlékszem, az Állami Áruház árkádja alatt
ronggyal bedugaszolt üvegek sorakoztak, tele benzinnel:
Molotov-koktélok voltak. (Még az 1940-es szovjet-finn
háború idején kevés kézigránátjuk volt a finneknek,
ezért a híres finn vodkagyárak átálltak a harci „koktélok”
gyártására, azokat dobálták a szovjet tankokra. S azért
Molotov a koktél neve, mert akkor ő volt a szovjet külügyminiszter. A magam részéről én koktélban jobban
kedvelem a gin-tonicot.)
Az orosz tankok egész éjjel lőttek, szétrombolták
az említett iskolát.
Másnap már csend
volt, arra sétáltunk apámmal, láttuk az iskola szétlőtt homlokzatát;
az egyik tanterembe be lehetett látni, a falon még ott
Karácsonyfa-vásárlás 1956-ban
lógott a fekete tábla, fehér krétával ráírt matematikai egyenletekkel. Szórványos lövöldözések még napokkal később is voltak – egyszer este mentünk haza apámékkal, a Lebstück Mária
utca 46-ban laktunk (szoba-konyha, klozett a gangon), és
a lakásunk plafonját egy géppisztolysorozat nyoma „díszítette”. Még jó, hogy nappal nagyanyáméknál dekkolt a
család. A következő hetekben mi, kissrácok gyűjtöttük a
szanaszét heverő töltényhüvelyeket és éles lőszereket.
Csereberéltük őket, mint a bélyegeket, vagy mint – már a
hatvanas években – a szalvétákat és gyufacímkéket.
Mint írtam volt, hatéves voltam, de fiatal anyámmal
– 18 évesen szült – állandóan mászkáltunk. Láttam, amikor egy dömper nem bírta ledönteni a Trombita téren a
szovjet kőkatonát, erre lovakat hoztak, azokkal sikerült.
Emlékszem, hogy a ledöntött szobor talapzatán ravatalozták fel a forradalom első újpesti hősi halottját. A

Majláth Mikes
László – Tónió
rajza

rendszerváltás utáni
első
polgármester
nem döntögetett, szép csendben kiszállították a Megyeri
temetőbe, az ’58-ban újra felállított kőkatonát, most odakint áll a Halottasház mögött; talapzat nélkül olyan,
mint egy nagyra nőtt kerti törpe.
A novemberi napokban minden házban egész nap
zárva tartották a kapukat, az oroszoktól féltek a lakók.
Egy alkalommal anyám jött a nagyanyámékhoz, de hiába
döngette a kaput, nem nyitották ki. Huszonnégy éves
anyám feltalálta magát: a ház udvara felől, szűk szoknyában átmászott a téglakerítésen.
Az ’57-es tanév végén kitűnő lettem, kaptam egy új,
Kádár-címeres oklevelet. Aztán késő este Husz tanár úr,
az osztályfőnökünk eljött hozzánk, s titokban adott nekem
egy Kossuth-címereset, melyet még decemberben nyomtattak. Így két első osztályos oklevelem van.
Ha anyámmal viccből birkóztunk a vastag dunyhán,
mindig azt mondtam neki: legyőzlek, te disznó ávós! Nem
tudtam, ez mit jelent, de a kor szelleme rám is hatott. Már
hatévesen politizáltam. Nagyanyámék házának udvarán
fáskamrák sorakoztak. Én a mi fáskamránk ajtajára felírtam csupa nagy betűvel, krétával, fordított „Z” betűvel, hogy
„RUSZKIK HAZA!”. Nagyanyám egy vizes felmosóronggyal
azonnal letörölte, s kaptam tőle egy jó nagy nyaklevest. Sok
szörnyűséget megélt, bölcs asszony volt az én nagyim.
Karácsony előtt még rendezetlenek voltak a viszonyok, a piacon nem árultak fenyőfát. Honnan lesz nekünk karácsonyfánk? De asztalos nagyapám eszén nem
jártak túl sem az oroszok, sem a Kádár-huszárok. Nagyapám leszerelte partvisunk piros nyelét, s szép akkurátusan, szimmetrikusan – ahogy ő mondta, fáintosan – lukakat fúrt belé kézi furdanccsal. Aztán kimentünk a Megyeri temetőbe, ahol a virágárusok fenyőgallyakat árultak a sírok lefedésére. Nagyapámmal vettünk nyolc-tíz
fenyőgallyat, s szánkón hazahúztuk őket. Akkor télen
még volt hó. Otthon aztán asztalos nagyapám fáintosan,
enyvvel beragasztotta a fenyőágakat a partvisba fúrt lukakba, Gyönyörű, egyenes, szimmetrikus karácsonyfánk
lett. Anyám és nagyanyám ezüst sztaniol csokipapírokba
csomagolt diókat és piros almákat akasztgatott a fára.
Szaloncukor nem volt, de olyan szép karácsonyom sem
volt soha többé, mint az akkori.
Újpesti utcakép 1956-ból
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Minél jobban városiasodik az ember, annál jobban
vágyik rá, hogy közel érezze magához a természetet
Beszélgetés és madaras könyvszemle Kajtár Bencével
Kajtár Bence a Magyar Madártani Egyesület tagja, akivel már nyári, tájházi teadélelőtti előadása óta szerettem volna beszélgetni. Ez végül csak októberre valósult meg, de aktualitása korántsem csökkent: mire az olvasók a kezükbe vehetik a lapot, éppen
javában benne leszünk a téli madáretetési idényben.
– Hogyan lehet madárbarát a kertünk?
nagyobb a virágalátét, amiben egy galamb nagyságú madár ké– Ha a könyvek felől szeretnénk elindulni, az alap a Ma- nyelmesen elfér. Inni és fürödni is szoktak benne. Ha olyan
dárbarátok nagy könyve. Aki szeretne a kertjébe madarakat helyre tesszük, ahol láthatjuk, ebben is gyönyörködhetünk.
csalogatni, figyelni őket, ennek nagy hasznát veszi. A Magyar Magasabbra téve macskabiztossá válik. De a talajon lévő itató
Madártani Egyesület szóvivője, Orbán Zoltán írta. Nagyon is fontos, mert a békáknak, sünöknek is nagy segítség, ha taalapos munkát végzett, videókat készített, fotózott, tehát sok lálnak inni. Legfontosabb szerepe akkor van, mikor az állatok
irányból körüljárta a témát. A darázs-garázs is az ő ötlete, ő a téli nyugalomból felébrednek, mert ilyenkor elsősorban nem
fejlesztette és tökéletesítette. A könyv az alapoktól indul: kitér éhesek, hanem ki vannak száradva. A vizet tartsuk tisztán; nyámindjárt arra, milyen növényeket telepítsünk a kertünkbe, ahol ron a baktériumok elszaporodásától kell óvnunk, télen pedig a
a madarak búvó- és fészkelőhelyet, táplálékot találnak. Talá- jégmentesítésről kell gondoskodnunk. Ezt úgy tudjuk megollunk benne határozót is, amelyből azonosíthatjuk, milyen ma- dani, ha minden nap megközelítőleg ugyanabban az időben,
darakkal találkozunk.
mondjuk délelőttönként langyos vízzel töltjük fel. Így a madaA legnépszerűbb, vagyis a
rak pótolni tudják a folyadéktársadalomban legszélesebb
szükségletüket és tisztálkod-ni is
körben végzett tevékenység a
tudnak. A tollazat rendben tartéli madáretetés. Erről is jó
tása alapvető a madaraknak,
néhány gondolatot olvashahiszen ez szigeteli a testüket és
tunk benne. A téli madáretetés
teszi lehetővé a repülést.
szervezetten, az emberek tájéSajnos sokszor előfordul,
koztatásával körülbelül száz
hogy ablaknak repül egy maéve kezdődött el hazánkban.
dár. Ilyenkor, ha nem pusztul el
Ha hideg van, mindenkiben
azonnal, kábultan esik a földre.
felébred a késztetés, hogy eHa meg tudjuk fogni, zárt patessük a madarakat, mentsük
pírdobozban, csendes, szobameg őket, hogy túléljenek.
hőmérsékletű helyen biztosítValójában ők túlélnének nélhatunk neki védelmet, amíg öszkülünk is, de ezzel megkönyElőadás a Tájházi Teadélelőttön, idén augusztusban szeszedi magát. Ha a földön
nyítjük számukra az áttelelést.
hagyjuk, bármilyen ragadozó,
És ami nem elhanyagolható, hogy az etetéssel magunknak kutya, macska megtalálhatja.
mennyi örömet okozunk. Ha jól elhelyezett etetőt üzemelte– Miért fontos, hogy a kertünkben legyenek madarak?
tünk, a szobánk ablakából, karnyújtásnyi távolságról figyelhet– Tulajdonképpen ez is kétoldalú, kölcsönös dolog: a terjük a madarakat. Ezeknek a szempontoknak a figyelembevéte- mészetet segítjük, ha olyan környezetet alakítunk ki magunk
léhez hasznos tanácsokat ad a könyv.
körül, ahol az élőlények sokasága jól érzi magát. Most elsősorHa feljegyezzük, milyen madarakat sikerül megfigyelnünk ban a madarakról beszélünk, de egy jól kialakított kertben
az etetőn, adottságoktól és élőhelytől függően akár a harminc- megtalálhatók a madarak táplálékbázisának számító élőlénegyven faj se ritka. Persze ez településrésztől is függ, mert nyek: rovarok, lepkék, pókok is. Rajtuk kívül békák, sünök is
vannak madarak, amelyek a települések központjába nem megtelepedhetnek. Ha van a kertünkben hely, ahol ritkábban
mennek be.
nyírjuk a füvet, bokrosabb, nedvesebben marad, a békák máris
– Az etetés mellett mi lényeges még?
kedvelik. A ritkább kaszálással vadvirágok kelhetnek ki, ami
– Az itatás. Bár nem gondolnánk, milyen fontos, mert az odavonzza a lepkéket, ezzel táplálékot biztosítva a madaraketetés van a reflektorfényben, de az itatás is lényeges, télen és nak. Ha szeretjük a természetet, ezzel a magunk számára is
nyáron egyaránt. Melegben, aszályos időszakban a madarak kellemes környezetet teremtünk a kis vadonnal. Megfigyelés,
nehezen találnak vizet, nagy távolságokat kell megtenniük hogy minél jobban városiasodik az ember, annál jobban vágyik
érte. Ha itatót tartunk fenn a számukra és megszokják, elég rá, hogy közel érezze magához a természetet.
nagy forgalomra számíthatunk. Fontos, hogy macskabiztos le– Ha van kertünk, odafigyeléssel alakítjuk, érkeznek a magyen, mert a ragadozók rögtön felfigyelnek rá. Ha kerti tavunk darak. Mi ilyenkor a következő lépés?
vagy esővízgyűjtő hordónk van, a vízbeeséstől kell megóvnunk
– Egy madárhatározó beszerzése. Kezdetben elegendő egy
őket. Erre jó megoldás, ha a kerti tó partja sekély, vagy a hor- egyszerűbb, könnyebben kezelhető kiadvány, mint például az
dóba egy úszó nikecelldarabot, krumpliszsákot teszünk. A MME Boltjában (www.mme.hu/bolt) megvásárolható hatákerti madarak tollazata nem vízálló, ha átázik, röpképtelenné rozó, a Madarak Magyarországon kiadvány. Szintén egyesüválnak. Az itatóra a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás egy letünk jelentette meg az Odúlakó madaraink védelme című
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könyvet, melyből szintén sok érdekességet tudhatunk meg kertünk madaraival kapcsolatban.
Ha valaki ennél is jobban el akar mélyülni a témában, a
Madárnévkalauzt is forgathatja. Belőle a madárnevek kialakulását és magyarázatát követhetjük végig.
– Melyek a madarak számára legfontosabb körülmények?
– Elsősorban a táplálkozó- és a fészkelőhely. Így választanak territóriumot, és döntik el, megtelepednek-e valahol. –
Közismert madarunk a gólya. Szomorú vagyok, mert tudtommal Kenesén még nem történt fészkelés. A magyar adatbankban településünk fehér folt: rögzített megfigyelés nem történt.
Száz éve lehet, hogy fészkelt itt gólya, de a feljegyzések kezdete óta nem. Nyilvánvalóan hozzájárult ehhez a régi földművelési szokások kihalása: megváltozott a településkörnyezet,
megszűnt a legeltető állattartás. A gólya az emberek közelében
keresi a fészkelőhelyet. Száz éve és még régebben jellemzően
fákon fészkeltek, aztán felismerték, hogy a településeken sem
esik bántódásuk – ekkor jelentek meg a kéményeken, magasabb, ember alkotta pontokon. Táplálkozásnál a nedves réteket
részesítik előnyben, és ami mozog, és le tudják nyelni, azt
megeszik. A köztudat szerint békát fogyasztanak, de nem ilyen
válogatósak: szöcskét, egeret, vakondot is elkapnak. Aratás,
szántás után a tarlón is megjelennek a gépek mögött.
A gólyák egyelőre nem találtak rá Kenesére. Hozzánk legközelebb, itt Papkeszin rendszeresen
költenek, az idén négy fiókát neveltek fel. A Várpalota és Székesfehérvár közé eső területen maradtak még legelők, nedves térségek:
Ősiben például kilenc gólyafészek
van. Veszprém megyében ez a legtöbb. Az sem mindegy, mekkora a
terület, amely eltartja őket, mert a
szülőmadarakon kívül egy fészekalj ellátásához is megfelelőnek kell lennie. Csóron volt tavaly
öt fiókás fészek. A rekord eddig hat, de ez már nagyon ritka.
– Mivel tudjuk még otthonosabbá tenni a kertünket a madarak számára?
– Például ha mesterséges odúkat helyezünk ki a kertbe. Ezt
ősszel, télen célszerű megtenni. Ilyenkor ugyan nem fészkelnek a madarak, de éjszakázásra használják, mert védettebb. Ha
ebben az időszakban felfedezik fel, tavasszal már lehet benne
költés. Az odúk többfélék, a méret és berepülőnyílás határozza
meg, mi fog benne megtelepedni. Leggyakrabban a cinegefélék, főleg a széncinege foglal odút, de lehetnek házi és mezei
verebeink is. A félig nyitott előlappal ellátott odúban a házi
rozsdafarkú, barázdabillegető jelenhet meg; nálunk költött
már az egyébként gyakori, de nem annyira ismert szürke légykapó is. A verebek a legtalálékonyabbak: ők a teljes rendelkezésre álló odúspektrumot kihasználják: az egészen kicsitől
kezdve, amibe alig tudják bepréselni magukat, egészen a seregélyeknek szánt méretig mindenhol előfordulhatnak. Az általános, mindennapi fajok között különlegességekre is számíthatunk: nálunk a verebek mellett költött már nyaktekercs is. A
mesterséges odúk szerepe mára megnőtt, mert sokkal kevesebb az idős, odvas fa. Az áruháznál kivágott három gömbakác
például több fajnak adott lehetőséget a költésre. – Ha a balatoni
kerékpárutat szélesítik, a Vak Bottyán strand előtt érdemes
volna figyelni rá, merre történik, mert ott például cédrusféle,
nyárfák is vannak. Léteznek helyek, ahol a védendő fákat lajstromba veszik, számmal jelölik és kiemelten figyelnek rájuk.
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Sajnos nemrég tette lehetővé egy törvénymódosítás, hogy a
nyári, vegetációs időszakban is lehessen erdőkben fát kivágni.
– Ma már sajnos nem él körülöttünk annyi madár, mint
akár még egy-két évtizeddel korábban.
Nagyon fontos lenne odafigyelnünk a környezetünk változásaira, mert azt tapasztalhatjuk, hogy más lesz körülöttünk
minden. Elgondolkodtató, hogy ez vajon visszafordítható folyamat? Sajnos egyre inkább úgy látszik, hogy nem. Fajok halnak ki, amelyek évmilliók alatt alakultak ki, pedig mindegyik
egy fogaskereke a rendszernek. Ha túl sok fogaskerék hullik
ki, már semmi nem működik úgy, mint eddig. Sokan leírják,
elmondják, hogy világméretben sincs célravezető forgatókönyvünk a klímaváltozásra. Etethetjük a madarakat, komposztálhatunk és gyűjthetjük szelektíven a szemetet, de ezzel
nem tudjuk megakadályozni, hogy ipari méretben ne alkalmazzanak környezetkárosító technológiákat. Kezdődik ez attól
a szinttől, hogy a mezőgazdaságban például ne szántsák egybe
a táblákat összefüggő földterületté, hagyjanak a dűlőút mellett
fákat, mert ha kivágják, megszűnik a mezei nyúl, a fácán élőhelye. A legnagyobb környezetkárosító az iparszerű mezőgazdaság. Ott állítjuk elő az élelmiszereinket, ahol fajok sokasága
élhetne. Ez a második világháború időszakára vezethető viszsza: a hatékonyságra törekedtek, hogy a rendelkezésre álló,
csekély erőforrással minél többet tudjanak termelni. Ez lett az
uniós Közös Agrárpolitika; hatására olyan monokultúrák alakultak ki, amelyet már nem minden faj választ élőhelyül. Az
ipari mezőgazdaság ráadásul nagy gépekkel dolgozik. Amíg
kézzel kaszáltak, a nyúlnak, őznek, talajon fészkelő madaraknak volt esélyük elmenekülni. Szomorú, de megtörténik fokozottan védett fajokkal is, mint a hamvas rétihéja, amelyből
csak néhány pár található meg az országban. De ilyen a haris
is, amit ha megzavarnak költés közben, akár több száz kilométerre is elrepülhet új területet keresni.
A változások között említhetjük a háztáji állattartás megszűnését is. A fecskéknek nincs sárgyűjtő hely, amit a baromfiudvar előtt kitett itatóvízből szereztek. Rossz esetben még a
fészküket is leverik. Nincs már az a verébfelhő sem, ami gyerekkorunkban megszokott volt: a verebek is a baromfiudvarra
kiszórt magvakkal egészítették ki a táplálékukat.
Problémát jelentenek még a madarak számára az ellenőrizetlenül szaporodó macskák, amelyek prédának tekintik
őket. Az ivartalanítás tehát ebből a szempontból is lényeges.
– A mezőgazdaságban felhasznált növényvédő, rovarölő
szerek is nagyon megtizedelték a
madarakat.
– Igen, ezeknek ráadásul lehetnek direkt és áttételes hatásai
is. Olyan élőlények, így a madarak is elszenvedői lehetnek, amelyek nem célcsoportja vegyszernek: a táplálékul szolgáló rovarok, földigiliszták szervezetébe
kerülő vegyszer a madarakat is
mérgezi. Az egerek, pockok irtására használt szerek a ragadozómadaraknak, baglyoknak, sasféléknek, az egerészölyvnek ártanak, mert felhalmozódik a
szervezetükben és vesztüket okozhatja.
– Honnan szerezhetünk további információkat, friss híreket
a madarakról, és hogy cserélhetünk tapasztalatot más madárkedvelőkkel?
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A Nők a Balatonért Egyesület (NABE) Balatonakarattyai és Balatonkenesei csoportja a korábbi
évekhez hasonlóan idén is tartalmas őszi programokat tudhat maga mögött.
A programok első felvonásaként októberben
egész napos csapatépítő kirándulást szerveztünk.
Hagyományos éves kiruccanásunkat a hónap harmadik szombatjára időzítettük, amikor is már reggel
8 órakor felkerekedtünk, és meg sem álltunk az első
állomásunkig, a Somogy megyei kis faluig, Várdáig. A
parányi település meghatározó nevezetessége, a 6 hektáros, arborétum jellegű parkkal körülölelt klasszicista
stílusú kúria, amely napjainkban a Szász Endre Kastélymúzeum. A 2003-ban elhunyt világhírű képzőművész
egykori lakhelyén a mester özvegye, Szászné Hajdú
Katalin fogadott bennünket, majd körbevezetett a
megannyi csodálatos művészeti alkotást felvonultató,
különleges épületben. Katalin idegenvezetésével megtekintettük a kastély antik műtárgygyűjteményét (XIV.
Lajos kori barokk és szecessziós bútorokat, órákat, porcelánokat…), megcsodálhattuk a Szász-életművet, a
mester műtermét eredeti állapotában, valamint meg-

A NABE csoport hírei

nézhettük Katalin by Szász Design finomporcelánjait, ékszereit.
A nem mindennapi múzeumlátogatás után Kerti Teri tagtársnőnk jóvoltából és szakmai ismeretségének köszönhetően
egy különleges origamikiállítást tekinthettünk meg, ugyanitt a
faluban. A Fő utcán sétálva a Madárbarát mintakert előtt haladtunk el. Később a település polgármesterétől megtudtuk,
hogy a „M
Madárbarát település” címet Magyarországon elsőként Várda kapta meg a Magyar Madártani Egyesülettől. Karnyújtásnyira innen a funkcióját vesztett egykori községi posta
épületéből kialakított Szász Endre Könyvtár és Közkincsházban található az ország egyetlen állandó origamikiállítása
Ácsné Dóczi Éva munkáiból.
A délelőtti kulturális csemegék után a helyi Borostyán étteremben ebédelt a csapat, majd a következő állomásunk,
Balatonboglár felé vettük az irányt. Bogláron felsétáltunk a település egyik legfőbb látványosságához, és a Gömbkilátóból
gyönyörködhettünk a csodálatos balatoni panorámában, mi-

közben sokunknak eszébe jutott
az a mondás, miszerint a déli
partban az az egyetlen jó, hogy
onnét jól lehet látni az északi part
szépségeit.
Innen indultunk tovább Balatonszárszóra. a méltán híres József Attila Emlékházba, melynek a
szárszói villasoron lévő, Európai
Uniós forrásból 2011-ben megújult,
egykori Horváth-panzió ad otthont. Ebben a házban töltötte utolsó napjait a súlyos betegségből
lábadozó költő. 1937. december 3-án este innen indult arra a
sétára, melyről nem tért többé vissza. 19 óra 35 perckor a balatonszárszói állomásról induló tehervonat halálra gázolta. Az
itt látható kiállítás a költő életének utolsó időszakát idézi fel, és
abból visszatekintve állít emléket az egész életműnek a Petőfi
Irodalmi Múzeum anyagából, valamint magántulajdonban lévő
dokumentumok, fotók, tárgyak segítségével. Ráadásprogramként a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében a „Pece-parti Párizs” irodalma a két világháború között címmel Imre Zoltán
kultúrantropológus előadását hallgathattuk meg.
Az Emlékházat magunk mögött hagyva a közelben lévő
cukrászdában „édesítettük” meg ezt tartalmas szombat délutánt, majd a tóparton megnéztük József Attila emlékművét,
amely a költőóriás tragikus halálának helyszínével szemben
található parkban látható, gyönyörű környezetben, alig pár
méterre a Balatontól. Ortutay Tamás szobrászművész és Sarkady Mária építész alkotása síneken guruló vonatkerekeken
áll, a „szerelvényen” a költő verseiből vett idézetek olvashatók.
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Élményből és különleges hangulatból tehát bőven jutott
azon a napfényes októberi szombaton, és mi, a helyi NABEcsoport tagjai ezúton is szeretnénk megköszönni Thury Zsuzsának és Vági Károlyné Gyöngyinek, hogy megszervezték ezt
a tartalmas és sok látnivalóval szolgáló kirándulást.
Kirándulásunk alkalmával újabb két fő határozta el, hogy
belép a helyi csoportunkba.

További programjaink
Csoportunk egyik célja, hogy saját magunkkal, egészségünkkel is foglalkozzunk. Ez okból már több, az egészségtudatossággal foglalkozó eseményünk volt. Ennek szellemében november 22-én Balatonakarattyán „Mit üzen a talpad?”
címmel Varga Adél tart az érdeklődőknek előadást.
Az Európai Hulladékcsökkentési héthez – 2019. november
16-24. – az idén is csatlakozva, egy héttel későbbi időpontban,

A somogyi kiruccanás után három héttel, november 9-én
délután pedig már Kenesén serénykedtünk, merthogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a Kultúra Háza adott otthont az immár hagyományos Márton Napi Libaságok elnevezésű NABE-rendezvénynek. Nagy-nagy örömünkre a
mostoha időjárás ellenére is sorra érkeztek a vendégek a
délután 3 órakor kezdődő közös városi libázásra, ami megint csak egyértelműen megmutatta, hogy a Márton-napi
kenesei sokadalom változatlanul népszerű, várva várt és
sok érdeklődőt vonzó esemény.
A rendezvény nyitányaként Vargáné Dobó Katalin ismertette a Márton-nap történetét, majd a kenesei Kippkopp óvoda óvodásainak műsora következett. Ezután az óvoda pedagógusai egy meglepetés-előadással kedveskedtek a nagyérdeműnek. A lelkes és elhivatott óvó nénik Ludas Matyi történetét mutatták be a nemrég felújított Kultúra Háza színpadán, méghozzá
rendkívül szórakoztatóan: Andrejkáné Dalman Szilvia, UjfalusiHujber Zsófi és Kerti Teréz igazán remek alakításokkal örvendeztették meg a népes közönséget.
A délután folyamán a kézműves foglalkozásokon többek
között libabábot, valamint igazán különleges lampiont is készíthettek az ügyes kezű gyerkőcök. De volt libás puzzle kirakás, libatömés, toronyépítés kukoricacsutkából, no meg mindenféle
játékos feladatok... A színes programot a Mesetarisznya Bábszínház Rigócsőr király című mesejátéka zárta. Mindeközben az „Aki
Márton-napon libát nem eszik, egész évben éhözik…” jelmondatot
szem előtt tartva a NABE-tagtársak jóvoltából isteni libazsíros
kenyeret, ludaskását és ínycsiklandó házi süteményeket kóstolhattak a vendégek, akik a Kelet-Balatoni Borrend (Kürthy Ibolya,
Horváth Csaba, Mihalovics Miklós, Keresztes János) tagjai által
felajánlott zamatos újborral – vagy pedig finom teával – öblíthették le a finom falatokat. Köszönjük a Borlovagok, valamint
Szegény Károly támogatását és Németh Istvánné segítségét.

november 29-én különleges NABE-akciót szervezünk. Az
iskolásokat és minden érdeklődőt 14-17 óráig várjuk a Kultúra
Házába. A felnőttek hasznos információkhoz juthatnak, a
gyerekek különféle oktató-társasjátékkal játszhatnak,
aktuális filmeket nézhetnek, miközben vállaljuk az elhasznált sütőolaj, izzók, fénycsövek és elemek gyűjtését.
Az idei év kiemelt témája a környezettudatos szemléletformálás, az oktatás a hulladékkeletkezés megelőzése
érdekében – „Nyisd ki a szemedet és csökkentsd a
szemetet!” szlogennel.

Balatonkenesén az első, november 30-i adventi, Balatonakarattyán a harmadik, december 15-i gyertyagyújtáson csoportunk lesz a vendéglátó. Részt veszünk Kenesén a Mindenki
Karácsonya rendezvényen is.
Az idén karácsonyi meglepetésként mindkét óvodában a
„Kalap Jakab” Mesezenekar interaktív bábelőadását ajándékozzuk.
Ezekről a programokról a későbbiekben beszámolunk.
SzűcsZsuzsa
Anikó
Szűcs Anikó – Thury
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Török Krisztit a nyári Tájházi Szerdákról ismerhetik a Balatonkenesei Hírlap olvasói, ahol különleges és alig ismert
technikával, a paverpollal ismertette meg a kézműveskedni
vágyókat. Mindig tele volt körülötte az asztal, és sorban
álltak előtte az érdeklődők. És az alkalmakon nem csupán
ennek az egyelőre még sokak számára szokatlan textilművészetnek a fortélyait ismerhették meg, de a foglalkozás végén egy-egy szép, saját maguk készítette dísztárggyal, ékszerrel lettek gazdagabbak.
Krisztinél már a birodalmába való belépéskor látszik, hogy itt
bizony árad a harmónia: tárgyakból, képekből, bútorokból
és azok elhelyezéséből.
– Rengeteg a látnivaló nálad.
– Szeretek minden tárgyat, amit elkészítek. „Elugrok hozzád tíz percre”, mondják a barátaim, aztán egyszerre észrevesszük, hogy már három órája itt vannak.
– Szobrok, képek, tárgyak. És mind ezzel a sajátos technikával készült. Beszélnél arról, mi a paverpol, mert nem olyan
ismert.
– Egy különleges ragasztón alapszik, ennek
a neve paverpol, ami a
technika nevét is adja.
Mivel ez így önmagában
sokaknak még nem mond
semmit, hogy tudjuk mihez kötni, általában hozzátesszük, hogy ez egy
textilmíves technika. Vannak kiegészítő adalékok
– az egyiktől a készülő
szobor felülete például
bőrszerű hatást kap, ezzel emberalakot is meg tudunk formálni. A ragasztót egy holland művésznő, Josefine de Roode
találta fel. Az ottani művészeti egyetemen oktat.
A szobrok alapváza drót, amire a formát alufóliából alakítjuk ki. Ekkor a speciális ragasztóba mártott anyaggal egybefogjuk. A ragasztó több színű lehet: fekete, szürke, bronzszínű.
Ez önmagában is szép, de a kész szobor bármivel színezhető,
a vaxpasztától kezdve a temperán át az akrilfestékig. A magam
részéről sokkal jobban szeretem az elvontabb, absztraktabb
alakzatokat. Ha nem tetszik, ha egy idő múlva megunjuk, átfesthetjük. A végén színtelen lakkal fújom le a kész alkotást,
így vízzel tisztítható, portalanítható. A ragasztó környezetbarát
és egészségre ártalmas anyagokat nem tartalmaz. Gyorsan szárad, de annyira, hogy közben lehet dolgozni vele. Körülbelül
huszonnégy óra alatt szilárdul meg teljesen. Speciális anyag,
hobbiboltokban nem kapható, de rendelni lehet. Aki néhány
alkalom után úgy gondolja, szeretné otthon folytatni, vásárolhat ragasztót.
A kész szobrot megfestjük, de hagyhatjuk natúr is, mivel a
ragasztó már önmagában ad mondjuk egy
bronzos színt. A festés külön történet,
mindenkit elbűvöl, ahogy látjuk a színeket összeolvadni.
Ékszer is készülhet belőle, a legváltozatosabb alapanya-
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Újratervezés
Látogatóban Török Krisztinánál

gokból, színekből, formákból, így az egyéniségünknek megfelelő kiegészítőket viselhetünk.
Ráadásul az a nagyszerű, hogy a paverpolon belül több
technika is megfér egymás mellett: van, aki az origamit vonta
egybe vele. Léteznek a technikán belüli technikák is, a lehetőségek száma végtelen.
– Meglepő, milyen könnyűek a kész művek.
– Könnyűek és ha leejtjük, nem törnek. Többek között
ezért is vonzó.
– Ezeken kívül kell még tudni valami fontosat, mielőtt az
ember belekezd?
– Előképzettséget nem igényel attól, aki belefog, mégis sikerélménye van, amikor befejezi az alkotást. Sokan félnek elkezdeni, hogy nincs kézügyességük, de biztatom őket: próbáljátok ki, mindent mutatok, hogyan kell, és egyedi, kész szoborral mentek haza.
– Hogy zajlik nálad egy – nevezzük így – vezetett alkotás?
– A folyamattal egyszerre ismerik meg a készítők a technikát, mindjárt a gyakorlatban. Időre nem lehet alkotni, így egy
tárgy készítése történik egy alkalommal. Csak oldott légkörben lehet jól dolgozni, ezek az összejövetelek baráti hangulatban zajlanak. Ha kérik, szívesen megyek ki helyszínre is, akár
valakihez otthonra: ha hív egy barátot, többen összeállnak, már
nagyon jó kis közösség tud kialakulni, ahol gyorsan és élvezettel készülnek a művek.
– Az alkotás órákon át tart: mondhatjuk, hogy tulajdonképpen egy relaxációs technika is?
– Mindenképpen. Amit a vendégek készítenek, kicsit őket,
magukat is kifejezi. A lényeg a kreativitás. Kis csoportban
vagy egyenként is jöhetnek hozzám az alkotni vágyók, ha úgy
érzik, egyedül jobban ki tudnak teljesedni.
– A felhasznált anyagok milyenek lehetnek?
– Bármi, ami a készítőt megihleti. Régi csipkétől kezdve –
akár egy kedves, szeretett darab, olyan, ami a nagymamától
maradt, amit szeretnénk ilyen formában megőrizni – terméseken és terményeken át a madártollig, csigaházakig, csontig,
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uszadékfáig. Alkalmazhatunk mindenféle textildarabot, fonalat, gyöngyöket. Vannak szobraim, amiken a díszítés például
vízszűrő berendezésben található gyanta. Sok szobornak papírtörlő henger belseje az alapja. Azért is nagyszerű ez a technika, mert a segítségével mindent újra lehet hasznosítani, újjá
lehet varázsolni.
– Akkor itt nálad minden új életet kezd. Itt van például egy
eszköztartóként tovább szolgáló cipő…
– Nagyon szeretem ezt a technikát, mert mindent ki lehet hozni
belőle, mindent be lehet építeni.
És minden készülhet belőle, a kis
kosártól, a kaspóktól az ékszertartóig, díszdobozig, képekig,
szobrokig, használati tárgyakig.
Kültérre is alkalmas, mert időjárásálló, persze akkor fémből készül az alap. Megázhat, nem éri
baj. Megszárad.
– Rengeteg apró dolog, csigaházak, kagylók, gyöngyök,
tollak, csontok vannak a dobozaidban.
– Mindent gyűjtök, mert meglátom benne a lehetőséget,
hogy ott lehet egy alkotásban. Üvegek, faforgács – ezt is felhasználom egyik-másik szobornál, képnél –, karton- vagy
másféle papír, falevelek… Szeretem a horgolt csipkéket. A barátaim is megtalálnak ezzel-azzal: nem dobom ki, te biztos tudod használni valamire.
Sose tudjuk, mi mire
lesz még jó. Folyamatosan kísérletezem az anyagokkal, például az
egyik képnél arra voltam kíváncsi, hogy a
kvarchomok hogyan viszonyul a ragasztóhoz:
eltűnik-e a színe, kell-e
festeni. Minden apró dolognak tudok örülni,
mert már egy kész alkotásban látom. Sokszor egészen váratlan dolgok
is nagyszerűen mutatnak: a tojáshéj összetörve például gyönyörű
hatást kelt. – A barátaim
gyakran kérdezik: honnan jön ez? Hogy alakul
ki bennem?
– És honnan jön?
– Beleszerettem a
paverpolba, mert anynyira sokoldalú. Olcsón kihozható, és nincs, amit ne lehetne
elkészíteni. Reprezentatív belső vagy külső dekoráció lesz a
végeredmény.
– Hogyan ismerkedtél meg vele?
– Az interneten jött szembe, három évvel ezelőtt. Akkor
még külföldön éltem, onnan jártam haza egynapos workshopokra. Több oktatóhoz is elmentem, hogy minél több technikát
tanuljak. Ezután egyedül kezdtem kísérletezni. A legutóbbi kiállításomon külön dicséretet kaptam, hogy más világot hoztam
be a paverpolba. Hamarosan oktatói képesítést is szereztem, a
végén két napos vizsgával, így már taníthatok.
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– Festesz is…
– Igen, és a paverpolt a képeimnél is felhasználom. Volt
egy absztrakt festményem, amit már meguntam, abból lett a
fonyódi naplemente a nappali falán.
– És további terveid is vannak…
– Szeretnék megtanulni kerámiázni. Egyelőre keresem azt a mestert, akinél végig láthatom a folyamatot.
– Egy biztos: kihozod a művészt
abból, aki „a kezed alá kerül”.
– A nálam járók felismerik,
hogy szép és kifejező tárgyakat
tudnak létrehozni. – Az egyik legtöbbet dicsért darab az oldalamon a
kaméleon. Múltkor egy vendégem
azzal érkezett, hogy elém tette a képet, és mondta, ezt akarja elkészíteni. Valaki más hibiszkuszt
szeretett volna megformálni. Mindkettő jól sikerült. Aki alkotni érkezik, szinte mindig azzal a végeredménnyel távozik,
amilyen koncepcióval idejött.
A nyári tájházi összejövetelekről ugyan lemaradtam, de
amióta Krisztinél jártam, többször eszembe jutott, hogy nekem
még dolgom lesz a paverpollal. Még nem tudom, mikor, de
biztos, hogy egyszer fogok készíteni valamit. Mondjuk egy
macskát.
Nagy Krisztina
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Kedves olvasók!
Engedjék meg, hogy Balatonkenesei Hírlapnak köszönhetően bár jelképesen, de kis idő elteltével ismét bekopogtassak
Önökhöz.
Szeretném megismertetni Önökkel az ez év október 25 és
26-án Horgászegyesületünk által megrendezésre került
„Jancski Jenő Süllőkupa” versenyének eseményeit és eredményeit.
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Sokéves tapasztalatunk alapján úgy döntöttünk, hogy az
idei süllőző versenyt október végére halasztva talán eredményesebbek lehetünk, mint a korábbi esztendők során. Bejött a
számításunk: 25-én délután, majd 26-án délelőtt szép fogásoknak örvendhettek versenyzőink. A résztvevők tetszés szerint
választhattak a parti vagy nyílt vízi horgászat között. Többségük a kellemes időjárásnak köszönhetően a csónakból való
horgászatot választotta. (A késő délutáni fogások köztudottan
jóval eredményesebbre sikerednek, mint a délelőttiek.) A versenyt az előírások betartásával bonyolítottuk le.
A jutalmakat az egyesület vezetősége adta át a nagy létszámú megjelentek vastapsának kíséretében.
Az eredményhirdetést követően közösen fogyasztottuk el a
közben elkészült ízletes babgulyást, amelyből még bőven jutott a repetázni kívánó társainknak is. Köszönjük önkéntes szakácsainknak a remek ételt!

Külön köszönet illeti
neve elhallgatását kérő
sporttársunkat, aki egyesületünk tagjait saját költségére vendégül látta étellel és itallal. Valamint köszönjük egy úgyszintén

anonim sporttársunk támogatását, aki a különdíjat ajánlotta
fel. És köszönjük a kedves horgászfeleségek által készített,
csodálatos ízű süteményeket!
A kellemes, szinte meleg késő délutánban jókedvű, vidám
beszélgetésektől és kacagásoktól volt hangos a kikötőnk.
Id. Mészöly Sándor
Fotó: Varga Éva
a Balatonkenesei Horgászegyesület alelnöke
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Ha valakinek lehetősége nyílik új
tájat, országot, régiót meglátogatni, ajánlatos tájékozódni az adott helyről.
Egyszerűbb, ha olyan személy társaságában vagyunk, aki némi ismeretanyaggal, tapasztalattal rendelkezik.
A legjobb megoldás, amikor idegenvezető kalauzolja végig az utazót.
Ilyenkor lexikális tudás és különleges
élmény birtokába juthatunk, amelyre
különben nemigen lenne módunk. Az
még csak fokozza a hatást, ha az idegenvezető káprázatos hangulatot varázsol, aki megszállott kutatóként mélyült el az ország megismerésében.
Szerencsémre Szabóné Erzsébet személyében sikerült összetalálkoznom
egy ilyen különleges egyéniséggel.
Jelen publikáció korrekciót ad a
korábban leírtakhoz, ám ezzel nem elvesz, sokkal inkább hozzáad az ország
a bemutatásához. A legutóbbi cikkben
utaltam rá, hogy kevés az információ
erről a nagyszerű országról, de a technika adta lehetőséggel ma már szinte minden ismeret megszerezhető. Időközben előkerültek olyan adatok, tények, melyek
bárki számára könnyen hozzáférhetőek. Jelen beszámoló ezért
ismeretbővítés, kiegészítés.
Folytassuk ismerkedésünket az állammal, melynek vendégszeretetét élvezhettem! Andorra méreteit némi túlzással
hazánk fővárosához, Budapesthez lehetne hasonlítani. A táj a
magyar emberek számára talán Erdélyt tükrözi. Andorrát az
ENSZ 1993-ban Európa hatodik legkisebb államaként definiálta, viszont ezek közül is a legnagyobb törpeállam, amely nem
tagja az Európai Uniónak. Igaz, bizonyos párbeszéd zajlik a
két fél, Andorra és az Unió között.
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Andorra, a mesés állam 2.

A hercegség hivatalos nyelve a katalán, zászlója pedig
kék-sárga-piros – a román lobogóhoz hasonlít. Érdemes megemlíteni, hogy sok katalán menekült ide Franco tábornok elől,
Spanyolországból. Franco nem szerette a katalánokat – mondhatjuk úgy is, gyűlölte őket. Spanyolországban a katalán nyelv
használata 40 évig be volt tiltva, az emberek még Katalóniában
sem beszélhették az anyanyelvüket.
Az andorrai az állampolgárságot a mai napig nehéz megszerezni. Több előírásnak kell megfelelnie annak, aki valóban

ide szeretné kötni az életét. Az első
ilyen feltétel, hogy az állampolgárság
kérvényezése előtt húsz évet kell az
országban élni. Ismerni kell továbbá
Andorra történelmét, alkotmányát – és
beszélni kell a katalán nyelvet. A jelöltek számára a legnehezebben teljesíthető elvárás a nyelvvizsga. Segítséget jelent a felnőttek számára az ország részéről az a gesztus, hogy díjmentesen biztosítja a katalán nyelv tanulását, iskolai keretek között. A felnőttoktatással párhuzamosan természetesen a gyermekek iskoláztatása is
biztosítva van. Szabadon lehet választani, ki melyik nemzet képzésén szeretne részt venni. Egyrészről el lehet
sajátítani az ország hivatalos nyelvét,
a katalánt, vagy a francia, illetve a spanyol nyelvet. A katalán nyelvet és oktatást Andorra, a franciát Franciaország, a spanyolt Spanyolország finanszírozza, egészen középiskolai szintig. Mindezek mellett legkönnyebben a spanyolt lehet elsajátítani, mert ennél a kiejtés
megegyezik az írott változattal. Akik a latinból származó nyelvek – román, spanyol, katalán, francia, olasz – közül legalább
egyet beszélnek, azoknak nem okoz gondot a többit is megtanulni, ugyanis a nyelvtani szerkezet ugyanaz. Mindent egybevetve az itt élők jó, ha mindhárom nyelvet ismerik: a katalánt,
a spanyolt és a franciát is.

Az 1930-as évekig Andorra lakói jóformán csak magukban
éltek, „idegen”, külföldi nem igazán tartózkodott az országban. A lakosság lélekszáma alig haladta meg a négyezer főt. A
mai lakosságszám 77-78000 körül mozog, persze ez nem az
állampolgárok száma, mivel az jóval alacsonyabb. A turizmus
az 1960-as évektől ívelt felfelé. Az eshetőséget kihasználva
sok helyi kapcsolódott bele, mára ez a fő bevételi forrásuk, és
nem is akármilyen: évente kb. 9 millió turista keresi fel ezt a
paradicsomot. Közöttük sok az orosz, akik szívesen időznek
itt, de a portugálok, franciák, és spanyolok vannak többségben.
A terület vámmentes és ez jól jön az állami bevételek szempontjából. Aki teheti, él is a lehetőséggel. Bár Spanyolország
nem nézi jó szemmel, így nem engedik Andorrából korlátlanul

32

Balatonkenesei Hírlap

2019. december

behozni a termékeket. Pedig számos spanyol család intézi havi
bevásárlásait a vámmentes területen. Hétvégén kiruccannak,
esetleg egy éjszakát eltöltenek Andorrában, majd felpakolva

térnek haza Spanyolhonba. Ugye, milyen ismerős ez a magyarok számára is? – A magyarországinál jóval magasabbak az
árak. Előfordul, hogy kétszerese, bizonyos esetben háromszorosa is lehet egy-egy termék ára a hazaihoz képest, de a cigaretta és a szeszesital olcsóbb, mint máshol.

A világ hírességei, tehetős emberei előszeretettel menekítik nem „legális” föníciai aprójukat a helyi bankfiókokba.
Ezidáig büntetlenül, láblógatva élvezhették. Tudják, hogy a
miniállam harmadik félnek nem adja ki a nevüket és bankszámlájuk adatait. Ha Andorra „szövetkezik” az Európai Unióval, kénytelen lesz változtatni a gyakorlatán. – Azért ne éljük
bele magunkat: nem fognak repkedni
a nagy számlatulajdonosok nevei a
világban. Majd úgy oldják meg, ahogy szólásunk fogalmaz: a kecske is
jóllakik és a káposzta is megmarad.
A külföldi vendégmunkások lakás nélkül bérleménybe kényszerülnek. Ám a lakáskínálat a kereslethez
képest kevés, az árak pedig borsosak.
A hercegségben korábban nem létezett fizetés, ebből adódóan társadalombiztosítás sem működött. A legelső társadalombiztosító a Casa Andorrana de Seguretat Social (CASS)
volt. A jelenlegi nyugdíjkorhatár megegyezik a magyarországival, azaz az
eléréséhez 65 évet kell betölteni. Ha
valaki ezt megelőzően fejezi be a
munkát, nem részesül nyugellátásban. A nyugdíjat pontok alapján számítják, összege attól függ, az egyén
mennyi járulékot fizetett be a közös
alapba. Ahhoz, hogy valakinek egyáltalán foglalkozzanak a nyugdíjával,
legalább hét év igazolt munkaviszonnyal kell rendelkeznie. A kapható összeg nem magas, előfordul,
hogy a nyugdíjas 150, 200, 300 eurót
kap kézhez. 1968 előtt nem létezett
az országban társadalombiztosítás:
akinek alacsony a nyugdíja, nem volt
lehetősége elég járulékot befizetni a
nyugdíjalapba.
Ezzel nem ér véget Andorra érdekességeinek, szépségeinek és furcsaságainak ismertetése: bőven akad
még mit elmondani. Tartsanak velem
legközelebb is!
Varga Ákos
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Turisztikai egyesületünk hírei
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Vállalás volt továbbá 500 turisztikai fejlesztési
program elindítása, ezek közül mostanáig 272 indult
el és 111 már be is fejeződött. Ezek között vannak
strand- és élményparkfejlesztések, turisztikai alkalmazások, határon átnyúló projektek. 1000 szálláshely
megújítása is szerepelt a stratégiában, ebből
„Aranykorát éli a magyar turizmus, és soha ennyi támogatás nem állt az
750 beruházás már megkezdődött, 400 pedig
az év végéig be is fejeződik.
ágazat rendelkezésére, mint most” – jelentette ki Guller Zoltán, a Magyar
A negyedik vállalás, hogy 30 új városba
Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója a Várkert Bazárban 2019.
induljon
új légi járat Budapestről, ez már az
október 28-án este megtartott Turizmus Summit 2019 rendezvényen, meidén teljesül.
lyen természetesen a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület is részt
Az MTÜ számításai szerint a turizmus
vett.
hozzájárulása a nemzeti össztermékhez a
2014-es 10 százalékról 2018-ban 12,8 százalékra nőtt és 2019-ben elérheti 13,2 százalékot, így Guller ZolFolytatódnak a turisztikai fejlesztések
tán szerint már 2022-re elérhető közelségbe kerül a 2030-ra
Tavaly több mint másfélszer annyi turista érkezett Magyar- tervezett 16 százalékos GDP-részarány.
A vezérigazgató után a miniszterelnök köszöntötte az egyországra, mint ahány lakosa van az országnak, a szálláshelyek
bevételének növekedése meghaladta a világátlagot, a külföldi begyűlteket. A globális turizmusról szólva Orbán Viktor kituristák száma az európai uniós átlag kétszeresére nőtt, a hazai fejtette: a turizmus világméretű növekedése folytatódik, és az
négy- és ötcsillagos szállodák kihasználtsága csaknem 80 szá- utazási szokások változása – a városlátogató turizmus erősödése – kedvez Magyarországnak.
zalékos – idézi Guller Zoltán összegzését az MTI.
A vezérigazgató hangsúlyozta: július 1-től Magyarország
belépett a turizmusát hatékonyan menedzselő országok közé,
Big Data és hőtérkép a turizmus szolgálatában
a világ élvonalába. Már nemcsak utólag, hanem azonnal látják,
Könnyid László, Magyar Turisztikai Ügynökség turizhogy mi történik az ágazatban, sőt azt is, hogy mi fog történni
– emelte ki Guller Zoltán a Nemzeti Turisztikai Adatszolgál- musstratégiai vezérigazgató-helyettese a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központtal kapcsolatos tapasztalatokat és a
tató Központról szólva.
„big data” felhasznáA további terveklásának lehetőségeit
ről elmondta: az MTÜ
folytatja a fejlesztéseosztotta meg a hallgaket és az egyre modertósággal, vizuálisan inebb marketingaktivigen látványosan alátátásokat. Megemlítette
masztott formában.
a többi között, hogy
A szakember az
NTAK-ba a szállásmegkezdik az új duhelyi bejelentkezések
nai és balatoni hajók
alapján összeálló hőtervezését és gyártását
térkép alapján mutatta
(az állam 6,6 milliárd
be, mely településeforinttal megemelte a
ken hogyan alakult a
Balatoni Hajózási Zrt.
vendégforgalom a
tőkéjét, azzal a céllal,
hogy a cég fejlesztészeptember 27–29-i
seket hajtson végre, és
hétvégén.
ezzel új lendületet veA sikeres turizgyen a balatoni hajómusfejlesztéshez
szükséges a digitális
zás), jövő nyáron Euszemléletformálás,
rópa legszebb tűzijátékát szervezik meg, ősszel pedig megnyitják a dubaji világki- valamint a helyi szereplők hálózatba kapcsolása. „Ha decemállítás magyar pavilonját. Támogatják a magyar divatot és a bertől 41 ezer egyéb szálláshely is belép az NTAK rendszerébe,
fesztiválokat, jelentősen fejlesztik Badacsonyt, Hévíz városát, akkor ezek a célok könnyebben megvalósulhatnak. A kisebb
szálláshelyek részére edukációs roadshow-t is szervez az MTÜ
és újabb turisztikai térségek kapnak támogatást – jelezte.
a helyi Tourinform-irodák segítségével digitális partnerséget
kínálva számukra” – zárta gondolatait a vezérigazgató-helyetElőbb teljesülhetnek a 2030-ra kitűzött célok
tes.
A szakmai programot követő fogadáson Magyarország
Guller Zoltán felidézte, hogy az első, 2017-es Turizmus
Summit-on bemutatott Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiá- ikonikus ételeit kóstolhatták végig a meghívottak, neves séfek
ban 2030-ra megfogalmazott vállalások teljesítése jó ütemben reprezentálásában, kiváló magyar borok kíséretében.
halad. Az egyik cél a vendégéjszakaszám megduplázása volt,
Kanyicska Gréta
a megcélzott 50 millió vendégéjszakából tavaly már 40,4 milTourinform Balatonkenese
liót teljesítettünk.

Turizmus Summit 2019
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A kereskedelmi szálláshelyek
forgalma szeptemberben
A vendégéjszakák száma 1,3%-kal csökkent, az
árbevétel 6,9%-kal nőtt szeptember hónapban
2019. szeptemberben a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 1,4%-kal nőtt, a belföldi vendégek által eltöltötteké 4,7%-kal csökkent az előző év
azonos időszakához képest a kereskedelmi szálláshelyeken (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőházakban, valamint a közösségi szálláshelyeken). A szezonális és naptárhatás figyelembevételével a külföldivendég-éjszakák száma 2,0%kal nőtt, a belföldivendég-éjszakák száma 2,0%kal csökkent. A kereskedelmi szálláshelyek – folyó
áron számolt – összes bruttó árbevétele 6,9%-kal
emelkedett.
A külföldi vendégek száma 2,6, a vendégéjszakáké
1,4%-kal nőtt. A szálláshelyekre érkezett 577 ezer
vendég közel 1,5 millió vendégéjszakát töltött el.
Utóbbiak száma a szállodákban és a panziókban kismértékben, a közösségi szálláshelyeken jelentősen
emelkedett. A vendégéjszakák hattizedét Budapest–
Közép-Duna-vidék régióban töltötték a külföldi
vendégek, 3,0%-kal többet, mint az előző év azonos
hónapjában.
A belföldi vendégek száma 3,5, a vendégéjszakáké
4,7%-kal volt kevesebb. A vendégszám 527 ezer, az
eltöltött vendégéjszakák száma 1,1 millió volt. Ez
utóbbi mutató értéke a szállodákban, közösségi szálláshelyeken és a kempingekben visszaesett, a panziókban és az üdülőházakban nőtt. A régiókat – a Tisza-tó és Dél-Dunántúl kivételével – csökkenés jellemezte. Minden ötödik vendégéjszakát a Balatonnál regisztrálták a szálláshelyek.
További érdekességek:
● Széchenyi Pihenőkártyával a kártyatulajdonosok összességében 2 milliárd forintot fizettek a
kereskedelmi szálláshelyeken, ami 72%-os növekedést jelent.
● 73-mal kevesebb, 3179 kereskedelmi szálláshely
90 ezer szobával és 294 ezer férőhellyel működött.
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
Tóth Barnabás

A Balatonkenesei Tourinform várja az adományokat! Adománygyűjtő pont
kihelyezve a Kultúra Háza folyosójára! Varázsoljunk édes karácsonyt!
Tomor és Szögliget, két gyönyörű természeti környezetben fekvő település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az
Edelényi járásban.
2006-ban még mindkét település a társadalmi-gazdasági
és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések közé sorolt hátrányos helyzetű település volt.
Az Európai Uniótól megpályázott források segítségével mindkét településen próbálták ledolgozni ezt a hátrányt.
Az egyéni életutak, lehetőségek azonban sokkal lassabban reagálnak
ezekre az infrastrukturális fejlesztésekre.
Demográfiai szempontból mindkét település jelentős kihívásokkal küzd az alacsony iskolázottság és a
csökkenő lakosságszám miatt.
Az adományok nagyon jó helyre kerülnek!
„Varázsoljunk édes karácsonyt!”

Angol és német nyelvoktatás,
korrepetálás, felzárkóztatás
a Tourinform Irodában!
Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt!
Érdeklődni lehet:
balatonkenese@tourinform.hu
Telefon: 657-700; 594-654.
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Szociálpolitikai kalauz

kut gyógyintézeti kezelésre nincs
szüksége és egészségi állapota,
szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem képes. Az az igénylő,
akinek kezelőorvosa meghatározása szerint alapbetegsége időskori vagy egyéb szellemi leépülés,
súlyosan antiszociális, közösségi
együttélésre képtelen, személyiMég mindig a szakosított ellátások is- ségzavarban, szenvedélybetegségben szenved, csak abban az
mertetésével folytatjuk. Az elmúlt alkalom- esetben vehető fel, ha az intézmény az alaptevékenységével
mal említésre került a lakóotthonok közül a összefüggésben is képes szolgáltatást nyújtani az egyén szápszichiátriai betegek átmeneti, valamint a mára. A pszichiátriai betegek otthonába történő felvételhez a
hajléktalan személyek átmeneti szállása, területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, vagy
továbbá az éjjeli menedékhely. A követke- ha a személy az ellátás igénylésének időpontjában kórházi kezőkben a gondozást, ápolást nyújtó intéz- zelésben részesül, a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai oszményeket vesszük szemügyre.
tálya vezetőjének három hónapnál nem régebbi szakvéleméAkik önmaguk ellátására nem, illetve csak folyamatos se- nye szükséges.
Fogyatékos személyek otthogítséggel képesek, azokról napi legalább háromszori étkezést,
nában az a személy gondozható,
szükség szerint ruházattal, valamint textíliával való ellátást,
akinek képzésére, oktatására, gonegészségügyi ellátást, mentális gondozást, lakhatást biztosító,
dozására csak intézményi keretek
ápolást, gondozást nyújtó intézményekben gondoskodnak, felközött van lehetőség. A nagykorú
téve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.
fogyatékos személyek otthonában
A gondozást, ápolást nyújtó intézmények típusai:
történő elhelyezés feltétele a be– hajléktalanok otthona,
nyújtott orvosi dokumentáció fel– szenvedélybetegek otthona,
használásával lefolytatott alap– pszichiátriai betegek otthona,
vizsgálat elvégzése.
– fogyatékos betegek otthona,
Idősek otthonában napi négyórás gondozási szükséglettel
– idősek otthona.
A hajléktalanok otthona hajléktalan személyeknek nyújt rendelkező, rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem
segítséget, akiknek az ellátása átmeneti szálláshelyen, továbbá igénylő, a rá irányadó, mindenkori törvényi szabályozás szerehabilitációs intézményben nem megoldható és koruk, rinti öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. A
férőhelyszám legfeljebb 15%-áig napi négyórás gondozási
egészségi állapotuk miatt tartós ápolást igényelnek.
Szenvedélybetegek otthonában azok kapnak ellátást, akik szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellámentális, szomatikus állapotstabilizációt, javító kezelést igé- tást igénylő, illetve a térítési díjat megfizető más személy írásnyelnek, önálló életvitelre időlegesen nem képesek, de köte- ban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetést. Azaz a gondozott részére fizelező intézeti gyógykezelésre nem szorulnak.
Pszichiátriai betegek otthonába a krónikus pszichiátriai tendő térítési díjat más, akár nem hozzátartozó is kifizeti.
Az ellátás megkezdésétől számított egyéves időtartamot köbeteg vehető fel abban az esetben, ha az ellátás igénybevételének időpontjában állapota senkire nézve nem veszélyeztető, a- vetően, amennyiben az ellátott állapota indokolja, az intézményvezető döntése alapján elvégezhető a gondozási szükséglet vizsgálata. Ekkor az ellátást iKRIMIKEDVELŐKNEK
olvasÓprÓba
génylőt az otthonában látogatják meg, abból az intézményből, ahová a kérelmét benyújtotta. Az időGilbert Keith Chesterton: Brown atya nyomoz
sek otthonába a nyugdíjkorhatárt betöltött szeKiről feltételeznénk legkevésbé, hogy érdeklik a bűnméllyel az ellátás igénybevételekor legalább egy
esetek, és gyakran tűnik fel a helyszínükön, hogy megfejtéve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fose a rendőrök számára is megoldhatatlannak látszó esegyatékos közeli hozzátartozója gondozási szükteket? Természetesen egy papról. Pedig Brown atya épséglet nélkül is felvehető, ha vállalja a szolgáltatási
pen ezt teszi. A rejtélyek felderítésében mindig segíti hiönköltséggel megegyező térítési díj megfizetését.
vatásából származó emberismerete és a szeretet, amellyel
Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének
bűnösnek, áldozatnak egyaránt képes megnyugvást és fela gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mufeloldozást adni. Alakjának megformálója, Gilbert Keith
tatnia a rendelkezésére álló leleteket, szakvéleChesterton a 19-20. század fordulóján modern krimihőst
ményeket, továbbá a jövedelméről (nyugdíj, rokteremtett; összetett figurát, aki a cselekedetek mögött mindig az embert és kantsági járadék, rokkantsági nyugdíj) szóló igaaz emberit keresi.
zolást.
Brown atya történeteit már láthattuk filmes feldolgozásban, mégis érdekes és szórakoztató olvasni. Szerzője könnyed hangon mesél, a későbbi, Forrás: Tájékoztató a szociális ellátásokról. Emsokak által kedvelt angol krimik hangján. – A kötet nyolc novellát tartalmaz. beri Erőforrások Minisztériuma, 2016

Szakosított ellátások –
Intézménytípusok,
fogalmak meghatározása 2.

Harmat Kiadói Alapítvány, 2019
Fordította: Péter Ágnes és Zombory Erzsébet
– nk –

Összeállította: Varga Ákos
andragógus – személyügyi szervező
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus
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Pár hét és itt a karácsony. Az utcák, terek, üzletek és otthonaink is ünnepi díszbe öltöznek a szeretet ünnepére készülődve.
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Nekünk, rendőröknek az
évvégi ünnepek nemcsak a boldog oldalukat mutatják meg!
Gyakran találkozunk a szeretet,
megértés hiányát tükröző szóbeli és tettleges bántalmazásokkal. Ezekben az esetekben szinte mindig jelen van az alkoholfogyasztás negatív hatása is. Persze ez nemcsak ünnepeken
fordulhat elő, amire a fenn említett világnapok is utalnak. Az
alkoholt fogyasztó ember belátóképessége korlátozott, legyen
idős vagy fiatal, nő vagy férfi. Az alkohol hatása a szervezetben a viselkedés kontrollálhatóságát csökkenti, magyarul nem
hat ránk a józan eszünk. Előtérbe kerülnek a sérelmek, elszabadulnak az indulatok, és máris kész a családi, a barátok,
szomszédok, idegenek közötti vita, ami akár tettlegességig is
fajulhat.

Év végi ünnep kapcsán…

Vajon a készülődés az anyagi környezetünk
mellett a lelkünk felkészítésére is kiterjed?
Vajon elgondolkodunk azon, milyen jót
vagy kevésbé jót tettünk az év során,
mennyi örömöt adtunk szeretteinknek,
vagy hányszor bántottuk meg őket?
November 20. a „Gyermekek jogainak”, november 25. a
„Nők elleni erőszak megszüntetésének” világnapja. Tudom,
tele a hócipőnk a világnapokkal, de így az év vége felé, karácsony közeledtével nekem, rendőrnek bizony ez is eszembe
jut.
A hétköznapokban a rohanásra, felpörgött életünkre fogjuk, hogy nincs időnk egymásra, gyermekeinkre, idős hozzátartozóinkra, barátainkra, rokonainkra.

Az évvégi ünnepek idején adódó
hosszabb együttlétre úgy készüljünk,
hogy az együtt eltöltött idő tartalmas,
türelemmel, megértéssel, elfogadással teli legyen!
Ne a felgyülemlett feszültség levezetésének, a családi vitáknak adjunk teret, mert azt különösen a gyerekek nehezen
élik meg, egy életre szóló romboló élményként viszik magukkal!

Az év végi ünnepekről beszélve nem maradhat el, hogy a
vásárlások kapcsán ne adjak néhány hasznos tanácsot!
A bevásárlóközpontok, a szupermarketek vásárló tömege
vonzza a „potyázó” bűnelkövetőket, zsebtolvajokat, hamis
adománygyűjtőket is!
A pénztárcánk mindig legyen könnyen nem elérhető helyen, ne a kosár tetején, a nyitott külső zsebekben!
Amíg pakolunk a gépkocsi csomagtartójába, addig ne legyen nyitva az autó utastere!
Adományaink eljuttatására a kiválasztott célcsoportnak a
banki utalás, ahol azonosítható a számla tulajdonosa, a legbiztosabb módja!
Házalóktól, bemutatókon ne számítsunk olcsó, de jó minőségi termékre!
Házalókat, idegeneket ne engedjünk be otthonunkba a
trükkös lopások megelőzése érdekében!
Az internetes vásárlás esetén csak ismert, megbízható oldalról rendeljünk termékeket!
Lehetőleg ne a főszámlánkról, hanem kisebb, a vásárlásra
elegendő összeggel rendelkező webszámláról vásároljunk!
Adok-veszek oldalakról – lehetőleg – utánvétel rendeljünk
terméket!
A PIN-kód soha ne legyen a kártya közelében, elérhető helyen!

Tudom, vannak olyanok, akik szerényebb anyagi
lehetőséggel bírnak, de az ünnep nem a ráköltött
összegtől lesz igazi ünnep,
hanem a szeretettől, amit befektetünk,
a szeretettől, amit megosztunk másokkal,
akár a rászorulóknak juttatott adomány,
odafigyelés formájában.
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Hátha valaki nem ismeri…
Kenese madarai 1.
A madáretetés története
Nem tudjuk pontosan, mióta kezdte el az ember etetni
a madarakat, de feltételezhető,
hogy több ezer éve történt. Lehet, hogy elődeink így akartak
táplálékhoz jutni: a hideg időben kiéhezett madarakat könynyebben csapdába tudták ejteni az etető segítségével. A tudatos madáretetés, amelynek
célja a madárvédelem, alig egykét évszázada létezik, de egyre nagyobb teret hódít. Manapság a
madáretetés a civilizált országokban nagyon divatos és népszerű
kikapcsolódást jelent sok városlakó számára, mert házunk közelébe vonzza a természet tollas csodáit.
Köztudott, hogy télen nem
minden madarunk vonul melegebb tájakra, számos faj
itthon marad. Az már kevésbé közismert, hogy a tőlünk
északabbra fekvő, mostohább
téli klímájú területek madarai számára sok esetben Magyarország jelenti a telelőterületet. Hazánk környezeti
állapota ma még lehetővé teszi, hogy a ház körül gyakori madarak emberi segítség nélkül is
átvészeljék a telet. Az etetés viszont nagy könnyebbséget és biztonságot jelent a környék madarainak –
nekünk pedig rengeteg megfigyelési élményt −, különösen az itatással és a mesterséges odúkkal együtt, de csak akkor, ha
az etetést folyamatosan, egész télen végezzük. A téli madáretetés a legtöbb fajt érintő, akár hat hónapon át tartó, éppen ezért az egyik legösszetettebb madárvédelmi tevékenység.
A téli etetéshez a kertünk, házunk körül előforduló madarak
számára a legjobb eleség a fekete napraforgó, a faggyú, a cinkegolyó, a dió. A fekete rigónak főtt zöldségfélék, félbevágott
alma is adható, a talajra rakva. A vörösbegynek főtt rizst, főtt tojást, túrót is kínálhatunk, szintén a talajon.
Lapunk 51. oldalán a kertünkben leggyakrabban előforduló
etetővendégeinket láthatják. A karvaly nem tartozik közéjük, de
láthatjuk, mert az énekesmadarak nagy tizedelője.

Herman Ottó könyvei
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A madarak atyja
Herman Ottó (született Herrmann Károly
Ottó; Breznóbánya,
1835. június 26. – Budapest, 1914. december 27.
magyar természetkutató, zoológus (ornitológus, ichthiológus, arachnológus), néprajzkutató, régész és politikus. Sokoldalúsága előtt tisztelegve az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyjának is nevezték. Zoológiai szakmunkákban
nevének rövidítése: „Herman”.
Miskolcon kezdte iskoláit, és fiatal kora ellenére majdnem beállt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
katonái közé. A szabadságharc leverése után a bécsi politechnikumban mérnöknek tanult, de ezt családi okok
miatt nem tudta befejezni. Bécstől is meg kellett válnia,
hiszen nem jelent meg a kötelező sorozáson, ezért büntetésből 13 évre besorozták katonának, ahonnan csak
nagy szerencsével tudott hamarabb leszerelni.
Nem volt diplomája, de önszorgalmának köszönhetően
korának egyik jelentős természettudósává és a kiegyezés utáni magyar politikai élet fontos közszereplőjévé
vált. Újságíróként és országgyűlési képviselőként a polgári haladás útján járt és Kossuth Lajos eszmei világát
követte. Az autodidakta tudós gyűjtőmunkái mellett
rengeteget tanult, és eredményeit rendszeresen közzétette. Talán legnépszerűbb műve A madarak hasznáról
és káráról című könyv, amely rövid idő alatt több kiadást is megért. További jelentős művei A magyar halászat könyve I–II. és a Magyarország pók-faunája I–III.
kötet.
Nevéhez fűződik a magyar őskőkorszak-kutatás és a
magyar tudományos barlangkutatás megindítása, mivel a Miskolcon talált szakócák alapján ő állította elsőként, hogy éltek ősemberek Magyarország területén.
Termékeny természetrajzírói munkássága mellett mint
tudományszervező is jeleskedett, hiszen 1877-ben alapította és tíz évig szerkesztette a Természettudományi
Füzeteket, továbbá 1893-ban alapította és haláláig szerkesztette a ma is megjelenő Aquila madártani folyóiratot. Közzétett tanulmányai közül több mind a mai napig forrásként is használható. A Magyar Ornitológiai
Központ alapító igazgatója, a Magyar Néprajzi Társaság
alapító tagja, majd később elnöke. 1879 és 1886 között
az Országgyűlés munkájában függetlenségi párti képviselőként vett részt. A természettudomány érdekében
végzett munkássága elismerésre méltó, politikusi tevékenysége jelentős – és mindezek mellett az igényes ismeretterjesztés egyik magyarországi megteremtője
volt.
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A madáretetés nagyon régóta része az életemnek. Főleg azok után, hogy Egyik legkedvesebb íróm szeretett könyvéből, Fetöbb mint húsz éve a családommal együtt tagjai vagyunk a Magyar Madár- kete István Téli berek című regényéből idézek nétani és Természetvédelmi Egyesületnek. Akkoriban indították a Madárbarát hány ideillő gondolatot.
kert elnevezésű pályázatot is, amelyet több kritériumnak megfelelően lehetett elnyerni. Pályázatunk benyújtásának eredményeként családom az or– Mit csinál Gergő bácsi?
szágban 49-dikként kapta meg a Madárbarát kert megtisztelő címet és a vele
– Kosztot a cinkéknek.
járó, kifüggeszthető táblát.
A serpenyőben faggyú olvadt és zsiraHamarosan munkahelyedékdarabkák. Később Matula korpát hintett
men is sikerrel pályáztunk:
akkoriban így mindkét óvoa serpenyőbe, és megkavarta.
dánk büszkén tette ki a Ma– Ez majd összefogja...
dárbarát óvodakert táblács– Nem lesz ez jó, Gergő bácsi.
kát.
Matula ránézett Gyulára.
Úgy gondolom, Kenesén
– Nem-e?
nincs olyan ház, lakás, intéz– Kemény faggyút kell az ágakra kötni.
mény, ahol ne etetnék tollas
– Majd megkeményedik. Várja ki a végét,
kis barátainkat.
de türelmetlen: Pesten a kölyökkutyák taEgy gyermekkori élménítják az öreg kutyákat?
nyem alapján már jó ideje azon gondolkodom: vajon lenne-e akadálya maTutajos összeharapta a szája szélét. Ménapság annak, hogy lakóhelyünk néhány alkalmas közterületi pontján újra
lyen
meg volt sértve...
madáretetőket helyezzünk el? Azt hiszem, talán nem!
– Nem vesz fel kabátot? Hideg van kint...
A közelmúltban egy kirándulás alkalmával megtudtam, hogy egyik úti
– Tizenhárom mínusz – mondta Tutajos
célunk Várda, az első Madárbarát település hazánkban. Innentől fogva már
tudtam: szorgalmazni fogom, hogy Balatonkenese legyen ebben a második! nagyképűen –, és van rajtam pulóver. TeveHa a képviselő-testület engedélyezi, a magam részéről mindent el fogok kö- szőr.
– Akkor jó – mondta Matula. – Itt mavetni, hogy sikerüljön. Akikkel megosztottam már ebbéli gondolataimat,
egyetértenek velem, például a Fürge Ujjak Klub tagjai, valamint Kajtár radsz! – mordult Bikficre, és kimentek a tiBence.
zenhárom mínuszba, amelytől könnybe láHírlapunk több számában a lakóhelyünkön fellelhető fafajokról írtam. A badt Tutajos szeme, de azért azt mondta:
novemberi számban jóleső érzéssel és köszönettel vettem Bollók Feri írását.
– Jó, egészséges idő van.
Örömmel láttam, hogy olyan dolgokról, tennivalókról ír, amelyek jó ideje
– Az – mondta Matula. – Na most idenézmár bennem is megfogalmazódtak.
zen!
Bár jelen írásom elsősorLehajtotta a fenyő vízszintes ágát, és lasban a madarakról szól, még- san öntötte rá a sűrű, korpás faggyút, ami az
is idevalónak érzem, hogy a
ágon azonnal megfagyott, és rögtön ki is fefákról is megosszam gondohéredett. A vékony kis összefutó ágak úgy
lataimat, hisz e két élőlény
elválaszthatatlan egymástól. tartották a faggyút, mint egy kis tenyér.
– Látja?
A faültetés Kenesén nem
– Ügyes... – ismerte el Gyula egy kis keúj keletű dolog, hisz például
mindkét óvodánkban évtize- serűséggel.
– Na most csinálja maga!
dek óta hagyománya van.
Tutajos azt akarta
(Ma már csak egy intézmémondani, hogy csinálnyünk van.)
Újra leírom, mennyire rosszul érintett, mikor a Fő utcai közért (az áru- ja a hóhér, hiszen a
ház) előtt négy élő fát kivágtak. Az egyik odvában fakopáncs költött több zsebében is majdnem
éven keresztül. – A helyükre most két autó is be tud állni!? Érdemes volt megfagy a keze, de ezt
ezért??
nem mondhatta. A
Jelenleg a klímaváltozás
serpenyő nyele vasból
jegyében rengeteg fát ültetnek
volt, s a vas hideg iországszerte, és erre pályázni
lyenkor, bár elgémbeis lehet.
redett keze ezt már aBalatonkenese esetében talig érezte. A kis fagylán kivitelezhető lenne egy egyúhalmok az ágacsgész fasor létrehozása. Ezt a
kák peremén azonban szépen nőttek.
fasort a Bocskai utca végétől,
– Ügyes!... – mondta Matula, és Tutajoilletve a lakótelep utolsó (?) utcájától indulva a Gulyakúthoz vezető úton
sunk
füle még pirosabb lett. Tutajosnak terképzeltem el. A kislevelű hársnak bizonyára lenne létjogosultsága: virág, ilmészetesen
volt kucsmája. Tutajos azonban
lat, méz, tea, árnyék, szépség, oxigén... stb. Lakóhelyünk minden családja
„kemény
fiú”
volt... aki sapka nélkül járt téelültethetné itt a „saját” fáját! – Elképzelésem persze csak lehetőség. A dönlen
is.
tés a lépviselő-testületé és természetesen a Kenesén élő családoké.
Pulai Istvánné

40

Balatonkenesei Hírlap

2019. december

Éremeső
a karatékáknál
A Rády Diáksport Egyesület Karate
Szakosztályának karatékái Salgótarjánban kezdték az őszi versenyszezont, az
október 5-én megrendezett V. Palóc Kupán, ahonnan rögtön érmekkel tértek
haza. Kelemen Csongor 2 arany és 1
ezüst, Kelemen Kristóf 1 arany, 1 ezüst és
egy bronz, Bödör Veronika Vivien pedig
1 bronzéremmel lett gazdagabb.
Nem pihentek sokáig, október 26-án ott
voltak az Ippon Shobu Magyar Bajnokságon, Monoron. Kelemen Kristóf ippon
shobu (szabad küzdelem) kategóriában 1.
helyezést, kata (formagyakorlat) kategóriában pedig 3. helyezést ért el, így 1
arany és 1 bronzéremmel tért haza, korosztályában magyar bajnoki címet szerezve!
Bödör Veronika Vivien sérülés miatt, a
rendezvény orvosának döntése alapján
feladni kényszerült a versenyt – mielőbbi
felépülést kívánunk neki!

Felhívás
Tisztelt Hírlapolvasók!
A Nők a Balatonért Egyesület 2020-ban ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
Ebből az alkalomból a NABE kenesei és akarattyai csoportja tavaszra, a Víz világnapjához kötődően egy vetélkedő megrendezését tervezi, melynek témája a
Balaton, Kenese, Akarattya és a tó közvetlen környezete lenne. Erre a vetélkedőre a felnőtt korosztályból 4 fős csoportok, baráti társaságok jelentkezését várjuk. Minderről bővebben a lap januári számában adunk tájékoztatást.
A NABE kenesei és akarattyai csoportja nevében:
Pulai Istvánné

olvasÓprÓba
Alice Munro:
A kolduslány
Történetek Flo
és Rose életéből

Ezután november 9-én Gödöllő következett, a IV. Saino Kupa. Kelemen Kristóf
1 arany és 2 ezüst, Kelemen Csongor 3
aranyéremmel fejezte be a versenyt.
Csongort a Magyar JKA Karateszövetség
válogatottjának vezetőedzője, elért eredményei és felkészültsége alapján a következő évtől szívesen látná a válogatott keret tagjai között! A csapatnak ezzel lehetősége nyílik, hogy Csongor nemzetközi
versenyeken is képviselje az Egyesületet,
Balatonkenesét és Magyarországot.
Forrás: Földvári Kelemen család Facebook oldala

Alice Munro novellákat ír. Mégis vannak
művei, melyeknek lazán felfűzött történetei akár regényként is olvashatók. Ilyen az
Asszonyok, lányok élete – ebből film is készült –, és ilyen a magyarul most először
megjelent A kolduslány is.

körülmények között. Flo számára a világ ellenséges, idegen hely, és ezt adja át Rosenak is. Ám a lány inkább a maga szemének
hinne, keresi a kitörés lehetőségét, s a tanulásban találja meg. Ösztöndíjat nyer, Torontóba költözik, ahol megismeri későbbi
férjét. Tudatosan alakít magának egy másik
világot, mint amiben élete első felét leélte.

Alakjai többnyire nők, sajátos élethelyzetben. Történetei attól nagyszerűek, hogy az
események, még ha a főszereplő számára
szokatlan körülményeket teremtenek is, teljesen hétköznapiak. Vajon hányunk fejé- A 2013-as irodalmi Nobel-díj nyertesének
ben futottak már keresztül a gondolatok, életműsorozatában újra remek könyvet vemelyek az előttünk levő lányt, asszonyt hetünk a kezünkbe.
foglalkoztatják?
Park Könyvkiadó, 2019
Rose-t mostohaanyja, Flo neveli, szerény Fordította: Lukács Laura
– nk –
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Id. Mészöly Sándor:

tott a számára kijelölt munkahelyen. Bár keményen
dolgozott, egy évtizeden át
az akkori átlagnál is kevesebb jutott az asztalunkra.)
Már nagyobbacska voltam, és egyre többször kértem Laci
bácsit: engedje meg, hogy az iskolai szünidőben segítsek kenyeret sütni. – Egy gyereknek az a feladata, hogy tanuljon,
játsszon és segítsen a szüleinek, ha megkérik valamire. Dolgozni ráér majd felnőttkorában, mert akkor már az lesz a kötelessége – mondogatta Laci bácsi, és hozzá gyakran – „na,
megértettél” – nyomott egy barackot a fejemre. De én kitartó
voltam, s végül rábólintott; egy délután
közölte: később visszajöhetsz és segíthetsz előkészülni a holnap reggeli sütésre. Boldogan szaladtam hazáig és
örömmel közöltem a nagy hírt: Édesanyám, képzeld, Laci bácsi megengedte, hogy segítsek neki! Megyek viszsza, előkészülni a holnapi sütéshez! –
Rendben, egyezett bele anya némi töprengés után –, de aztán odafigyelj és legyél nagyon ügyes! Elfordult, de megkésett: észrevettem a könnyeket a szemében. Meglepődtem, nem értettem a
könnyek okát, de úgy éreztem, valahogy nem illenék rákérdeznem. Hamar
visszatért a jókedvem, s csak vártam
türelmetlenül, hogy indulhassak. Végre
elérkezett a megbeszélt időpont, és én
végigfütyörésztem az utat a pékműhelyig.
Laci bácsi már a kemencék előtt tevékenykedett és biztató mosollyal üdvözölt. Tessék mondani,
miben segíthetek! – szóltam lelkesen. – Először is vetkőzz neki
– így Laci bácsi –, mert péksegédet még nem láttam mackónadrágban és pulóverben dolgozni! A trikó és a klottgatya maradhat! Először kitakarítjuk a kemencéket, s odabent bizony
eléggé meleg van. A samott-téglák nehezen hűlnek ki. Mikor
ezzel végeztünk, behordjuk a kévébe kötött szőlővenyigéket
és újra felfűtjük a kemencét.
– Minek kell kitakarítani, ha újra telerakjuk? – csúszott ki
a számon, ám Laci bácsi nézéséből rögtön megéreztem, nem
híve a felesleges kérdéseknek. Nyitottam is mindjárt az első
kemenceajtót, s kezdtem takarítani egy hosszú nyelű kefével.
A kemencéből kiáramló meleg hirtelen minden kedvemet elvette a beszélgetéstől. Tűrtem a hőséget és zokszó nélkül végeztem a feladatot.
– Na, szép öcsém, – szólalt meg egyszerre a hátam mögött
Laci bácsi elégedett hangja – úgy látom, tisztességesen dolgoztál. Most pihenj egyet, és amíg pihensz, elkezdheted behordani a venyigekötegeket, hogy időben felmelegedjenek a
kemencék.
Bajusza alatt hamiskás mosoly bujkált. Nekem addigra
már az egész testemről folyt a víz, az ajtót is alig találtam a
szememet maró izzadságtól, így boldogan mentem az udvarra
tüzelőért. A koraesti szellő jótékonyan simogatta a testem,
sokkal jobban éreztem magam. Serényen forgolódtam a ké-

Laci bácsi, a pékmester
Egy közeli kisváros központi parkolójában várakoztam a
kocsiban üldögélve, mert még párom kérésének ellenére sem
voltam hajlandó bemenni egy bizonyos közismert pénzintézmény épületébe. Miközben ő hivatalos dolgainkat intézte, én
a város jól látható fejlődésében gyönyörködtem. Észszerűen
kiépített parkolók, már kora tavasszal ápolt, zöld területek,
tisztaság s rend mindenütt. A parkoló közvetlen közelében
egy kis épületen felirat: Frissen sütött
péksütemények. Gondoltam, ha már
várok, benézek, mit árusítanak.
Amint beléptem, rögtön megéreztem a
frissen sült pékáruk illatát. A kínálat valóban nagy volt, s előttem egy pillanat
alatt felvillantak gyermekkorom kenyérhez kapcsolódó, legkedvesebb
emlékei.
Édesanyám általában heti két alkalommal dagasztott kenyeret, vasárnap
és csütörtök este. Olyankor hétfőn és
péntek reggelente kissé korábban indultam iskolába, mert Laci bácsi, falunk
pékmestere minden alkalommal elmondta: „Tudjátok, gyerekek, ki korán
kell, az nálam aranyat lel!” Valóban,
Laci bácsi aranya többet ért számunkra, mint a valódi kincs, mert aki
időben érkezett a pékségébe kenyeret
süttetni, az jutalmat kapott tőle – míg
el nem fogyott. A jutalom csodálatosan megsütött, fokhagymával ízesített, óriási lángosszelet volt, amelyhez mindkét kezünk kellett, hogy meg tudjuk tartani. Bizonyára jó néhányan
emlékszünk még rá – azokban az időkben egy ilyen ajándék
valóban többet ért az aranynál is. Soha nem tudtam olyan korán odaérni, hogy a kemence már ne lett volna felfűtve, s a
lángos ne gőzölgött volna az asztalon. És még valamire tisztán
emlékszem: Laci bácsi örömteli arcára, mosolygó szemére,
ahogy felénk nyújtotta ajándékát. Később, felnőtt koromra értettem meg, mennyi önzetlenség és szeretet lakozott a lelkében, hisz legtöbbünknek reggelire még zsíros kenyér sem jutott, ám a tőle kapott lángosszeletek a sokat nélkülözők gyermekeit is reggelihez juttatták.
A hatvanas évek elején általában csak a szegényebb családok dagasztottak otthon kenyeret, s vitték a pékségbe megsüttetni, a módosabbak már a boltokban vásárolták. Egy tehetősebb családba született osztálytársam, barátom gyakran
a pékség előtt várt, hogy a tízóraiját elcserélje velem az övére.
Jól emlékszem rá: így ettem életemben először téliszalámisvajas zsemlét. Bár „egyke” voltam, mégis a „melegítőben felnövők” közé tartoztam, így édesanyám még sok-sok éven át
kelesztette otthonunkban a mindennapi kenyeret. (Apám, miután összetörten visszatért a Don-kanyari harcokból és a hároméves hadifogságból, kitaszítottá vált a rendszer számára,
így büntetésül hosszú ideig csak csökkentett bérért dolgozha-
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vékkel, amelyeket Laci bácsi szépen rendezett sorokban a kemencék tűzterébe rakott.
– Ennyi elég is lesz, a többit rakd oda mellé – dörmögte
Laci bácsi a következő szállítmánynál, majd ahogy elment
mellettem, elégedetten veregette meg a hátamat. – Aztán
csak így tovább!
Magam is úgy éreztem, hogy az eddigi munkám elfogadható, bár a tenyeremen egyre szaporodtak a vízhólyagok, már
néhány vérhólyag is nőtt közöttük. Hordtam azért kitartóan a
kévéket, amíg Laci bácsi meg nem jegyezte: – Ez is elég, most
már valóban pihenj egy kicsit!
A kemencében vígan táncoltak a
lángok, én megkönnyebbülten ültem le a bejárati ajtó melletti
székre, ahol jólesően áradt befelé az
esti levegő. Közben Laci bácsi elővarázsolt egy fateknőt, s dagasztani
kezdte a kenyeret. Mikor végzett,
ketten raktuk félre, fehér kendővel
letakarva, keleszteni. – A családnak
is köll – jegyezte meg közben. – Pihenj tovább, szólok, ha tenni kell a
tűzre.
Valószínűleg elbóbiskolhattam,
mert mikor felpillantottam, Laci bácsi éppen különböző nagyságú kelesztőkosarakba rakta a családjának
szánt adagokat. – Tudod, a fiam is
pék, de ő már az állami szektorban. Azért az itthon dagasztott
kenyeret jobban szereti – mosolyodott el. – Te meg, gyerekem, eredj haza lefeküdni, mert korán kezdődik a sütés. – Lisztes kezével megsimogatta az arcomat, én meg elégedetten indultam haza.
Otthon gyorsan megmosdottam, s már ágyba bújtam
volna, de édesanyám (tiltakozásom ellenére) belém diktált
némi vacsorát. – Mikor keltselek fel, kisfiam? – kérdezte kedvesen. – Négy órakor! – válaszoltam izgatottan.
Úgy tűnt, még el sem aludtam, de anya kezének lágy simogatása ébresztett. – Már kelni kell? – kérdeztem álomittasan.
– Bizony! – válaszolta édesanyám mosolyogva. – Mosakodj, az
ágyad végében ott a tiszta ruha, azt vedd fel – tette hozzá
némi aggodalommal.
Percek alatt útrakész voltam, s ahogy kiléptem a hajnali
friss levegőre, egyszerre elmúlt az álmosságom. Ahogy ballagtam a pékség felé, a Mélyárok melletti fákon fészkelő madarak bele-beleénekeltek a hajnali csendbe, jelezve, hogy ők is
most ébrednek. A Balaton felől lágy szellő rezzentette a fák
leveleit, mint aki éppen csak köszönteni szeretné a még csendes természetet.
– Jó reggel kívánok! – köszöntem hangosan, ahogy beléptem a péküzem ajtaján. – Jó reggelt neked is – fordult felém
Laci bácsi jól látható elégedettséggel az arcán –, úgy látom,
belőled még akár jó inas válhat. – Az asztalt tisztogatta éppen,
de letette a törlőt. – Ez ráér, mert mindjárt jönnek a kedves
kuncsaftok, és egy ideig nem érünk majd rá unatkozni. Hozzál
egy vödör vizet, addig én elrendezem a maradék parazsat,
majd ott az a hosszú nyél, a végén rongycsomóval. Töröld át
vele az egész sütőfelületet, de aztán tiszta legyen ám!
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Igyekeztem mindent tisztességesen és tőlem telhető gyorsasággal elvégezni. Laci bácsi ellenőrzött, és sűrű bólogatással
jelezte, elégedett a munkámmal. Mikor az előkészületekkel
végeztünk, két nagy pohár hideg házi tejet hozott be. – Na,
egészségünkre! – koccintotta össze a poharakat. – Tíz perc
múlva elkezdődik, és nem lesz megállás egy darabig. – Keze
fejével letörölte bajuszáról a tejet, és a kemencék felé fordult.
Csakugyan: alig öblítettem el a poharakat, már vagy tucatnyian álltak az előtérben a fejkendős asszonyok. Szépen sorban lerakták különböző nagyságú és formájú kosaraikat, bennük a saját kezük dagasztotta kenyérrel, hófehér kendőbe
csomagolva. A kosarakban két címke,
rajtuk a tulajdonos neve. Az egyik a
sütnivaló kenyérre került, a másik az
üres kosárba, a kendővel.
– Csapjunk a húrok közé, segéd
uram, mindjárt itt lesz a következő
áradat – biztatott Laci bácsi, és sorolta a menetrendet. – Hozzál két
teli vödör vizet és készítsd ide a nyeles kefét, hogy kézre legyen. A
falapátokat támaszd a kemencéhez,
de úgy, hogy azt is rögtön megtaláljam. Akkor hozhatod a kosarakat kettesével; a kenyeret takard ki. Egy
címke ide jön mellém, az üres kosarakba pedig szépen hajtogasd bele a
takarókendőket, és tedd rájuk a második címkét. Így fogjuk tudni a gazdájának a nevét. Utána a
kosarakat hordd ki az előtérbe, rakd sorba, ahogy volt, mindezt olyan tempóban, hogy ne kelljen rád várnom.
Hordtam lelkesen, de bármennyire siettem, mire visszaértem az újabb kosarakkal, mindig üres volt a falapát. Már nem
számoltam, csak ki-be rohangáltam, hogy Laci bácsinak ne
kelljen várnia rám.
A kenyerek egyre szaporodtak a kemencében. – Jól teljesítünk – állapította meg Laci bácsi, és fejével az asztal felé intett: – A saját kenyerünket is hozd ide, nehogy kifelejtsük a
nagy igyekezetben!
Végre minden meglett. Ahogy kis időre megálltunk, meglepetten vettem észre: Laci bácsi arcán egyetlen izzadságcsepp se fénylik, pedig a kemence ajtaja előtt elképzelhetetlenül forró volt a levegő, én egyfolytában vízben úsztam.
Épp leülni készültem, amikor utolért Laci bácsi hangja.
– Amíg pihenünk, előkészítjük a másik felfűtött kemencét –
kacsintott felém. – Lassan itt lesznek a következő kuncsaftok.
Megint volt feladat bőven. Kicseréltem a vödrökben a vizet,
majd az eszközöket odakészítettem a másik kemencéhez. Eközben Laci bácsi a már megsült lángost ízesítette az asztalnál.
– Tudod, szép öcsém, a következő menetre már a korodbeli gyerekek hozzák a sütni valót, s nálam ez a szokás,
amióta kenyeret sütök az itt lakóknak – magyarázta.
Némán álltam mellette, s láttam amint az arcán felfénylik
az öröm. Évekkel később értettem meg, hogy amit láttam, az
ajándékozás öröme volt. Laci bácsi sem volt gazdag, de boldoggá tette a tudat, hogy a nálánál szegényebbek gyerekeinek adhat.
Az első szelet az enyém lett.
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– Egyél! – biztatott – Megdolgoztál
érte, megérdemled. Jut a többieknek
is, ne aggódj! – szólt még vissza, mikor
látta, hogy tiltakoznék.
Megint igaza lett – még javában falatoztam, s már érkeztek az első iskolatársaim. Büszkén köszöntöttem
őket, átvettem a kosarukat és nyújtottam a lángosszeleteket, mert Laci bácsi úgy döntött, aznap az is én feladatom lesz. Gyűltek a kosarak és szépen
fogyott a lángos. Észrevettem, hogy Laci bácsi a háttérből
csendesen figyel, és valami más is feltűnt: a szeme nedves
lett. Bár még gyerek voltam, felismertem, hogy örömkönnyeket látok.
Azok a pillanatok örökre a szívembe vésődtek. Gyermekfejjel megfogadtam, ha felnövök és megtehetem, én is ilyen
szeretnék lenni. Amit Laci bácsitól akkor nap egy életre megtanultam: hogyan kell mindenkor emberként élni, cselekedni.
Közben elfogytak a gyerekek, elfogyott a lángos, én meg
gyorsan hordani kezdtem befelé a kosarakat, ügyelve, nehogy
hibázzak. Laci bácsi serényen dolgozott, és talán előbb is végeztünk. Ám ő most sem pihent, már újra az első kemencében
forgatta a félig sült kenyereket.
Mikor ezzel végzett, odajött hozzám. Megsimogatta az arcomat.
– Bár te is gyerek vagy még, de látom, megértetted –
mondta. – Büszke vagyok rád.
Kemény barack koppant a fejemen.
– És mielőtt még megkérdeznéd, honnan tudom, mekkora
lángos kell, elárulom: minden hétvégén bejönnek hozzám
szólni, ki melyik napon szeretne süttetni, hétfőn, avagy pénteken – folytatta. – Így mindig tudom, mikor ki jön, hány gye-
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rekre számítsak, akik iskolába menet
hozzák be a sütni valót. …De nézzük
meg, mi van a kenyérrel – ölelte át
vállamat, és a kemencékhez sétáltunk. – Látod, az elsőben lassan elkészül; a másodikban még van bőven
idő a forgatásig. Aztán majd külön
időpontokban jönnek is a kenyérért.
A felnőttek tizenegy körül, a gyerekek
iskola után, egy és két óra között.
Még szünetben is. …Ha kiszedjük az
első sütést, te végeztél mára, de nagyon szeretném, ha a felnőtteknek te adnád át a kenyereket. Én pedig elszámolok velük. Persze, csak ha te is beleegyezel – mosolygott. – Nagyon
szívesen, ha megengedi, hogy maradhassak – válaszoltam lelkesen.
Hamarosan előkerült a kemencéből az első kenyér, s követte a többi is. Sorba raktam őket a kenyértartó polcokon,
eléjük kerültek a nevekkel jelzett kosarak. Mire befejeztem,
már ott volt valaki az övéért – lassan mindnek lett gazdája.
Szinte mindenkinek volt hozzám néhány kedves szava. Tudtam, mi a dolgom: udvariasan köszöntem, letettem a kenyeret a pultra, mellé a kosarat, majd bediktáltam Laci bácsinak,
hány kilós a kenyér, s ő aszerint számolt.
Lassan végéhez közeledett a közös munkánk. Mikor elköszönni készültem, Laci bácsi komoly arccal szólt rám.
– Várjál csak, szép öcsém, aki dolgozik, annak fizetés is jár,
és te nagyszerűen dolgoztál. Itt a béred – tett le elém az asztalra tíz forintot –, és a tiéd ez a kenyér meg a két cipó is. Aztán ha máskor is kedved támad felcsapni pékinasnak, gyere
bátran, szívesen fogadlak.
Nevetett a tekintete, de megint ott bujkált benne a könny.
– Az állandó huzat – magyarázta – már nem tesz jót a szememnek.
Nem számítottam fizetségre, főleg nem ekkorára. Hebegtem-habogtam, de Laci bácsi a hátamat veregette.
– Megérdemled, nekem elhiheted, fiam!
A nagykapuig kísért. Nem fordultam hátra, de éreztem,
hogy hosszan néz utánam. Én boldogan szorítottam magamhoz a forró kenyeret s a két cipót, miközben aggódva tapogattam ingem zsebét, nehogy elveszítsem életem első keresetét.

~V ége ~

Búcsúzunk
Debrecenyi István (1944-2019)
Kollégánk, a Balatonkenesei Hírlap fotós újságírója életének 75. évében elhunyt.
Évtizedekig a Nefelejcs utcában volt
nyaralója. Nagyon szerette Kenesét, feleségével idejük nagy részét itt töltötték.
István rengeteget fotózott és filmezett,
sok eseményt megörökített. Képeiből kiállítást is láthattunk a
Kultúra Házában. Tagja volt a Polgárőrségnek, segítette munkájukat.
Végső nyughelyét Kenesén, a református temetőben, édesanyja mellett találta meg. Temetése 2019. október 17-én volt.
Emlékét szeretettel őrizzük.
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ŰRBATYU 2020
Szeptemberi újságunkban számoltunk be róla, hogy
a Bakonyi Csillagászati Egyesület lelkes tagjai, a
holdra szállás 50. évfordulója előtt tisztelegve magaslégköri ballont bocsátottak fel Ajkáról, 2019. július 20-án. Az Űrbatyu névre keresztelt „csomag”
Ádánd felett 26532 métert ért el, mielőtt visszatért
volna a földre – illetve a Balatonba –, fedélzetén kamerákkal és mérőműszerekkel, melyek számtalan
adatot szolgáltattak, s mellette csodálatos képeket is
készítettek.

Krampuszi és Krampusza jól tudja, hogy a rengeteg ajándék becsomagolásához sok-sok idő kell. Az idő azonban fogy. Közeleg a nap,
amikor Mikulás Bácsi útnak indul meglátogatni a világ összes gyermekét. Hiába az igyekezet, hiába a gyerekek közreműködése, itt csak
egyetlen segítség maradt: Mikulás Bácsi csudálatos ajándékcsomagoló készüléke!
A bizonyos 26532 méteres magasság

A bakonyi csillagászoknak azonban nem elég a
26532 méter. Már szervezik a következő Űrbatyuküldetést, mellyel az előzőnél is jobb minőségű képrögzítő eszközökkel és műszerekkel fogják ostromolni az eget. A startot megelőzően még ezernyi a
teendő: az Egyesület most a lehetséges szponzorok
felkutatásánál, a helyszín kiválasztásánál tart. Az indítás előreláthatóan 2020. április közepe és május
3-a között lesz.

olvasÓprÓba
Süssünk-főzzünk
falinaptár 2020
Az első Űrbatyu-akció sok érdeklődőt vonzott. A
küldetés logóját kiválasztandó országos rajzverseny
előzte meg, s a nyertesek képei a Batyuban utazva
megjárták a sztratoszférát, a világűr határát. Szavazással dőlt el, mi legyen a felbocsátandó ballon, valamint „pilótája”, a lego-figura neve – így lett a csomag Űrbatyu, a szerencsés lego-emberke pedig
Sztratosz Feri. – Valószínűleg most sem lesz ez
másként, így akit vonz a csillagok világa és szeretne
egy pillantást vetni az ég kékjén túlra, közben rengeteg új ismerettel gazdagodva, annak érdemes figyelnie a Bakonyi Csillagászati Egyesület Facebook-oldalát. Itt részletesen és naprakészen tájékozódhat a projekt állásáról és rengeteg más, érdekes
anyagot is találhat.
Az eseményeket mi is követjük és hírt adunk róluk,
addig meg: hajrá, bakonyi csillagászok!
– nk –

Praktikus ajándék
az ételek szerelmeseinek egy naptár,
amiben magyarul,
németül és angolul
is megtalálhatók a
receptek.

21x32 cm
Laufer és Társa
Bt., 2019
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Kalota Gizella:
Ébredezem

– Ildikó, mi az a tudatosodás, miért legyünk tudatosak?
– A válasz: azért, hogy felismerjük, mi a jó számunkra, és ezáltal minőségi életet élhessünk. A tudatos elme tudatosan választ.
– Mostanában az élet minden területén gyakori, hogy választunk. Miből kell vagy lehet?
– A mai kor információözönében könnyű elveszni, szétforgácsolódni. Meg kell találnunk annak a módját, hogy ki tudjuk zárni
azokat az információkat, melyek nem szolgálják fejlődésünket.
Ehhez kellően fókuszáltnak kell lennünk. Ha a koncentrációnk tudatossá válik, már könnyebben tudjuk időnket a hasznos, és számunkra örömet okozó tevékenységekre fordítani.
– Igen, de mit gyakoroljunk, milyen módszerek vannak a tudatosság eléréséhez, megszilárdításához?
– Több alternatívát találhatunk, a kereső ember pedig mindig
megtalálja a számára megfelelő technikát. A kínai csikung egy
ilyen lehetséges út. Ez a több ezer éves, ősi energetikai torna serkenti az energia keringését a testben és javítja az egészséget.
– A csí több kínai tannak is alapja.
– Maga a szó energiát jelöl, a kung kifejezés pedig munkát
jelent. A csikung körülbelüli magyar fordítása: energiamunka
vagy gyakorlat. A csí szót egyébként különféle módokon írják:
találkozhatunk vele qigong, chi kung, csikung formában is.
– Mi lesz a hatása, ha rendszeresen kezdjük gyakorolni a csikungot?
– Saját tapasztalataim alapján is elmondhatom, hogy hozzásegít a tudatos élet kialakításához. Chi Yoga néven olyan alternatív
mozgást kínálok, mely bemutatja ezt a nagyszerű rendszert és a
yoga ászanáit (testpozícióit) is gyakoroltatja. Ez a 3 az 1-ben
módszer, mely segíthet a tudatosság fejlesztésében is. Rendszeres
gyakorlása által, a testtudatosság és az elme tudatosságának köszönhetően boldogabb, kiegyensúlyozottabb élet válik lehetővé.
– nk –
Októberi Hol járunk?
játékunk nyerteseivel a
helyesen felismert épület, a Fő utca 26. előtt
találkoztunk. Az idő
egyáltalán nem kedvezett, így első nyereményátadásunkra esernyők jótékony takarásában került sor.
A rejtvény helyes megfejtői, Sevinger Lászlóné, Kreitliné Kálmán
Éva és Horák Vivien
ezúttal az Antikvárium
Balatonkenese ajándékát nyerték.
E hónapban is felteszszük a kérdést: hol járunk? A képet a 43. oldalon találják

Szememben az álom porával ébredezem.
Nyitogatom pilláimat.
Hozom vissza magam a messzeségből.
Hol jártam?
Ahova mindig is vágytam.
Hova visznek álmaim, vágyaim?
Álomruhában merre járok?
Álomszinten, álomvilágban
szellemtestem merre repít?
Milyen világokat mutat meg nekem?
A világmindenség rejtelmeibe
enged bepillantani.
Visszarepít a múltba, a múlt történéseibe,
akkori létembe, életeimbe.
A szellemvilág titokzatosságaiba.
Repítenek szépségbe, örömbe.
Ragyogó lények ragyogásába,
mely ragyogás átmossa lényem.
Lemossa szürkeségem porát.
Szépséggel tölt el.
Szívemben, testemben hozom le
erővel feltöltött lelkemet.
Felhők fölött jártam, a felhőtlenségben.
Körbevesz és eltölt magasztos boldogsággal.
Többé nem veszítem el.
Megőrzöm, melengetem
szívem, lelkem lebegését.
A lelkem felemelkedett – a fellegekbe.
Csak a szívem dobogott a testemben.
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Szállítás napja
December 3. (kedd)
December 10. (kedd)
December 17. (kedd)
December 23. (hétfő)
December 24. (kedd)
December 31. (kedd)

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

A vasútvonaltól a Balaton-partig
Szállítás napja
A hulladék típusa
December 3. (kedd)
Kommunális
December 10. (kedd)
Kommunális
Zöldhulladék
December 17. (kedd)
Kommunális
December 23. (hétfő)
Szelektív: papír, műanyag és üveg
December 24. (kedd)
Kommunális
December 31. (kedd)
Kommunális

Kommunális hulladék kezelése

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

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

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

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

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

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

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

Kommunális zsák: 508.- Ft/db
Biológiailag lebomló („zöldhulladékos”) zsák: 100.- Ft/db
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A zsákokat a következő helyeken
tudják megvásárolni
Balatonkenese Városgondnokság
8174 Balatonkenese, Fő u. 43.
Nyitva:
Hétfő – csütörtök: 8.00 – 15.00
Péntek:
8.00 – 13.00
Gazdabolt
8174 Balatonkenese, Fő u. 45.
Nyitva:
Hétfő – péntek:
8.00 – 16.00
Szombat:
8.00 – 13.00
„Vegyeske” papír, írószer, nyomtatvány,
újság, könyv
8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 2.
Nyitva tartás szeptember 1. – június 30.:
Hétfő – péntek:
7.30 – 17.00
Szombat:
7.30 – 12.00
Nyitva tartás július 1. – augusztus 31.:
Hétfő – péntek:
7.30 – 17.00
Szombat:
7.30 – 13.00
Vasárnap:
7.30 – 12.00
VILLKER Bolt
8174 Balatonkenese, Szilágyi E. u. 15.
Nyitva:
Hétfő – péntek: 8.00 – 17.00
Szombat:
8.00 – 13.00
Vasárnap: zárva

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

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

A hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan előtti közterületre kihelyezni.
A későn kihelyezett gyűjtőedény ürítését a közszolgáltató nem köteles pótolni!
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APRÓhirdetések
 Eladó ingóságok nyaralóból! Asztalok,
székek, kis bútorok, konyhai gépek, inox és
porcelán eszközök, műanyag eszközök, villanytűzhely, locsolókannák, orosz barkácsgép, retró rádiók, szerszámok, házimozi
rendszer, televízió, tisztított 6 négyzetméteres szőnyeg, horgász eszközök, evezők,
téli horgászruhák, keverőtárcsás mosógép
– centrifuga, vasaló, porszívó stb. hívjon fel
a 06/20 926-3323 mobilszámomon és viszszahívom. Hívhat a pesti lakásomon is,
1 3414-807 vonalason, visszahívom. De bedobhat egy cédulát a postaládámba, Csizmadia K. u 11. Egész évben vásárlási lehetőség, időpontot egyeztetünk.
 Eladó: Balatonkenesén keveset használt
„Sanyo” HIFi Torony 100 W-os hangfalakkal. Ugyanitt: Hordozható DVD- és MP3 lejátszó hordtáskában, újszerű állapotban.
Érdeklődni: 0630/4978817
SZOLGÁLTATÁS
 Otthon van és fáj a lába?
Hívjon, s megyek otthonába!
Pedikűrre bejelentkezés:
06 30/619-96-62 – Szilvia
Jambrik Mihály szobafestő-mázoló,
külső-belső felújítási munkák.
Tel.: +36 30/286-07-20
Fekete Gyémánt Szépségszalon
Férfi, női és gyermekfodrászat. TC Jaguar
meleg ollós hajvágás, pedikűr, gyógypedikűr, manikűr, műköröm, gél lakkozás, kozmetika. Szeretettel várom a kedves vendégeket! Balatonkenese, Kikötő u. 2-4.
Igény esetén házhoz megyek.
Zimermann Szilvia
06 20/363-57-80, 06 20/241-54-95

KÉPES SUDOKU

Áldott, békés karácsonyt
és nagyon boldog új évet
kíván a
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Rejtvény
E számunk rejtvényeinek
megfejtései
45. oldal
Charles Dickens regénye
Karácsonyi ének
1. Mikulás 2. Zúzmara 3. Gyertya 4. Töltött káposzta 5. Habcsók 6. Csillagszóró 7. Kocsonya
8. Fenyő 9. Angyalok 10. Bejgli
11. Jézus 12. Téli szünet 13. Advent 14. Mézeskalács

51. oldal
Hát ezek meg micsodák?!
1. Japánakác seregélyodúval 2.
Kupakfogó 3. Kukoricagyökér 4.
Teatojás 5. Paraléces mezei szil
6. Cukorcsipesz

Decemberben Kenesén
Adventi gyertyagyújtások
2019. november 30. szombat, 18:00
2019. december 7. szombat, 18:00
2019. december 14. szombat, 18:00
Városház előtti tér
Mindenki Karácsonya
2019. december 20. péntek, 16:30
Kálvin János tér
Hajnali szentmisék
a katolikus templomban
2019. december 2-tól, 6:00
Adventi lelkigyakorlat
2019. december 12. csütörtök, 17:00
2019. december 13. péntek, 17:00
2019. december 14. szombat, 10:00
Adventi esték
a Református Gyülekezeti
Házban
2019. december 2-6.
Adventi szöszmötölő
2019. december 6. péntek, 15:00
2019. december 13. péntek, 15:00
Könyvtár
A csudálatos Mikulás –
A Mesekocsi Színház előadása
2019. december 5. csütörtök, 14:00
Kultúra Háza
Kenesei Szabadegyetem –
A betlehemi csillag nyomában.
Szabó Róbert PhD. csillagász
előadása
2019. december 12. csütörtök, 18:00
Kultúra Háza
Közmeghallgatás
2019. december 13. péntek, 16:00
Kultúra Háza
Karácsonyi jótékonysági
sütivásár az iskola javára
2019. december 13. péntek, 14:00
Sportcsarnok
Karácsonyi alkalmak
a református gyülekezetben
és a katolikus egyházban

