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KÖZLEMÉNY 
Tisztelt Olvasóink! 

A Balatonkenesei Hírlap ezúton tájékoztatja Önöket, 
hogy a Magyar Posta túlterheltség miatt 

megszünteti lapunk terjesztését, 
2020. februári számától nem kézbesíti házhoz a lapszámokat. 

A Balatonkenesei Hírlap aktuális és korábbi számai elérhetők 
Balatonkenese Város Önkormányzatának honlapján: 
www.balatonkenese.hu, valamint facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/balatonkenesevarosonkormanyzata. 

Igény esetén értesítést küldünk a megjelenésről, illetve az ak-
tuális lapszámot elektronikus körlevél formájában juttatjuk el a 
megadott e-mail címre. Ezzel kapcsolatos igényét kérjük, hogy a 
balatonkenesehirlap@gmail.com címen jelezze. 

A lap nyomtatott formában, korlátozott példányszámban az 
alábbi pontokon továbbra is elérhető: 

● Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala (Béri Balogh 
Ádám tér 1.) 

● Közművelődési Intézmény és Könyvtár (Kálvin János tér 4.) 
● Tourinform Iroda (Kálvin János tér 4.) 
● Magyar Posta (Balatoni út 65.) 
● Katica Pékség és Teaház (Fő utca 21.) 
● „Vegyeske” papír-írószerbolt (Széchenyi utca 2.) 
● Balatonkenese Városgondnokság (Fő utca 43.) 
● Dr. Saáry István Egészségház (Táncsics utca 3.) 
● Tátorján Szociális Szolgáltató (Táncsics utca 20.) 
● „Incsi-Fincsi” Húsbolt (Fő utca 11.) 
● Húsbolt (Mikes Kelemen utca 20.) 
● Antikvárium Balatonkenese (Széchenyi utca 16.) 
● Balcsi Élelmiszer (Fő utca 61/A.) 
● Villker Kenese Kft. (Szilágyi utca 15.) 

A nyári időszakban (májustól-szeptemberig) nyomtatott formá-
ban az alábbi pontokon is megtalálják: 

● Tájház (Kossuth utca 6.) 
● a Vak Bottyán Strand főbejáratánál lévő Tourinform Iroda 
● Alsóréti Szabadstrand/Alsóréti Üdülő Egyesület (Parti sé-

tány 61.) 
● Nádas Csárda (Jókai Mór utca 1.) 
● Vadkacsa Étterem és Panzió (Vak Bottyán Strand 4714/1 

hrsz.) 
● Eleven Cukrászda (Óvoda utca 10-12.) 

Megértésüket ezúton is köszönjük! 

Balatonkenese Város Önkormányzata 
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Ne ijedjenek meg a fenti szavak miatt, ez nem 
jelenti azt, hogy lapunk nélkül maradnak. Sokan je- 
lezték az elmúlt időszakban, hogy nem jut el hoz- 
zájuk újságunk: vagy késve, vagy egyáltalán nem érkezik meg. A 
Posta túlterheltsége mindenki számára ismert, mert valamilyen 
módon már mindannyian találkoztunk vele. – Ebben a formában a
város több pontján lesz elérhető a Balatonkenesei Hírlap, mint ed-
dig, így akár hamarabb, közvetlenül a megjelenés után a kezükbe 
vehetik. Kérjék, keressék! 

…Amúgy most milyen évszak van? Jöhetne már a tavasz. 
Nagy Krisztina

 

 

Kalota Gizella: 
Játékosok vagyunk 

 
Játékosok vagyunk az élet színpadán. 
Játszanak velünk, de magunk is játszunk. 
Hagynak játszani, botladozni. 
Akadályokat is gördítenek elénk. 
Ha tudjuk, átugorjuk; de néha megrekedünk. 
Segítséget is kapunk, így 
hozzáférhetünk a megoldásokhoz. 
Ha tudunk hallgatni megérzéseinkre, 
jó megoldásokat találhatunk. 
Csináljuk jól és szerencsével. 
Csináljuk kevésbé jól, balszerencsésen. 
Csak később dől el, melyikből 
mit és mennyit tanultunk. 
 

Szerkesztői előszó 
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Négy nyílt és három zárt 
napirendi pontot tartalmazott 
a január 13-i rendkívüli képvi-
selő-testületi ülés meghívója. 

A képviselők elsőként az 
önkormányzati helyiségek használati díjának megállapítását 
tárgyalták. Már többször tárgyalták ezt a határozati javaslatot, 
de további adatokat gyűjtöttek a minél pontosabb meghatáro-
záshoz. Tekintve az egyes épületek energiafogyasztását, a 
Pénzügyi bizottság azt javasolta, hogy az eddig érvényes hasz-
nálati díjakkal számoljanak tovább, majd a fogyasztást újra 
vizsgálva és ellenőrizve képezzenek új árakat. A Kenesén mű-
ködő civil szervezetek a Kultúra Háza nagytermét évente egy-
szer díjmentesen vehetik igénybe összejövetelük megtartására. 
A délutáni, nem bevételorientált szolgáltatást nyújtó szakköri 

foglalkozások hetente 90 perc időtartamban térítésmentesen 
használhatják a Kultúra Háza helyiségeit. Fizetős foglalkozá-
sok óradíjaként 5.000 forintos összeget határoztak meg. Hat 
órát meghaladó bérlés esetén az ár 30.000 forint/nap. 

Az óvoda konyhája nem vehető bérbe. Szakácsi feladato-
kat csak a konyhai alkalmazottak láthatnak el, és csak az élel-
mezésvezető által beszerzett alapanyagok kerülhetnek a kony-
hába. Az óvoda éttermét óránként 10000 forintért lehet bérbe 
venni. Nyolc órát meghaladó rendezvény esetén 90.000 forint 

a bérleti díj. Az éttermi szol-
gáltatás ára külön kerül meg-
határozásra.  

A MÁV Zrt. bérleti szer-
ződésének megtárgyalása az 

utazóközönség számára létesítendő wi-firől lekerült a napi-
rendről, mert Balatonkenese írásban megküldött javaslatára a 
MÁV Zrt. még nem reagált. 

Ezután pályázati ügyeket tárgyaltak. Az orvosieszköz-be-
szerzéssel és az óvodaudvar kialakításával kapcsolatosan új ár-
ajánlatokat kér be a testület. 

A Kultúra Háza vezetőjének felmondása miatt az új intéz-
ményvezető megválasztásáig a feladatok ellátásával, koordi-
nálásával Osgyán László intézményvezető-helyettest bízták 
meg. 

Részítélet született Bala-
tonkenese és Balatonakaraty-
tya területi megosztásával 
kapcsolatban. Eszerint a 
Veszprém Megyei Munka-
ügyi és Közigazgatási Bíró-
ság a 2012. augusztus 5. nap-
ján megtartott népszavazás 
során kialakított közigazga-
tási határt rögzítette Balaton-
kenese és Balatonakarattya 
között. A döntés ellen felleb-

bezni nem lehet. A tárgyalás ezen túl a vagyonmegosztásról 
szól majd. Önkormányzatunk célja a tárgyalásos úton történő, 
mindenki számára leginkább elfogadható és a legkisebb érdek-
sérelemmel járó megoldás megtalálása. 

A Testület ezután zárt üléssel folytatta munkáját. 
A www.balatonkenese.hu weboldalon megtalálják a testü-

leti ülések előterjesztéseit, jegyzőkönyveit, egyéb anyagait. 
 

– vtt – nk – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendkívüli testületi ülés, 
2020. január 13. 

Tájékoztatás 
főépítészi fogadóóra 

időpontjának változásáról 
Tisztelt Érdeklődők! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy változik a főépítészi fogadóóra időpontja. 

2020. január 27-től 
hétfői napokon 13.00 és 16.00 óra között 

várják az érdeklődőket a megszokott helyszínen. 
Cím: Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatal, 

földszint, Műszaki csoport 
(Béri Balogh Ádám tér 1.). 

 Fotó: Fazekas Andrásné 
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Január 11-én 11 óra volt.  Az év-
szak ellenére a nap sugarai és a lenge-
dező szél megérintette a virágok szir-
mait, amit a sok lassan közeledő ember 
a ravatal és a kitett kép előtt megállva 
főhajtást követően – a református te-
mető ravatalozójánál – elhelyezett a vá-
zákban. 

Háziorvosunktól, Dr. Jurcza Imré-
től búcsúzunk, akit a megbecsülés jele-
ként a város saját halottjának tekintett. 

Keveredett a gyász, a szeretet és a 
tisztelet, amit a szertartást vezető szépen 
csokorba font, s méltó módon köszönt el 
nevünkben a doktor úrtól. 

Dr. Jurcza Imre 1938. április 21-én 
Budapesten, a család harmadik gyerme-
keként született. Szüleit a II. világhábo-
rúban veszítette el, hétévesen árván ma-
radt. Két leánytestvére és öccse nevelő-
szülőkhöz került, ő pedig intézetbe. 
Gyuri öccsét 16 évesen, a forradalom 
alatt az oroszok lelőtték. Mára már nő-
vérei sem élnek. Érettségi után, 1984-
ben kapta meg orvosi diplomáját. A Tatabányai Megyei Kór-
ház fül-orr-gége osztályán kezdett dolgozni. Sok műtétet haj-
tott végre, de látása romlása után körzeti orvosként dolgozott 
Tatán, ahol a tatai edzőtábor sportolóinak vizsgálatát is ellátta. 
Házasságából két fia született: György és Péter. Válásuk után 
Svédországban töltött két évet. Visszatért fiával, Péterrel, ezt 
követően pályázta meg a kenesei körzeti orvosi állást. 

Kürthy Lajos tanácselnök alkalmazta 1984 márciusától. A 
falu lakóinak nagyobb többségén kívül a Nevelőotthon gyer-
mekeinek gyógyítását is ellátta. 

Kuti Csaba, aki 1990-től 1998-ig volt a falu polgármes-
tere, így emlékezik. 

„Elment a Doktor Úr, akit sokan szerettek… Minek köszön-
hette dr. Jurcza Imre, hogy Kenese lakossága, akikről köztu-
dott, hogy nem kevés fenntartással fogadták az újakat, arány-
lag rövid idő alatt megkedvelte? Kenese történetéhez hozzá-
tartozik, hogy az előző évtizedekben dr. Saáry István alakította 
ki a község orvosának képét. Az őt követő orvosok közül dr. 
Jurcza Imre képviselte leginkább ezt a típust. Tudtuk róla, 
hogy lelkiismeretes, a szakmáját és hivatását komolyan vevő, 
a betegeit tisztelő ember volt.  

A rendszerváltozást követően az első szabadon választott 
képviselőtestület tagjai a település összetételét hűen tükrözték, 
így nyilvánvaló, hogy orvosunknak is a testületben volt a helye. 
Nem tévedtek a választók, mert mindig kiállt az egészségügy-
ben dolgozókért és a betegek érdekeiért. Jellemző volt rá, hogy 
más témákban nemigen nyilvánított véleményt, mert tudta, 
hogy azokban más az illetékes. Kölcsönösen tisztelték egymást 
képviselőtársaival. Mi, akik közelebbről ismertük, tudtuk, hogy 
kellemes társasági ember, az igazi intelligens polgár megtes-
tesítője.” 

Sörédi Györgyné a rendszerváltozástól 2014-ig volt kép-
viselő; előzőleg két ciklusban dolgozott együtt a Doktor Úrral 
a képviselő-testületekben. 

„dr. Jurcza Imre Balatonkenesére érkezésekor én voltam az 
első betege. Tüdőgyulladásomból rövid idő alatt kikezelt. Mi-
után házasságot kötött feleségével, Icával, aki iskolatitkárként 
dolgozott, közeli barátságba kerültünk. Sok közös kirándulá-
son vettünk részt, például Csókakőn, a szülőfalumban is. Édes-
anyám áldva emlegette mindig, mert kenesei ittlétekor felfe-
dezte addig ismeretlen betegségét és gyógyírt is kapott rá. 

Több alkalommal rendelési időn 
kívül is türelemmel ült beteg család-
tagjaim ágyánál, s megvárta, hogy 
jobban legyenek. Nyugodt és vidám 

természetével könnyítette a gyógyulást. 
Alapvetően derűs, jó szándékú ember 
volt. Csak akkor borult ki, ha éjszaka az-
zal ébresztették fel jól megérdemelt nyu-
galmából a horgászok, hogy: „Elszakadt 
a damilom, doki, segítsen!”. 

Orvostársai jó diagnosztaként emlé-
keznek rá. Ismerve életútját, nehéz ifjú 
korát, elmondható, hogy saját erejéből 
vált orvossá. 1999-ben vonult nyugdíjba, 
15 évig gyógyította a kenesei betegeket.” 

Kurucz Henrietta 
„1996. június 17-től dolgoztam e-

gyütt Jurcza doktorral, nyugdíjba vonu-
lásáig. Szinte pályakezdő ápolóként, pár 
év kórházi gyakorlatot követően kerül-
tem vissza szülőfalumba, Balatonkene-
sére. Nem ismeretlenül lettünk „gyógyító 
csapat”, hiszen a nagyszüleimmel kert-
szomszédságban éltek. Tőle tanulhattam 

meg a körzeti ápolói munka alapjait és minden apró részletét, 
számomra ő volt a hagyományos körzeti orvoslás példaképe. 
Mindig szem előtt tartotta betegei érdekeit, tudásához és a le-
hetőségekhez képest a legmagasabb szintű ellátásban részesí-
tette őket. Támogatta szakmai fejlődésemet, nyugdíjba vonulá-
sát követően sem búcsúztunk el egymástól; tudtuk, bármikor 
bizalommal kereshetjük egymást, ajtajaink nyitva voltak egy-
más előtt, az utolsó percekig is.” 

Gazdagh Ilonával 1985. november 28-án kötöttek házassá-
got, 34 éves évfordulójukat 2019. novemberében ünnepelték. 
Ilona lányának, Henriettának is gondoskodó apja volt. Szere-
tettel fogadta érkező unokáit. Szoros kapcsolatot tartott tatai és 
kenesei barátaival, önzetlenül segített nekik a bajok elhárításá-
ban. Nyugdíjazása után is tovább képezte magát, nem csak csa-
ládja egészségére vigyázott, még régi betegei is kérték taná-
csait. Vágya a nagycsaládról megvalósult. 

Időközben egészségi állapota megromlott. 2018-ban gé-
getumort állapítottak meg nála. Az átmeneti javulást követően 
legyengült a szervezete, így 2019. december 31-én elhunyt. 

Megálltunk ravatalánál és emlékeztünk. Embertársunk 
földi életének megítélésében vannak eltérő vélemények, a 
mérleg nyelve azonban mindenképpen pozitív és a tisztelet 
felé billen. 

Szerette ezt a kis várost. A Soós-hegyről letekintve nem 
csak az eléje tárult kép ivódott belé, de az itt élő embereket is 
maga körül érezte. 

A Balaton partján a víz mélysége, s a fodrozódó habok az 
élet és az elmúlás gondolatát idézik. „Ő most már elment, de 
tovább él emlékezetünkben.” 

Nyugodjék békében! 
Papp Istvánné – Sörédi Györgyné 

Hálás szívvel mondunk köszönetet a gyászszer-
tartásért Balatonkenese Város Önkormányzatá-
nak, hogy drága halottunkat, Dr. Jurcza Imrét 
saját halottjaként búcsúztatta. Köszönjük min-
denkinek, aki megjelenésével, virágaival, együtt-
érző szavaival gyászunkban osztozott, fájdalmun-
kat enyhíteni igyekezett. 

A gyászoló család 

ELBÚCSÚZTUNK 
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Himnuszunk születésnapját, a Magyar 
Kultúra Napját tartottuk 2020. január 22-én 
a Kultúra Házában. 

A Pilinszky János Általános Iskola 5. 
osztályosainak műsora mellett közremű-
ködött a Pannónia Citerazenekar, a Szi-
várvány Népdalkör és a Pilinszky Iro-
dalmi Színpad tagjai, Kerti Teréz, Tóth-
Renczes Katalin és Tóth Péter. 

– Számomra a kultúra leginkább híd-
ként nyer értelmet az emberek között, kö-
zöttünk – mondta ünnepi gondolatai beve-
zetőjeként Jurcsó János polgármester. – 
Összeköti azokat, akik hasonlóak és lehe-
tőséget teremt a különbségek megismeré-
sére. Átmehetünk rajta, hogy megnézzük, 
a másik oldalon hogyan látják a dolgokat. 
Ha máshogy közelítem meg, akkor mintá-
zat rajtunk és bennünk; egyezőséget mu-
tathat másokkal, de meg is különböztethet 
tőlük. A fogalom összetett és szerteágazó. 
Az élet minden területén jelen van, meg-
határoz egyént és közösséget. Mi itt, Ke-
nesén a magyarság kultúrájával való ösz-
szetartozásunkat és kapcsolódásunkat ün-
nepeljük ma. A kultúra nem foglalható ke-
retbe, nincs eleje és nincs vége, kiterje-
dése térben és időben nem határozható 
meg. Élő anyag, amely fejlődik és alakul. 
Alkalmazkodik, néha új elemekkel bővül, 
máskor sajnos elvész belőle. Feladatunk, 
hogy megtanuljuk megélni és átélni a kul-
túrát. Engedjük, hogy megjelenjen rajtunk, 
a személyiségünkben a mintázata. Éljük 
meg a közösséghez tartozásunkat; ne 
pusztán kibírjuk a magyarságunkat és az 
ünnepeinket, hanem büszkén, boldogan 
engedjük át magunkat az életünk és a kul-
túránk nyújtotta értékeknek. És ami min-
dennél fontosabb: ne engedjük elkopni, 
kiüresedni. Őrizzük, amit csak tudunk, ad-
juk át utódainknak, lehetőleg hiánytala-
nul. Egy-egy generáció lesz olyan bátor, 
hogy új elemeket csempész bele, mert a 
fejlődés nem állhat meg. Kultúránk ettől 
lesz szép és gazdag. Attól érezzük igazán 
a magunkénak, ha rólunk is szól, igazodik 
hozzánk, és ha mi is tehetünk hozzá egy 
keveset. 

Az eseményen került sor a Balatonke-
nese Kultúrájáért és a Balatonkenese Jö-
vőjéért díjak átadására. 

– Akik ma itt szerepeltek a színpadon, 
meg-mutatták, hogy a kultúra és a jövő 
kéz a kézben jár, nem elválaszthatók – 
mondta a polgármester. – A kultúra, a-
melynek nincs jövője, gyászos kimúlásra 
van ítéltetve. A jövő, amelynek pedig nincs kultúrája, nem ér-
dekli az embert. A kettőnek együtt van helye, értelme és sze-
repe. Amikor ezt a két díjat átadjuk, ne gondoljuk, hogy határ 
húzható közéjük. 

A Balatonkenese Kultúrájáért Díjat a kultúra, a művészet 
és a közművelődés területén kiemelkedő szakmai múltjának, 
példamutató magatartásának, aktív közéleti tevékenységének 
elismeréseként Pulai Istvánné kapta. 

– A kultúrát állandóan 
művelni, táplálni és terjesz-
teni kell. Pulai Istvánné o-
lyan ember, akinek jelenléte 
önkéntes, folyamatos tenni-
akarásban nyilvánul meg 
Balatonkenese kultúrájának 
életében. Kívánom, hogy 
még nagyon hosszú ideig 
tudjunk beszélgetni azokról 
a múltbéli hagyományokról, 
értékekről, amelyek nélkül 
feleslegessé válna a jövőnk-
ről gondolkozni – mondta a 
polgármester a díszoklevél 
átadásakor. 

A Balatonkenese Város 
Jövőjéért Díjat a település 
közösségi életének formálá-
sában végzett kiemelkedő 
munkája elismeréséül Söré-
di Györgynének adta át Jur-
csó János polgármester. 

– Amikor pedagógus-
ként szülők százai adták a 
gyermeküket a kezébe, hogy 
formálja, alakítsa a jövőjü-
ket, az nagyon nagy felelős-
ség volt. Ezt követően a te-
lepülést kapta ugyanígy a 
kezébe. Egyik sem kisebb 
feladat a másiknál, ő pedig 
mind a két ügyet emberfe-
letti erővel szolgálta. Ha a 
jövőt ilyen kezekben tudhat-
juk, biztonságban lehetünk, 
mert ismeri a múlt értékeit 

és szem előtt tartja a jövő esélyeit – méltatta Jurcsó János a 
díjazottat. 

Az estet Tóth Péter alpolgármester, a Pilinszky Irodalmi 
Színpad tagja Radnóti Miklós: Nem tudhatom című versével 
zárta. 

A díjazottaknak a Balatonkenesei Hírlap és olvasói nevé-
ben is nagyon sok szeretettel gratulálunk! 

– vtt – nk – 

„A kultúra híd az emberek között” 
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KULTÚRA-NAPI DÍJAZOTTJAINK 
Balatonkenese Kultúrájáért Díj 

Pulai Istvánné 
                                                 Óvónői pályáját 1976. szeptem- 
                                                 ber 1-én kezdte a balatonfőkajári 
                                                 napköziotthonos óvodában. Két év-
                                                 vel később, 1977. november 16-án már
                                                 a balatonkenesei kétcsoportos óvo- 
                                                 dába indult dolgozni, ahová kisgyerek- 
                                                 ként ő is járt, később gyakorló óvónő-
                                                 ként önálló tapasztalatokat szerzett, 
                                                 saját egykori óvó nénijétől. 
                                                      1978-ban férjhez ment. 1980-ban
                                                 megszületett első lánya, Eszter, 1982-
ben Katalin, 1988-ban pedig Anna. 1984-től Kenese új óvodájában 
kezdett dolgozni. Időközben diplomamegújító intenzív tanfolyamot
végzett, melyen záródolgozatának témája a környezeti nevelés volt. A
téma foglalkoztatta, ekkor készült a környezet megismerésének, az év-
szakok változásának bemutatására az óvodai Zöld fal, melynek leírása
a Tisza Klub füzetek 4. számában, az Ötletzsákban meg is jelent. 

Sokakat vezetett a természetvédelem útjára. A gyerekeken ke-
resztül a fenntarthatóságra próbálta szoktatni a felnőtteket is. Für-
késztábort szervezett a gyerekeknek, nyáron több alkalommal vitte
őket erdei óvodába. 

2004-től a balatonakarattyai óvoda tagintézmény-vezetőjének 
nevezték ki. A helyi programot Montessori pedagógiájából átvett 
módszerekkel, alapelvekkel gazdagította. Balatonakarattya önállóvá 
válásától az addigi tagóvoda önálló intézmény lett, melynek megbí-
zott vezetőjeként működött. 

A környezeti nevelés mellett a több évszázados tudáson alapuló 
néphagyomány őrzése, ápolása is szívügye. Ezt a különböző jeles na-
pokhoz kapcsolódó szokásokon keresztül a gyerekeknek is közvetí-
teni tudta. 

Kippkopp Hírmondó címmel évszakonként újságot írt és rajzolt. 
Balatoni lapozgató címmel könyvecskét írt és rajzolt; a napi munká-
ban számtalan, saját maga készítette színezővel, rejtvényes füzetek-
kel fejlesztette a gyerekeket. 

Lapunknak, a Balatonkenesei Hírlapnak is régóta állandó szer-
zője: olvasóink hónapról hónapra találkozhatnak írásaival, rajzaival. 
Ő készíti a sokak által kedvelt rejtvényeket is. 

Munkája közben folyamatosan képezte magát, tanult. Az 1996-
97-es tanévben óvodai környezeti nevelési tanácsadó továbbképzés-
ben vett részt, 1998 áprilisában életvezetési ismeretek és készségek
személyiségfejlesztő programot végzett. Közművelődési szakember 
és a Népi játék és kismesterségek oktatója, népi játszóházi foglalko-
zásvezető, szőnyegszövő szakképesítést szerzett. Portfólióját 2014 
őszén, nem sokkal nyugdíjba vonulása előtt írta meg. 

Az óvónői hivatás szépségét, szeretetét kezdő pályatársainak ma-
gas szakmai színvonalon mutatta meg. Gyakorló óvónőket nevelt, 
kollégáit mindig valami izgalmasra, új dologra inspirálta. Vezette a 
környezeti szakmai munkaközösséget, sikeres óvodai szakmai napo-
kat szervezett és tartott. 

2016. augusztus 31-én ment nyugdíjba, gazdag hagyományokat, 
működő programokat hagyva munkatársainak. 

Megalakulása, 2001 óta tagja a budapesti Környezetünkért Óvo-
dai Egyesületnek, családjával pedig évtizedek óta a Magyar Madár-
tani Egyesületnek. Közreműködésével óvodája 2003-ban Madárbarát
óvodakert táblát kapott az MME-től. 

Mindezek közben kiterjedt közéleti tevékenységet folytatott Ba-
latonkenesén, melyet hol önkéntesen, hol felkérésre vállalt. Hosszú
ideig vezette a Faluvédő Egyesületet. 

2010. október 22-én megyei szintű kitüntetésben részesült: „Gyerme-
kekért” díjat kapott. Munkáját 2016-ban Pedagógus Szolgálati Em-
lékéremmel ismerték el. Életműve elismeréseként a balatonkene-
sei képviselő-testület 2020-ban neki ítélte a Balatonkenese Kul-
túrájáért Díjat. 
Lányai, Magyar Lászlóné Pulai Eszter, Pulai Katalin és Pulai Anna

összefoglalásából

Balatonkenese Jövőjéért Díj 

Sörédi Györgyné 
Tanár, képviselő, polgármester. 
Született: Csókakő (Fejér Megye), 
1952. július 17. 
– Gyermekei: Márta (1976) és Móni- 
ka (1977). Tanulmányok: Hunyadi Má- 
tyás Közgazdasági Technikum (Szé- 
kesfehérvár). Gyors- és gépíró, jegyző- 
könyvvezető. Tanárképző Főiskola 
(Pécs) matematika-fizika szak (1976). 
– Életút: Székesfehérvári Volán, tel- 
jesítményellenőrzés. Matematika, fizi- 
ka- énektanár (Általános Iskola, Csókakő). 1974-től Csajágon, mate-
matika-, fizika-, kémia-, énektanár, a főiskola mellett. 

1981 óta Balatonkenesén él. Matematika-fizika tanár, átmeneti-
leg testnevelést, németet és technikát is tanít (Pilinszky János Általá-
nos Iskola, Balatonkenese). 

Táborokat, gyermekszabadidős programokat, akadályversenye-
ket szervez. Rendszeresen korrepetál és segít nehezebben tanulókat, 
lemaradó diákokat – ellenszolgáltatás nélkül. A tehetséges tanulók-
nak szakköröket vezet. — Testvériskolai kapcsolatok kialakítása Né-
metországgal (Tutzing-Kenese), Kilin Árpádné igazgatóval együtt-
működésben. Kenesei diákok németországi gyakorlatának és nyelv-
tanulásának biztosítása. Kollégáival, köztük Kecskés Józseffel (ké-
sőbbi igazgatóval) részt vesz az iskola névadásában (Pilinszky János 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Balatonkenese). — Szív-
ügye a gyermekek erkölcsi neveltetése, sokáig a katolikus egyház-
község képviselője, s lelkes támogatója ezen a téren az egyházak 
gyermekek oktatásáért és neveléséért folytatott tevékenységének. 

Oroszlánrésze volt abban, hogy bővülhessen a kenesei iskolában 
a zeneoktatás és az azóta is sikeresen működő művészeti oktatás.  

A tanári munka mellett 1990-től 2010-ig Balatonkenese önkor-
mányzati képviselője. 8 évig bizottságok elnökeként, 8 évig alpolgár-
mesterként, 4 évig polgármesterként szolgálta a települést. Munkájá-
nak jelentős eredménye, hogy Balatonkenese 2010-ben a nagyköz-
ségi pozícióból előrelépve elnyerhette a városi rangot, mely fejlődé-
sének lehetősége. 

A civil szervezetek tevékeny tagja: a NABE, a Faluvédő, majd 
Városvédő Egyesület, a Szivárvány Népdalkör és az utóbbi években 
a Tátorján Nyugdíjas Klub vezetője. 

Szeretetteljes családi környezetben nevelkedtem, szerény körül-
mények között. Szüleim és nagyszüleim példája mérvadó volt szá-
momra: mindannyian egyszerű, kötelességtudó, a munkájukra és csa-
ládjukra odafigyelő emberek voltak, akik azt tanították, hogy minden-
nél fontosabb a Jóisten és az emberek szeretete, szolgálata. 

Isteni küldetés 
Az ember nem azért születik a földre, 
Hogy magányosan élje életét, 
Isten mindőnknek kijelölte 
Az utat és a Küldetést! 
Van, aki pénzért, dicsőségért 
Szívét, lelkét is eladja. 
Áltatja magát, és nem érti. 
Nem hoz békét a holnapja. 
Aki tud érdek nélkül 
Szeretni másokat, 
Az kap a Jóistentől 
Igazán boldog álmokat. 
Ne tétovázz hát, tedd a dolgod, 
Segíts ott, ahol csak lehet! 
S lelki békédet megnyered, 
És mennyországi székedet! 

Sörédi Györgyné

Köszönettel küldöm e 
verset mindazoknak, a-
kik a Kenese Jövőjéért 
Díjra méltónak találtak. 
A díj elnyerésében so-
kat segítettek az úton, a-
kik társaim voltak a gyer-
mekek és felnőttek segí-
tésében, így, ez a díj Ő-
ket is illeti! 
Férjem, lányaim és csa-
ládom mindig nagy se-
gítségemre volt és van 
abban, hogy közéleti
munkámat folytathas-
sam. Köszönöm nekik! 
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„Magyar bor mindenkor, Isten áldásával!” 
Tizenegyedszer tartott Vince-napi borbált 

a Kelet-Balatoni Borlovagrend 
A 2020-as balatonkenesei Vince-napi Borbál házigazdája, Győrfi Károly 
nagymester, díszvendége, Kovács Róbert, a Magyarországi Borrendek Orszá-
gos Szövetségének alelnöke volt. A bál fővédnöke, Jurcsó János, Balaton-
kenese város polgármestere nyitotta meg az estet. Az illusztris vendégsereg 
soraiban a vidék polgármesterei is megjelentek. 

Az országos borkirálynő, Mihalovics Dóra ismertette a jelenlévőkkel a Ma-
gyar Borrendek Etikai Kódexét. Vágfalvi-Kis Edit, a mostanáig regnált bor-
királynő beszédében felelevenítette a Vince-napi népszokásokat. Az est fény-
pontja az új, egyben negyedik borkirálynő, Németh Fanni megkoronázása 
volt, melynél a korábbi borkirálynő, Piri Nagy Zsanett is segédkezett. A lo-
vagrend teljes udvartartását illő módon fogadták és látták vendégül a pompás 
vacsorán, mely után a mulatság, kiváló minőségű magyar borok fogyasztásá-
val, szokás szerint hajnalig tartott. A Búgócsiga zenekar mellett vendégmű-
vész Kádárné Hegedűs Veronika énekesnő volt. 

A lovagrend a szokásoknak megfelelően az idei Borbálon új borapródokat is 
avatott: Strommer Soma, Göndöcs Gábor, Jurcsó János, Vass Edit, Dr. 
Szende László, Bohár Árpád, Csere János, Bocsor Lajosné, Lőrinczné Zse-
bők Zsuzsanna, Lőrincz Csaba és Bojti Zsolt személyében, akik megfogad-
ták, hogy ápolják a Kelet-Balatoni Borvidék bortermelői és borfogyasztói ha-
gyományait, képviselik a borrend törekvéseit és célkitűzéseit; valamint a kul-
turált borfogyasztás során előnyben részesítik a Balatoni Kékfrankost, a bor-
lovagrend zászlósborát. 

Vasváry 

 

 

 

Kontrát Károly, a Bel-
ügyminisztérium parla-
menti államtitkára, Ba-
latonkenese országgyű-
lési képviselője tartott 
lakossági fogadóórát vá-
rosunkban, január 21-
én. A mostani alkalom-
mal is sokan fordultak
hozzá. A kenesei vá-
lasztópolgárok mellett a
környező települések-
ről is érkeztek. 

BKHírlap

Képviselői fogadóóra Balatonkenesén 
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A templomtorony új tetőt, új borítást, új 
festést kapott. Megújult a csillag és az óra 
is újra működik. 

Németh Péter református lelkész vasárnapi prédikációja, a ba-
latonkenesei református templomtorony felújítási munkálatai-
nak elkészülte alkalmából, 2020. január 26-án. 

Életem ideje kezedben van (31. Zsoltár) 

A megújult templomtoronyért adunk hálát. Templomunk tor-
nya fölfelé mutat, Isten felé mutat. Fodor Ákos Templomto-
rony című verse szól így:  

„Égbe vert szög.” 

A templomtoronynak hangja van, megállít és Istenhez hív. 
Jelzi gyászunkat, ünnepeinket; reggel és este jelzi az imádság 

idejét. Templomunknak hosszú idő után először, új 
toronyórája is van. Mind a négy égtáj felé mutatja a 
nekünk kimért időt. Az idő olyasféle hatalom, ami-
hez folyamatosan alkalmazkodunk. A toronyóra a 
helyén van, az „égbevert szögön”; azt mutatja, hogy 
„életünk ideje Isten kezében van”. Úgy mutatja a 
perceket és az órákat, hogy az időt és az embereket 
egyúttal hozzáköti Istenhez. Forduljunk Istenhez mi 
is, bízzuk rá az időnket! Arra hív bennünket, adjuk 
oda neki az időnket, hogy irányítson Ő, és általa 
sokkal teljesebb módon nyerjük vissza, amit odaad-
tunk. Úgy fogadhatjuk tőle, mint aki jobban tudja, 
mi az, amire szükségünk van. Teljesebben kapjuk 
vissza tőle, amit rábíztunk: zaklatottságunk köze-

pette, időpontjainkba szorítottságunk ellenére, időtől hajszolt-
ságunk ellenére nála van oltalom, teljes védettség, mely szeret 
bennünket. Fogadjuk el hát Tőle a ránk szabott időt, amit az ő 
bölcsessége ad, mely ismer bennünket, mindent jól tud, így azt 
is, mire van szükségünk. 

    „Te vagy az én erősségem.  
Kezedre bízom lelkemet, 
te váltasz meg engem,  
oh Uram, hűséges Isten. 
…az Úrban bízom én.  
Hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek,  
mert meglátod nyomorúságomat 
és ismered a háborúságokban lelkemet. 
Mert hallottam sokak rágalmát, 
az iszonyatosságot mindenfelől,  
amit együtt tanácskoztak ellenem, és tervezték, 
    hogy elrabolják lelkemet.  
De én benned bízom, Uram!  
Azt mondom: Te vagy az Isten. 
Életem ideje kezedben van:  
Szabadíts meg engem!  
Világosítsd meg orcádat a te szolgádon,  
tarts meg engem jóságodból. 
   Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek  
   mindnyájan, a kik várjátok az Urat!” 
                                                       (31. Zsoltár)                VTT 

BK Hírlap 

A templomtorony megújulása 

 

  A templomtoronyról készült 
 képeket Németh Péter készítette 
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Mint minden évben, idén 
is megemlékeztünk a 2. ma-
gyar hadsereg Donnál elesett 
hőseiről, köztük a kenesei 
honvédekről. Az ő és katona-
társaik emléke előtt adózott 
Balatonkenese város veze-
tése, a Magyar Honvédség 
Rekreációs, Kiképzési és 
Konferenciaközpontjának 
képviselői, a közintézmények 
és a református egyház képvi-
selői, valamint a város lakói. 
Január 12-én a református 
templom falán elhelyezett 
emléktábla előtt Németh Pé-
ter lelkész köszöntötte az 
egybegyűlteket, a 35. zsoltár 
szavaival: „Perelj, Uram, a 
velem perlőkkel. Harcolj az 
ellenem harcolókkal. Ragadj pajzsot, vértet, és siess segítsé-
gemre.” 

– A történelem nem egymástól független képkockák soro-
zata, minden mindennel összefügg, ezért kicsit messzebbről 
kell végiggondolnunk, mi vezetett oda, hogy 1943. január 12-
én a 2. magyar hadsereg kálváriája megtörténjen – mondta 
megemlékező beszédében Jurcsó János polgármester. – 1942 
elején Németország nyomására ígéretet tettünk, hogy katoná-
kat küldünk a szovjet frontra. Kétszázezernél nagyobb lét-
számú sereg került összeállításra; vezetőik bíztak benne, hogy 
a bevetés mihamarabb véget ér. Bíztak abban is, hogy Német-
ország a megkezdett gyakorlata szerint modern, korszerű fegy-
vereket küld a magyar hadseregnek, ezért a katonákat – talán 
a légierőt leszámítva – nem a legütőképesebb eszközökkel sze-
relték föl. A katonák a közel 2000 kilométeres utat javarészt 
vonaton tették meg, de több száz kilométer gyalogmenet veze-
tett a végső helyszínhez, a Don-kanyarhoz. -30, -40 fokról 
szólnak a híradások, amikor a szovjet hadsereg 1943. január 
12-én mindent elsöprő támadásba kezdett. A magyar katonák 
fáradtak, elgyötörtek voltak, nem álltak készen arra, hogy fel-
vegyék a harcot a túlerővel szemben. A vereség nem azon 
múlt, hogy nem akartak tenni. Hősök lettek valamennyien, pe-
dig nem akartak azok lenni; mindannyian azt a reményt és vá-
gyat dédelgették magukban, hogy haza fognak térni. Azonban 

ötvenezerre teszik azok számát, 
akik rögtön a támadás során huny-
tak el, további körülbelül hetve-
nezren pedig hadifogságba kerül-
tek, s onnan tízezrek nem jöttek 
haza. Amikor a II. világháború 
után kötelező „baráti viszonyba” 
kerültünk a Szovjetunióval, sérel-
meinket, gyászunkat nem tudtuk 
kibeszélni. Győztes és legyőzött, 
megszálló és honvédő – álságos 
barátság láncait viselte mindenki. 
Nem bírtunk őszintén szembe-

nézni a múlttal. A lezáratlan, feldolgozatlan múlt hosszú ideig 
kísértett. Valamikor a 70-es évek végén született egy könyv, 
amely először foglalkozhatott a valóságos történésekkel. A 80-
as évek elején Sára Sándor tv-sorozatot forgatott a témáról, 
Pergőtűzben címmel. Az akkori rendszer nem hagyta, hogy le-
vetítsék, csak megvágva, részleteket mutathattak be belőle. A 
filmből készült könyvet tíz nappal a megjelenés után bezúzták. 
A szembenézés hiánya akkora felelőtlensége és bűne a II. vi-
lágháború utáni magyar történelemnek, mint az, hogy 1942-
ben felszerelés nélkül küldték frontra a katonáinkat. Mi most 
szembenézhetünk a múltunkkal, a múltnak ezzel a sötét szaka-
szával. Felemelt fejjel és büszkén gondolhatunk a hőseinkre. 
A háború után nem volt család, amelyik ne hagyott volna va-
lakit a harctereken. Nem volt család, amelyik nem gyászolt, 
vagy nem reménykedett évekig abban, hogy a hadifogságból 
visszatér a szerette. Gondoljunk a hősökre, akikről tudjuk, 
hogy nem akartak hősök lenni, de az élet úgy hozta, hogy azzá 
váltak. 

Németh Gyuláné tiszteletesasszony édesanyja öccséről, a 
doni harcteret kétszer is megjárt Pintér Gyuláról emlékezett 
meg, majd az esemény végén a jelenlevők az emlékezés ko-
szorúit helyezték el a templom emléktáblája előtt. 

 
– vtt – nk –

 
 

 
A Magyar Tartalékosok Szövet-

sége Veszprém Megyei Egyesülete 
(MATASZ-VME) immár huszadik al-
kalommal, 2020. január 17-18-án szer-
vezte meg a Donnál harcolt magyar 
katonákra emlékező menetét (emlék-
túráját). 

Az ötven kilométeres távot a 65 fő-
ből álló „BAKONY” menetszázad két 
nap alatt teljesítette a Veszprém – Ne-
mesvámos – Veszprémfajsz – Koloska-
völgy – Balatonfüred; Balatonfüred – 
Csopak – Alsóőrs – Balatonalmádi – 
Balatonfűzfő menetvonalon. 

Az emléktúra nemzetközi volt, mert 
a hazai résztvevőkön – aktív katonák 
(többek között az MH Rekreációs Ki-
képzési és Konferencia Központ állo-

mányából 6 fő), nyugdíjas katonák, 
huszárok, civilek, diákok (kadétok és 
apródok) – túl német és litván tartalé-
kos katonák is részt vettek. 

A kétnapos menet alatt a települé-
seken lévő hősi emlékműveknél a me-
netszázad koszorúkat helyezett el, 
tisztelegve az elhunyt katonabajtársak 
emléke előtt; és ezen megemlékezése-
ken a helyi lakosok, civil szervezetek 
képviselői is megjelentek és ők is el-
helyezték az emlékezés virágait. 

Az emléktúra Balatonfűzfőn a Jé-
zus Szíve templomban istentisztelettel 
és a templom falán elhelyezett emlék-
tábla megkoszorúzásával zárult. 

Ritter József 

XX. Doni Hősök Emléktúra 

„Tíz lépés, ezer kilométerek tíz lépése… 
Így építettem utat a reményekből hazafelé...” 

(Vihar Béla)
Doni megemlékezés Balatonkenesén 

Koszorúzás Nemesvámos hősi emlékművénél
Forrás: www.mataszvme.com – Fotó: Kovács István (MATASZ-VME)
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A Nők a Balatonért Egyesület helyi 
csoportja igazán különleges összejövetellel 
nyitotta az idei NABE-programok sorát. A 
lelkes és elhivatott kenesei és akarattyai 
hölgykoszorú január 16-án a Kelet-Balatoni 
Borrend hangulatos pincéjében gyűlt össze, 
ahol ünnepi vacsorával köszöntöttük a 2020-
es esztendőt. 

Mindazonáltal a januári rendezvényünk 
több volt egy szimpla évindító találkozásnál: 
mi több, emlékezetes születésnapi partivá 

nőtte ki magát, ugyanis idén éppen huszonöt 
esztendeje, hogy megalakult a ma már közel húsz 
női csapatot számláló Nők a Balatonért Egye-
sület. Ráadásul a kenesei-akarattyai csoport az 
elsők között jött létre, úgyhogy a helyi tagtár-
sakkal mi is negyedszázados évfordulót ünnepel-
hettünk. 

Az alkalomhoz illően természetesen nosztal-
giáztunk egy jót, de ezúttal nemcsak a 2019-es év 
legfontosabb eseményeit vettük sorra, hanem 
csoportvezetőnk, Thury Attiláné, Zsuzsa jóvol-
tából képletesen belelapozhattunk a csoportunk 
két és fél évtizedes krónikájába. Zsuzsa egy 
igazán tartalmas, színes összeállítást készített az 
elmúlt huszonöt év főbb kenesei és akarattyai 
NABE-programjaiból. 

A szép számmal összegyűlt tag-
társak mellett jeles vendégek is 
megtisztelték az ünnepi gyűlést. 
Jelen volt Jurcsó János, Bala-
tonkenese polgármestere, a korábbi 
városvezetők közül pedig Tömör 
István polgármester és Kürthy Lajos 
polgármester is csatlakozott az ün-
neplőkhöz! Kürthy Lajos egyébként 
kettős minőségben vett részt az ese-
ményen: egyrészt mint egykori pol-
gármester, másrészt a Kelet-Balatoni 
Borrend alelnökeként. A borrend 
ugyanis rendszeresen támogatja a 
NABE helyi csoportját: például a 
pincéjében már több alkalommal 

biztosított helyet az összejöveteleinknek, 
másrészt a Márton Napi Libaságok elne-
vezésű NABE-rendezvényünkön minden év-
ben megkóstolhatjuk a borrendi tagok által 
felajánlott zamatos új-borokat. 

A vendégek között köszönthettük továb-
bá Szabó Tamást, a kulturális bizottság 
elnökét, Fürdősné Dr. Endrődi Éva tag-
társunkat, aki balatonakarattyai képviselő-
testület tagja, Parragh Mártát, a NABE he-
lyi csoportjának egykori vezetőjét és egyben 
egyik alapító tagját is. És ha már a kezdeteket 
említjük: az alapítók közül Pulai Istvánné, 
Sörédi Györgyné és persze Thury Attiláné a 
mai napig a csoport aktív tagjai. 

Velünk ünnepelt Séri Márta, aki a Szivár-
vány Népdalkör képviseletében jött el, Pozso-
nyi Monika, a Tátorján Szociális Szolgáltató 
Intézmény vezetője, és nem utolsósorban 
Szauer Rózsa, a Nők a Balatonért Egyesület 
elnöke is eljött az ünnepi összejövetelre. 

Zsuzsa tartalmas összefoglalója után a 
vendégek közül többen szót kértek és szép 
szavakkal méltatták az immár huszonöt éve 
lelkesen tevékenykedő csapatunk sokrétű 
tevékenységét. 

A program „hivatalos” részének utolsó 
felvonásaként pezsgővel koccintottunk a szü-
letésnaposokra, ezután következett a finom 
vacsora, majd pedig az ünnepi torta. A jó 
hangulatú este kötetlen beszélgetéssel zárult. 

Szűcs Anikó 
NABE-tag 

25 éves jubileumot ünnepeltünk
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Január 9-én mi, a 6. osztályosok ellátogattunk Buda-
pestre, a Bűvösvölgybe. 

Bűvösvölgyben megtanultuk a tudatos médiahasznála-
tot, és különböző foglalkozásokon vettünk részt. Négy csa-
patban dolgoztunk (piros, zöld, kék, sárga). Az első foglalko-
záson híradót csináltunk és az általunk kiválasztott híranyag-
ból riportot állítottunk össze, valamint időjárásjelentésben
is szerepelhettünk. Utána filmet forgattunk. Megtapasztal-
hattuk, hogyan áll össze egy film. Kitaláltunk egy történetet
és hála a profi kellékeknek (pl.: autó), meg is tudtuk élethűen
jeleníteni. A mi csapatunk egy olyan jelenetet rögzített, ami-
ben szervkereskedők elraboltak minket. A harmadik helyszí-
nen saját rádióadást készítettünk, és láthattuk élőben azt,
amit eddig csak hallottunk. Ebédszünet után a fiúk és a lá-
nyok különváltak. Mi egy iskolás lány helyébe képzeltük ma-
gunkat és döntéseket hoztunk a nevében egy-egy adott
helyzetben. A foglalkozás célja az volt, hogy megtanuljuk,
hogyan kell válaszolni a netes zaklatásokra, és tisztában le-
gyünk az internet használatának szabályaival. Sajnos a mi
csapatunknak (piros) már nem jutott ideje a magazinkészí-
tésre, pedig nagyon érdekes lett volna ezt is kipróbálni. A bű-
vösvölgyi látogatás nagyon szuper volt! Látogassatok el ti is
ide! 

Egy 6. osztályos tanuló Búcsú Csernay István 
testnevelés-földrajz szakos 

pedagógustól 
Csernay István több mint 10 éve volt iskolánk tanára, előtte pe-
dig óraadó tanárként okította a gyerekeket a kosárlabda sportág
rejtelmeire. Az iskola tanulói vastapssal búcsúztak tőle az utolsó
óráján. 

Kirándulás a Bűvösvölgy – Médiaértés Oktató Központba 

„TIÉD A SZÓ-TÁR” nyelvi verseny 
A Grimm Kiadó második alkalommal hirdette meg szótár-
használati versenyét. „A Tiéd a Szó-Tár nyelvi verseny célja, 
hogy a tanulók megismerkedjenek a nyelvi és életkori sajá-
tosságaiknak is megfelelő, modern, kommunikatív szótárak-
kal, ezek segítségével elsajátítsák a tudatos, célirányos szó-
tárhasználatot, és ezáltal rendszerező módon, kommunika-
tív irányba fejlesszék idegen nyelvi tudásukat.” 

Iskolánkból négy csapat nevezett a versenyre. A diákok na-
gyon lelkesen dolgoztak a 2. forduló feladatain. 

A harmadik fordulóig is van feladat, ugyanis egy választott
témához kell videós szóláncot készíteni a csapatoknak. Bí-
zunk a csapatok kreativitásában! 

Felkészítő tanár: Révfalusiné Páczelt Gabriella. 

Összeállította:
Álich Klára
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Kleine Bären (4. o.): Bocsi Áron, Boros Botond László, Éliás 
Klára, Gyűrűs Lilla 

Wörterbuchmotten (6. o.): Boros Luca, Pilászy Piroska, Rozs 
Berta, Varga-Greman Eszter 

A „Tiéd a szó-tár” verseny csapatai: 

Dévérkeszegek (6. és 7. évf.): Bocsi Jázmin Hanna, Horák Vi-
vien, Nánássy Árpád Torda, Várady Patrik 

Fantasztikus Négyes (8.a): Jurcsó János Árpád, Kiss Hanna Vi-
ola, Puskás Gergely, Vass Flóra 

Félévi vizsga a Művészeti Iskolában 
Félévi vizsgát tettek a Művészeti Iskola tanulói. Minden évben két alka-
lommal egy bizottság előtt kell számot adniuk a megszerzett tudásukról.
Nagyon lelkesen készítették a vizsgalapjaikat, amelyeket csodaszép ze-
nei motívumokkal díszítettek!  
Művészeti tanáraink: Gárdonyi Anikó, Sólyomvári Noémi, Piros Viktó-
ria, Csősz Gulnara, Séri Márta, Surán Mónika 

2020. 01. 22. 
Magyar Kultúra Napja 

Iskolai és városi 
megemlékezés 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január
22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága sze-
rint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte
be a Himnuszt. Ebben az évben az 5. osztályosok ké-
szültek műsorral, amelyet az iskolában és a városi
rendezvényen is előadtak, nagy sikerrel. Felkészítő
tanárok: Sólyomvári Noémi és Kissné Pethő Ildikó. 
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KÖNYVET MINDEN GYEREKNEK 2020 
Február 14-e a Valentin-nap mellett a Nemzetközi Könyvajándék Napja (International 
Bookgiving Day) is. Az önkéntes kezdeményezés célja, hogy növelje a gyerekek kedvét az 
olvasáshoz, felhívja a figyelmet ennek fontosságára, élményszerűségére, és ezzel együtt 
újabb hozzáférési lehetőséget is biztosítson számukra a könyvekhez. A felnőttek ezen a na-
pon könyvet ajándékoznak a gyerekeknek. A könyvajándékot elhelyezhetik gyerekek által 
látogatott nyilvános helyiségekben – óvoda, iskola, játszósarok –, vagy olyan szervezetnek
is adományozhatják, amely rászoruló gyerekeknek juttatja el az olvasnivalót. 

Könyvtárunkban 
2020. február 14. 14:00 és 17:00 óra között 

tartjuk az idei Nemzetközi Könyvajándék Napot. 
Hozd el feleslegessé vált, de jó állapotú gyermekkönyveidet, 

hogy húsvétkor megajándékozhassuk a rászoruló gyermekeket! 

Ajándék könyvjelzőt is készítünk! 

olvasÓprÓba 

Marnie Willow: 
Fedezd fel! – 

Harminc elképesztő 
otthoni kísérlet 

 
 
 
 
 
 
Kísérletezni valószínűleg min-
denki szeret. Valljuk be, a ké-
miaórákból is leginkább a lát-
ványos kísérletekre emlék-
szünk. Ebben a könyvben har-
minc nagyszerű, otthon is el-
végezhető, biztonságos kísér-
letet ismerhettek meg, ame-
lyet érdemes a barátokkal ki-
próbálni. Részletes leírást ta-
láltok, mihez milyen anyagok 
szükségesek, és lépésről lé-
pésre követhetitek, hogyan 
csináljátok. Vízrakéta vagy ej-
tőernyő? Válaszok a könyv-
ben. Miközben pedig – remél-
hetőleg – jól szórakoztok, a 
kísérlet tudományos hátterét 
is megismerhetitek. 

Álomgyár Kiadó, 2019 
Kütyük helyett sorozat 

Fordította: Abrudán Katalin 
– nk – 
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Lencse Gábor futóval be-
szélgettem a kezdetekről, elért 
sikereiről a kitűzött céljairól. 

Gábor 2018-ban kezdett el 
futni, elsősorban a kondíció, ál-
lóképessége javítása miatt. El-
mondta, hogy 2018. március 11-
én, egy szép napsütéses napon 
lefutott 5 km-t, és annyira jól 
érezte magát a szabadban, hogy 
alig egy hónappal később, ápri-
lis 15-én már a Budapesten meg-
rendezésre kerülő Városvédő 
Telekom Vivicittán félmaratoni 
távon, versenyzőként is kipró-
bálta magát. A 21 km hosszú-
ságú távot 1 óra 39 perc 31 má-
sodperc alatt futotta le. 

A célba érés utáni, „pihenő” 
alatt már azon gondolkodott, 
hogy mikor és hol lesz a követ-
kező versenye, és mennyit sze-
retne javítani az elért eredmé-
nyén. Valahogy így kezdődött a 
futás iránti szenvedélye. 

Szinte alig telt el egy hónap, 
május 20-án az Intersport Keszt-
helyi Kilométerek félmaratoni 
távján ált a rajtvonal mögé. Itt már négy egész percet javított 
az egyéni idején és alig fél perc választotta el a dobogós helye-
zéstől. 

2018. május 27-én a Polar Kenese Futam elnevezésű ver-
senyen indult, szintén félmaratoni távon. 130 indulóból az ab-
szolút kategória harmadik helyét érte el. 

Gábor elszántságát és akaraterejét mutatja az is, hogy a 
kezdeti „futólépések” megtétele után alig három és fél hónap-
pal, a 2018. június 30-án megrendezésre kerülő VIII. DBW Ta-
polcai félmaraton versenyen kategóriájában első helyezést ért 
el. A 21 km-es távot itt már 1 óra 29 perc 40 másodperc alatt 
tette meg. 

Nem pihent sokáig, hiszen 2018. július 15-én ismét futóci-
pőt húzott, és a mogyoródi Ring Run Hungaroring félmarato-
non 128 versenyzőből abszolút kategóriában első helyen ért 
célba. 

2018-ban összesen 13 versenyen mérette meg magát. El-
mondása alapján mégis az egyik legemlékezetesebb számára 
abban az évben az I. Újházi Centrum Napfelkelte félmaraton 
volt, 2018. augusztus 19-én. A versenyzőket hajnali 5 órakor 
különbusz szállította a révfülöpi kikötőbe, ahol egy katamarán 
vitte őket a Balatonra. Közösen megnézték a páratlan szépségű 
napfelkeltét, majd Badacsonynál kikötve elkezdődött a 21 km-
es futás Mindszentkálláig. Gábor élete egyik legszebb pillana-
taként emlékszik vissza arra, hogy mielőtt a 393 versenyzőből 
abszolút elsőként célba ért volna, a célszalag előtt a nézők közé 
futott az unokahúgáért és együtt szaladtak át a célvonalon. 

Még ebben az évben lefutotta élete első maratonját is. A 42 
km-es távot 2018. október 7-én a Spar Budapest Maratonon 
tette meg. 

A 2019-es év is bővelkedett számára versenyekben és ki-
hívásokban. Már tudatosabban készült a megmérettetésekre, 
jobban kidolgozott edzéstervet és étkezést kezdett el. Célja 
volt, hogy az időeredményein javítson. 

A tavalyi év folyamán 14 rendezvényen vett részt. Többek 
között rajtvonalhoz ált Budapesten, Balatonlellén, Keszthe-
lyen, Dobogókőn, Szentendrén, Balatonfüreden, Siófokon. 

Felejthetetlen pillanat volt számára, a II. Ring 
Run Hungaroring verseny Mogyoródon, ahol 
2019. július 20-án megvédte abszolút első helyét. 
Itt 191 versenyző közül végzett az első helyen. 

Sikeresen javította a maratonon elért időered-
ményét is. A 2019. szeptember 29-én megrende-
zett Spar Budapest Maratont már 2 óra 59 perc 
25 másodperc alatt tette meg. Az elindult 4530 
versenyzőből 40. lett. A 25-29 éves kategóriában 
10. helyezést érte el, az amatőr futók 25-29 éves 
kategóriájában pedig a dobogó harmadik helyére 
állhatott fel. 

Ugyanígy sikeresen javított a félmaratoni ide-
jén is. A 2019. november 17-én rendezett Balaton 
Maraton és Félmaraton Siófok versenyen a fél-
maratoni távot 1 óra 22 perc 25 másodperc alatt 
futotta le. Itt 944 indulóból 13. lett, kategóriájá-
ban a 25-30 évesek között pedig negyedik helye-
zett. 

A 2020-as évben sem tétlenkedett, hiszen ja-
nuár 11-én már részt is vett a Tihany TRAIL téli 
terepfutáson. Most előszőr próbálta ki magát he-

gyi futóversenyen. Büszkén mesélte, hogy ő bár amatőr indu-
lóként versenyzett, a 15 km-es táv megtétele után mégis kate-
góriája harmadik helyezettjeként, az edzője mellé állhatott fel 
a dobógóra, aki válogatott hegyi futó. 

Gábor mesélt arról, hogy mennyire örül az alig két év alatt 
elért eredményeinek. 

Nagyon szereti ezt a sportágat, és a versenyzőkkel is hamar 
megtalálta a közös hangot. Ez az a sport, ahol mindig új célo-
kat tűzhet ki maga elé az ember. Legyen az jobb időeredmény 
elérése, nagyobb táv megtétele, vagy egy teljesen új terep ki-
próbálása. 

Elgondolkodtam, hogy az elért eredményei mögött milyen 
nagy mennyiségű munkája van. Ő viszont szerényen annyit 
mondott: az édesanyja és a családja támogatása nélkül mindez 
nem sikerülhetett volna. Sokat köszönhet keresztanyjának, 
Icának is, aki mindig segíti, biztatja. Sokat merít az elismerő 
és bátorító szavakból, amiket azoktól az emberektől kap, akik 
figyelemmel követik versenyeit. Elmondta, hogy ez nagy mo-
tivációt jelent számára. A legnagyobb lelkierőt mégis fentről, 
az égből, édesapjától kapja. Amikor verseny közben úgy érzi, 
nem bírja tovább, nem tudja végigfutni, mindig rá gondol. Ab-
ban a pillanatban érzi, hogy egy plusz energiát kap, ami tovább 
hajtja a cél felé. 

Nagy vágya, hogy idén tovább javítson az időeredményein 
félmaratonban és maratoni távon is, illetve nagyon szeretne 
úgy részt venni az idei balatonkenesei félmaratonon, hogy a 
célba már mindkét unokahúga kezét fogva futhasson be. 

Nagy álma részt venni a 2021-ben Rómában megrendezésre 
kerülő maratonon. Régóta szeretne ebbe a városba elutazni, 
igazi nagy álma valósulna meg, ha itt még rajthoz is állhatna 
és a célvonalon egy Balatonkenese zászlóval futhatna be. 

Ahogy hallgattam Gábort és belegondoltam, hogy ilyen rö-
vid idő alatt milyen jó eredményeket ért el, biztos vagyok ab-
ban, hogy a maga elé kitűzött célokat el fogja érni. Bízom ab-
ban, sokan fogunk szorítani, hogy Balatonkenesén Lilivel és 
Rékával fusson át a célvonalon. 

Szabó Tamás 

„Mindig keresem az újabb célokat, 
és ez a sport megadja ezt nekem” 
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Új sportág, új sikerek
Beszélgetés Simon Csabával 

A 2019-es esztendőben beszélgettem Csabával arról, hogy egy sé-
rülés következtében az erőemelő versenyek világától elköszönt. 
Egy teljesen új sportágban a testépítésben viszont új célokat talált 
és tűzött ki maga elé. 
Az elmúlt esztendő eleje még a sportág megismerésével telt. A meg-
változott étkezési, valamint edzésterv kialakításában edzője, Pod-
raczky Patrik segítette. 
Első versenyén, a 2019. május 5-én Budapesten megrendezésre ke-
rült Bodysport Kupán – mely egyben kvalifikációs verseny is – a 
második helyet szerezte meg Masters 50 kategóriában. 
Ezzel a helyezéssel esélye nyílt a W.A.B.B.A. szövetség által meg-
rendezett rangosabb versenyeken is elindulni. 
2019. november 8-11 között a mexikói Acapulco adott otthont a 
szövetség által megrendezett Mr./Ms. Universe versenynek. 
Az Emporio Acapulco Hotel előcsarnoka megtelt a versenyzőkkel, 
akik a világ minden tájáról érkeztek. Csaba itt is a Masters 50 kate-
góriában indult. A többkörös megmérettetés végén a harmadik he-
lyezettnek járó érmet kapta meg. Elmondta, hogy ezen a külföldi versenyen sokkal erősebb 

mezőny indult, mint Budapesten, így nagyon elégedett az 
elért eredményével. 
Alig két hét múlva, 2019. november 30-án már Portugáli-
ában volt. December 1-én itt került megrendezésre a Her-
cules Olympia, a Casino Estorilban. A nemzetközi meg-
mérettetésen szintén nagyon sok ország képviseltette ma-
gát. Csaba itt ismét a legjobb három között végzett, így a 
dobogó harmadik fokára állhatott fel. 
Elmondta, hogy mivel saját meglátása szerint a külföldi 
versenyeken erősebb mezőny indul, ezért szeretne idén is 
több nemzetközi szervezésű rendezvényre eljutni. 
Az eddig elért eredményekhez gratulálunk, és további sok 
sikert kívánunk. 

Szabó Tamás 

Csaba ezúton is köszönetét fejezi ki családjának, akik 
mindig mellette állnak és segítik őt, valamint mindazok-
nak, akik hittek benne és támogatták céljai elérésében: 

●  Balatonkenese Város Önkormányzata 
●  Kerigon Kft. 
●  Berta Károly 
●  Vass Peter 
●  Koczor család 
●  Revuczky Karion 
●  Varga Tibor 
●  ifj. Thury Attila 
●  Eleven Lajos 
●  Kenese-Marina Port Zrt. – Szijártó Csaba 
●  Mészáros István  
●  Szabó Lajos 
●  Ambrus Gábor  
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Bollók Attilával, a Szivárvány Népdalkör és a Pannónia Citerazenekar vezetőjével beszélgettünk 
a Népdalkör heti próbája előtt. Régóta terveztük ezt a beszélgetést – végre megvalósult. A csapat 
éppen a következő napi fellépésre készült, a Kultúra Napjára. 
 

– Egy éve vetted át a Szivárvány Népdalkör vezetését. Hogy 
telt ez az év? 

– Tavalyelőtt karácsonykor kérdezték meg, hogy januártól 
dolgoznék-e velük, mert addigi vezetőjük, Ilona (az időközben 
sajnos elhunyt H. Bakos Ilona) elment. Igent mondtam, mert 
nem akartam, hogy a Népdalkör vezető nélkül maradjon. Nem 
szeretném, ha megszűnne. A tapasztalataim nagyon jók: min-
denki felszabadult, vidám, és ezt a próbákon és a fellépéseken 
is érezni. Másképp vagyok szigorú, mint a korábbi vezetőjük. 

Megszoktak egy stílust, az enyém más. De hamar összehango-
lódtunk, jól tudunk együtt dolgozni. Azt a fegyelmet köve-
telem meg tőlük, ami a munkához szükséges. Nem csak azért 
jövünk össze próbálni, hogy énekeljünk; közben jól érezzük 
magunkat, a közös zenélés, éneklés kikapcsolódást is jelent. 
Ebben a másfél órában mindenki félreteszi a gondokat. Öröm-
mel zenélünk, de emellett komoly munka folyik. 

– Megünnepeltétek az évfordulót? 
– Januárban, év elején koccintottunk egy pohár pezsgővel. 

Tavaly január második hetében jöttem, akkor kezd-
tük a közös tevékenységet. Nagyon hamar eltelt ez 
az év. 

– Hogy néz ki a 2020-as naptáratok? További 
terveitek? 

– Idén lesz a Népdalkör harminc éves. Ezt mél-
tóképpen szeretnénk megünnepelni, így ez az év a 
csoportról szól. Minden fellépésünket annak szelle-
mében fogjuk megélni, hogy a csapat szép kerek szá-
mot ünnepel. Február 22-én Balatonvilágoson lé-
pünk fel, az ottani népdalkör húszéves jubileumán. 
Májusban lesz a katonadalos találkozó, oda idén is 
elmegyünk. De Kenesén is itt leszünk a rendezvé-
nyeken, városi ünnepségeken. Most március 15-re 
készülünk, de az augusztus 20-i programban és ka-
rácsonykor is szerepelünk. Biztos lesznek még más 
eseményeink is, tavaly nagyon sok felkérést kaptunk 
év közben. Ha az időnk engedi és nem ütközik más program-
mal, mindenhol ott vagyunk, ahová hívnak. A Citerazenekar 
most egy évig előreláthatóan pihenni fog. De a Népdalkörrel 
folyamatos lesz a munka. 

Tavaly, a kezdetkor el kellett döntenünk, hogy milyen i-
rányba induljunk. Járjunk minősítőkre, versenyekre, vagy in-
kább a közönségnek énekeljünk. Mindkettő nagyszerű és szép 
feladat, folyamatos felkészülést és a színvonal megtartását 
igényli. A csapat sokat gondolkodott ezen, végül a közönség 

felé billent a mérleg. A korábbi 
időszakban gyakran jártak nép-
dalversenyekre, most inkább a 
közönségre szeretnénk kon-
centrálni. 

– A karácsonyi fellépésetek 
nagyszerű volt. 

– Próbáltunk egy kicsit más irányba nyitni: az egyházi jel-
legű dalok mellé más stílusúakat is felvettünk a programba. 
Igyekeztem ízt adni a műsornak, az alkalomhoz, a közönség-
hez és a helyszínhez illőt. 

Nem elég elénekelni egy népdalt, a népdalcsokrokat, mert 
azt mindenki tudja. A dalokkal vissza kell adnunk annak a táj-
egységnek a stílusát, ahonnan valók. Sokféleképpen lehet elő-
adni ugyanazt a dalt. Nagyon fontosnak tartom, hogy olyan 
énekeket tanuljunk, amit itt a környéken más csapatok nem. 
Olyanokat, amelyeket a közönség nemigen hall. Dallamos 
népzenét, amire az első pillanattól felfigyelnek az emberek. 

– Van-e tájegység, amit előnyben részesítetek? 
– Mindegyiket ugyanúgy szeretjük. Az első évben a közös 

tanulásunk kölcsönös volt: én is megtanultam azokat a dalokat, 
amelyeket a Népdalkör szeret, domaházi, jászkunsági dalcsok-
rokat. A Falusi szerelem című dalt már én tanítottam nekik, 
illetve most székelyföldi anyaggal foglalkozunk. De kalocsai 
és somogyi dalt is tanulunk. A nagy-magyarországi dalkincs-
ből, erdélyi, felvidéki népdalokból is válogatunk. A tájegység, 
a dal stílusa és témája is meghatározó. Ha egy csokorban a sze-
relemről énekelünk, ne legyen benne bánat, szomorúság. Szü-
reten bordalok szóljanak. Izgalmas dolog lenne egy hagyo-
mányőrző lakodalmas népdalcsokrot is előadni, az elejétől, a 
lánykéréstől a legvégéig. 

– Talán a születésnapi összejövetelen. 

– Akár még az is lehet. Vannak terveink, amelyekhez min-
dig örömmel fogunk hozzá. 

– Harminc év alatt a Szivárvány Népdalkörnek volt néhány 
korszaka. Most valami újba kezdett. 

– A változás nem rossz dolog. Az új frissességet hoz, fel-
pezsdíti a kedvet, hogy ne megszokásból, hanem igazi öröm-
mel énekeljünk. Mi összejövünk és gyakorlunk, az eredmény 
pedig reméljük, látszani és hallatszani fog. 

– nk – 

Sokféleképpen lehet előadni ugyanazt a dalt 

A Szivárvány Népdalkör az idei Kultúra Napján
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Az akaraterő megítélése időről időre 
változott. A viktoriánus elképzelés sze-
rint nem lényeges, sőt még a XX. szá-
zadban is találunk olyan filozófusokat és 
pszichológusokat, akik kérdőre vonták 
az akaraterő mérhető létezését. Az 
utóbbi évtizedekben azonban egyre több 
klinikai kísérlet mérte és vizsgálta, mi ad 
erőt a kitartáshoz, illetve hogyan veszít-
jük el az önkontrollunkat. A múltkori 
cikkemben idézett könyv, Roy F. Bau-
meister – John Tierney: Akaraterő című 
összefoglaló munkája rengeteg kísérle-
tet mutat be, amely egyrészt igazolja az 
akaraterő, mint mentális erő létezését, 
másrészt rámutat arra, hogyan lehet 
gyengíteni, illetve erősíteni. 

Az ebben a cikkben javasolt módsze-
reket jórészt a fenti könyv alapján szed-
tem csokorba. Lesznek köztük olyanok, 
amelyek a ma divatos önsegítő könyvek-
ben is megtalálhatóak, és lesznek olya-
nok, melyek számomra is meglepetést 
okoztak. Remélem, mindenkinek javára 
fognak szolgálni és jól tudják majd hasz-
nosítani a mindennapi életben. Hisz iga-
zából ez a lényeg, beépíteni az 
információkat a gyakorlatba. 
De ha őszinte akarok lenni, ez 
már önmagában az akaraterő 
függvénye! 

Először is „legyünk tisztá-
ban azzal, hogy az akarat-
erőnk véges, és azzal, hogy 
ugyanazt az erőforrást hasz-
náljuk különböző dolgokhoz. 
Minden napunk frissen feltöl-
tött készlettel indul – legalábbis ha kipi-
hentük magunkat és jót reggeliztünk”, 
hangzik az első jó tanács. Mit jelent ez a 
gyakorlatban? Ha csak egy átlagos napot 
nézünk, sokunknak már felkelni is ne-
héz, utána az utazás során fegyelmezzük 
magunkat, főleg, ha nagy a forgalom. A 
munkahelyen odafigyelünk a viselkedé-
sünkre, ami szintén felhasználja akarat-
erőnk egy részét. Még egy bevásárlás 

délután, ahol szintén döntéseket hozunk, 
ellenállunk vagy elbukunk a kínálat lát-
tán. Majd a közös vacsora, esetleg egy 
kis hiszti a gyerektől vagy a meg nem írt 
házi feladat pótlása. Ha pedig ide időzít-
jük a családi „komoly” beszélgetést, ak-
kor nem csoda, hogy gyorsan elszáll a 
maradék erő… Minden döntés, ellenál-
lás, kitartás, még az elképzelt döntések 
is apránként használják fel a napi akarat-
erőnket. A kísértéssel való küzdés is fel-
emészt belőle, sajnos akkor is, ha veszí-
tünk. De még az is kimeríti, ha olyan te-
vékenységben veszünk részt, amihez 
nincs kedvünk. Tehát először is érdemes 
a napunkat úgy megtervezni, hogy es-
tére már ne hagyjunk lelkierőt próbáló 

tevékenységeket. Vagy akár hosz-
szabb távon, ne a stresszes idő-
szakra tervezzük egy új szokás ki-
alakítását. Ezért jól válasszuk 
meg csatáinkat. Kevésbé megter-
helő időszakra tervezzük a na-
gyobb akaraterőt kívánó progra-
mokat. 

Mikor érezzük, hogy akarat-
erőnk kezd kimerülni? Amikor 
már egy egyszerű döntés is ne-
hézzé válik. Ekkor a terheket na-

gyobbnak érezzük és jobban zavarnak 
bennünket. Öt zsemlét vegyek vagy 
nyolcat? – és csak állunk a pult előtt ta-
nácstalanul. Ekkor könnyebben teszünk 
meggondolatlan dolgokat. Akciós ter-
mék? Ide vele! Vacsora után süti? Két 
szelet sem fog megártani! Ma este pedig 
senki ne akarjon észérvekkel meg-
győzni, semmi esélye! 

Van azonban egy élelmiszerforrás, 
amivel a kutatások szerint gyorsan után 
lehet tölteni az akaraterő készleteit: a 
glükóz – köznapi nevén szőlőcukor – 
egy monoszacharid, a sejtek energia- és 
metabolitforrásként hasznosítják. Hiába 
tartják egészségtelennek például a cuk-
rozott italokat, gyors löketet adnak a ki-
merülő akaraterőnek, persze csak egy 
kis időre és átmeneti megoldásként. Ezt 

jól ismerik a vizsgá-
zók, akik tapasztalat-
ból tudják, hogy a 
vizsga előtti kis koc-
ka csoki, a szőlőcu-
kor-pasztilla jól jön a 

vizsga idejére. Vagy a jól ismert arany-
szabály: éhesen ne menj el vásárolni… 

Időről időre érdemes egy távolabbi 
perspektívából is áttekinteni életünket. 
Például válasszuk ki a születésnapunkat 
és adjunk magunknak egy kis időt. Va-
lóban ott tartok, ahol szeretnék? Mi 
lenne a jobb? Mit tehetnék ennek érdek-
ében? Ekkor rápillanthatunk a követ-
kező két vagy akár öt évre is, vagy talán 
csak a következő néhány hónapra. Az 
akaraterő legjobb kihasználása érdeké-
ben ne csak vágyakat soroljunk fel, ha-
nem konkrét célokat, határidőkkel és el-
lenőrző pontokkal. Az ellenőrzés ösztö-
nöz, könnyebb betartani vele a tervet. 

Főleg akkor ösztönző, ha például belé-
pek egy csoportba, és megosztjuk egy-
mással az eredményeinket. A nyilvános 
ellenőrzés még hatékonyabb. Persze 
egyrészt azért, mert a ciki helyzeteket 
jobb nyilvánosan elkerülni, másrészt jó 
látni a másikat is, aki szintén küzd. A 
nyomon követés, például fogyásnál a 
rendszeres mérlegelés, spórolásnál a vá-
sárlásaink számontartása, tanulásnál a 
tesztek, mozgásnál a lépésszámláló… 

mind abban segítenek, hogy az 
akaraterő mellénk álljon és sikert 
generáljon. A folyamatos ellenőr-
zés abban is segít, hogyha sikere-
inket rendszeresen nyomon követ-
jük, de mégis becsúszik egy-egy 
gyenge pillanat, a korábbi sikerek 
láttán könnyebb talpra állni és újra 
nekilendülni a célok elérésének. 

Egy kis türelmet kérek: a to-
vábbi ötleteket a következő hónapi 

újságban találhatják meg. Legyen ez a 
már edzettebb akaraterő egyik kisebb 
próbája. Addig is egy ismert és tanulsá-
gos idézettel biztatok mindenkit: „Előt-
ted a küzdés, előtted a pálya / Az erőtlen 
csügged, az erős megállja. / És tudod: az 
erő micsoda? – Akarat, / Mely előbb 
vagy utóbb, de borostyánt arat.” (Arany 
János) 

M. Teréz nővér 

Életvezetés – Hogyan bánjunk jól az akaraterőnkkel? 
Mottó: „Nagy akaraterő nélkül nincs nagy tehetség sem.” 

Honoré de Balzac
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Ez a mondat elég sokat segített ab-
ban, hogy megértsem: nincs olyan, hogy 
szörnyű év meg rossz élet. Nyögvenye-
lősen ismerem csak be, de az, hogy ho-
gyan látom az életem történéseit, legin-
kább tényleg a fejemben dől el. Biztosan 
mind ismerünk örökké panaszkodó, ké-
nyelmes színvonalon élő, kétgyermekes 
apukákat/anyukákat, akiknek minden te-
kintetben biztonságos az életük, és isme-
rünk olyan mindig derűs, kiegyensúlyo-
zott, két lábon járó csodákat is, akik bár-
melyik pillanatban kiborulhatnának éle-
tük alakulásán, de helyette inkább 
csendben megélik mindazt, ami jó. 

Úgy alakultak az év eleji feladataim, 
hogy az elmúlt hetekben én is sokszor 
kértem időt: kicsit megállni, levegőt 
venni, vagy azért, hogy az éppen aktuá-
lis papírmunkákat elvégezhessem. Leír-
hatatlan élmény volt, amikor megkap-
tam, amit kértem. Nem kellett egyetlen 
nap alatt az összes anyakönyvet lemá-
solnom, és egyszerre félévet zárnom az 
iskolákban. Először alig tudtam elhinni! 
Kértem, de nem számítottam rá. Hogyan 
kaphatnék még csak egy órá-
val is többet, mint ami hátra 
van? Lehetetlen! Mégis meg-
kaptam, nem is csak egy órát, 
hanem rögtön több napot. És 
hogyan éltem vele? Mintha 
nem is lett volna. Hirtelen elfe-
ledkeztem arról, hogy miért 
kértem időt. Még haragudtam 
is magamra, hiszen már régen 
túl lehettem volna minden pa-
pírmunkán – minek húzni az 
időt?? Jól át kellett volna gondolni, de én 
inkább görcsösen ragaszkodtam valami-
hez, ami már elveszett. 

Elvonatkoztatva ettől az év eleji 
esettől, sokszor megfeledkezünk arról, 
mire is kértünk időt, hiszen csak roha-
nunk. Ész nélkül és lehunyt szemmel. 

Vagy éppen várunk 
valamire, és amikor 
megérkezik, akkor 
olyan jól jönne még 
legalább egy óra, 
hogy kicsit rendbe 
szedhessük a dolga-
inkat. De nem lehet 
végtelenségig el-

nyújtani az időt, hiszen még a 
focimeccsek sem tartanak vég-
telen ideig, és a vonat is ott lesz 
az állomáson, amint megérke-
zik. Az idő itt van. Nem kell 
kérni, hogy legyen, mert már lé-
tezik. S mivel nem foghatjuk 
meg kézzel, nem kell attól tar-
tani, hogy kicsúszik belőle! In-
kább nyugodjunk le, vegyünk 
egy nagy levegőt, majd nézzünk 
kicsit körbe. 

Minden, ami történik velünk az éle-
tünkben, csak egy aprócska pillanatig 
fénylik olyan ragyogóan, akár a csilla-

gok az égen. De minden egyes 
ilyen pillanat különleges! Nem-
csak az, mikor vendéged érke-
zik, hanem az is, amikor reggel 
felébredsz, vagy mikor elmész a 
boltba vagy éppen a pékségbe. 
Az a pillanat is, amikor leveled 
érkezik, amikor ragyog a nap az 
égen, vagy amikor pont szakad 
az eső. Felesleges várni a külön-
leges napokra, hiszen minden 

egyes nap különleges, és millió lehető-
séget ad. Használd csak a különleges 
csészédet a kávézáshoz, tegyél virágot a 
vázába, legyen minden egyes napod 
vendégváró nap! Hisz ha a különleges 
alkalmakra vársz, felhőkkel takarod el a 
gyönyörű égboltot. Isten minden egyes 
nap megajándékoz bennünket 24 órával, 
ami számtalan apró csodát rejthet, 
amelyben nem hagy magadra. Pedig mi 
nap nap után milyen sokat tervezünk. 

Akarunk. Agyalunk. Megyünk. Törünk 
előre. Számolunk. …Az is kellene. Még 
ez is kellene. …Arra nagy szükség van, 
ha nem lesz meg, az egész nem is ér 
semmit… Meg különben is, ilyen az 
élet, ha nem pörög minden apró sejt ben-
nünk a terveink körül, akkor semmink 

sem lesz, semmit sem érünk el. Semmit. 
Tulajdonképpen, ha jobban belegondo-
lunk most is épp a nagy semmi kellős 
közepén ücsörgünk. 

De tényleg így van ez? Tényleg nem 
látjuk, hogy mink van? Hogy mit értünk 
el eddig közösen Istennel, a barátaink-
kal, a családunkkal? Érdemes belegon-
dolni, mikor örvendeztél utoljára, ked-

ves olvasó, annak a jónak, amit Istentől 
vagy éppen a családodtól kaptál? Mit le-
het erre felelni? – Sokszor úgy láthatjuk 
a hétköznapjainkban, az ember nem dől-
het csak úgy hátra, hogy gyönyörködjön, 
milyen jó dolgai vannak. Az élet nem er-
ről szól… Miért is nem? Légy bátor, és 
állj meg! Csak egy kicsit. Nézz arra, 
amid van. Arra, ami ma, itt és most kör-
bevesz. Nézz bátran a családodra, a ba-
rátaidra, az ismerőseidre. Mindarra, amit 
kaptál. Mert kaptad. Csak úgy. Ingyen, 
szeretetből. 

Látod már? Ha igen, akkor kérlek, 
még ne menj tovább! Most örülj kicsit 
ennek! Mert el sem hiszed, mennyire 
fontos a lelkednek, hogy néha visszate-
kints és lásd, hogy mennyi jó dolog van 
a Te életedben. Egészen biztos vagyok 
benne, hogy a Te életedben is van Va-
laki, aki a kezedet fogva vezet előre. 
Szeretné, hogy vedd észre, mennyire 
összetett az egész életed, és mennyi apró 
részlet van benne, ami csak úgy egysze-
rűen tovább lendít. Mennyire nagyszerű 
lenne, ha nem aggódnál folyton, hanem 
kicsit örülnél. Hidd el: néha láthatóan, 
néha pedig láthatatlanul, bizony gondos-
kodnak rólad és a szeretteidről. Szóval 
mielőtt továbbszaladnál, örülj kicsit! 
Örülj mindannak, ami körbevesz, ami 
egyedül és kizárólagosan a te életed ré-
sze! 

M. Erzsébet nővér 

Boldogan vagy időben? 
„A boldogság, kedvesem, mindenkor a talpunk és a fejünk 
búbja közt lakozik, és akár egymillióba kerül évente, akár 
száz aranyba, lelki életünkre gyakorolt belső hatása 
ugyanaz.” 

Balzac: Goriot apó 



Balatonkenesei Hírlap                     – 20 –  2020. február 

A mai alkalom-
mal a házi segítség-
nyújtás bemutatásá-
ra kerül sor. 

Az alapszolgál-
tatást az állam és az önkormányzat segítség-

nyújtás formájában biztosítja a szociálisan rászorulók részére, 
a saját otthonukban, a lakókörnyezetükben, önálló életvitelük 
fenntartásában, továbbá az egészségi állapotukból, mentális ál-
lapotukból, vagy egyéb más okból származó problémák meg-
oldása keretében. A házi segítségnyújtás kétféle ellátás forma 
lehet: szociális segítést, vagy személyi gondozást jelent. – Mi-
től függ, hogy ki melyik ellátási formára jogosult? Erről elő-
zetesen egészségügyi állapotfelmérést végeznek a háziorvos és 
a területileg illetékes szociális intézmény vezetőjének bevoná-
sával. A felmérés egy pontrendszer formájában realizálódik. 
Ez a pontérték adja meg a gondozási szükségletet, amely alap-
ján meghatározásra kerül, hogy az igénylő melyik ellátásra jo-
gosult. 

A házi segítségnyújtásban részvevő gondozók szakképzett 
személyek. Számos esetben több évig tartó képzésben vesznek 
részt. A képzés tartalma több egyéb más 
mellett egészségügyi, szociális, pszicholó-
giai, társadalompolitikai és szakmai gya-
korlat. Munkájuk nem látványos, de értéke 
felér egy mentős vagy ápoló munkájával. 
Állami és társadalmi szinten erről érdemben 
nem sok szó esik. 

Most nézzük konkrétan a szolgáltatások 
elemeit. 

Szociális segítés keretében igénybe vehető szolgáltatások: 
A lakókörnyezeti higiénia meghatározásában való közre-

működés körében:  
– mosás; 
– vasalás; 
– takarítás a lakás életvitelszerűen hasz-

nált helyiségeiben, azaz a hálószobá-
ban, fürdőszobában, konyhában és az 
illemhelyiségben. Az ellátottak elő-
szeretettel értik félre a szolgáltatás 
ezen részét. Azt gondolják, ez egyenlő a „takarítószolgá-
lattal”. A házi segítségnyújtás csak a szükséges, már em-
lített és a továbbiakban említésre kerülő tevékenységek-
ben való közreműködésre irányadó. 

A háztartási tevékenységben való közre-
működés körében: 

– bevásárlás (személyes szükséglet mér-
tékében). E tekintetben is előfordul-
hatnak félreértések, és a gondozót 
egyik üzletből a másikba irányítja a 
gondozott, mondván ez vagy az a már-
katermék csak ebben vagy abban az 
üzletben kapható. A törvény ebben is egyértelmű, azaz a 
már idézett személyes szükséglet mértékéig terjed, min-
denféle extra kívánságok mellőzésével; 

– mosogatás; 
– ruhajavítás; 
– közkútról, fúrt kútról vízhordás; 
– tüzelő behordása kályhához, egyedi 

fűtés beindítása (egyedi szakmai 
kompetencia esetén a fűtés beindítása 
kivétel, ott szakmailag képzett egyén 
közreműködését is igénybe veheti); 

– télen hóeltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata 
előtt (nem az egész udvar vagy telek hóeltakarítása); 

– kísérés – előfordul olyan igény, 
hogy az ellátott egyedül nem tud vagy 
nem képes önmaga napi mozgásszük-
ségletét kielégíteni. Ebben az esetben 
biztosított a napi 

séta, kísérés; 
– segítségnyújtás veszélyhelyzet kiala-

kulásának megelőzésében és a kiala-
kult veszélyhelyzet elhárításában; 

– szükség esetén a bentlakásos szociális 
intézménybe történő beköltözés segí-
tése. 

Személyes gondozás keretében, az ellátást igénybe vevő se-
gítő kapcsolat kialakítása és fenntartása 
közben: 

– információnyújtás, tanácsadás és 
mentális támogatás; 

– családdal, ismerősökkel való kapcso-
lattartás; 

– egészség megőrzésére irányuló aktív 
szabadidős tevékenységben való köz-
reműködés; 

– ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében. 
Gondozás és ápolási feladatok körében: 
– mosdatás; 
– fürdetés; 
– öltöztetés; 
– ágyazás, ágyneműcsere; 
– inkontinens beteg ellátása, testfelület 

tisztítása, kezelése; 
– haj, arcszőrzet ápolása; 
– száj, fog és protézis ápolása; 
– körömápolás, bőrápolás; 
– folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül); 
– mozgatás az ágyban; 
– decubitus (felfekvés) megelőzése; 
– felületi sebkezelés; 
– sztómazsák cseréje; 
– gyógyszer kiváltása; 
– gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása; 
– vérnyomás- és vércukormérés; 
– hely és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül; 
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében 

való közreműködés; 
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának 

betanítása, karbantartásában való se-
gítségnyújtás; 

– a háziorvos írásos rendelésén alapuló 
terápia követése (a tevékenység el-
végzéséhez való kompetencia hatá-
ráig). 

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. 
Balatonkenesén a 80 év felettiek ellátása ingyenes! 

Más településen a helyi képviselő-testület szociális rende-
lete a mérvadó. 

Látható, hogy a szolgáltatás sokrétű. Balatonkenesén a Tá-
torján Szociális Szolgáltató Intézmény végzi, melynek címe 
Táncsics utca 20., telefon: 88/482-943. E-mail kapcsolat: 
tszsszbk@gmail.com. A további részletekről ezeken az elérhe-
tőségeken lehet érdeklődni. 
Forrás: Információ Időseknek. Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma, 2018; 1993. évi III. törvény 

Összeállította: Varga Ákos  
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 

Szociálpolitikai kalauz 
Házi segítségnyújtás 
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Turisztikai egyesületünk hírei Az Én Vendégszobám 
alkalmazás 

A kisebb szálláshelyek segítése érdekében a Magyar 
Turisztikai Ügynökség ingyenesen biztosít az 
NTAK-ba történő digitális adatszolgáltatásra alkal-
mas szálláshelykezelő szoftvert a legfeljebb 8 szobá-
val és 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek szá-
mára. 
Tájékoztatjuk, hogy Az Én Vendégszobám alkalma-
zás használatát Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ szálláshely regisztrációjánál tudja igényelni. 
Kérjük, első bejelentkezés előtt a regisztrációt az 
https://ntak.hu/#/home címen végezze el!  

Milyen feltételek esetén vehető igénybe 
Az Én Vendégszobám? 

● A szálláshelyen maximum 8 szoba és 16 férőhely
érhető el. 

● Férőhelyek esetén csak az állandó férőhelyeket 
kell figyelembe venni, a pótágyakat nem. 

● Az alkalmazás regisztrációra a szálláshely re-
gisztrációját követően van lehetőség az NTAK 
felületén. 

● Több szálláshely esetében több alkalmazás re-
gisztráció is lehetséges, minden alkalmassági fel-
tételnek megfelelő szálláshelynél. 

● A feltételeket mindig csak egy adott szálláshely 
esetében kell figyelembe venni. 

Fontos, hogy az egyéb szálláshelykezelő szoftverek-
hez képest Az Én Vendégszobám ingyenes alkalma-
zás használatához nem szükséges technikai előfelté-
teleket teljesíteni, vagy a szoftver megérkezésére 
várni. Amennyiben Ön az NTAK rendszerében re-
gisztrálta a törzsadatait, és szálláshelyadatait, az 
NTAK rendszerben egyszerűen kiválaszthatja Az Én 
Vendégszobám alkalmazást.  

Kitől kérhetek segítséget? 
Regisztrációval kapcsolatos kérdés esetén helyben, a 
Tourinform Balatonkenese Irodájában, illetve telefo-
non: +36 1 58 58 588 hétfőtől vasárnapig, 0-24 óra 
között. E-mail: ugyfelszolgalat@ntak.hu. 

További fontos információk! 
A szálláshelyek központi regisztrációját és adat-
szolgáltatási kötelezettségét törvény írja elő, akár-
csak az adatok feldolgozását és a statisztikai ada-
tok továbbítását a jogosult szervezetek részére. 
Az is törvényi előírás, hogy szálláshelykezelő szoft-
ver útján kell megvalósítani az adatközlést, ezek kö-
zül az egyik, a kisebb szálláshelyek által ingyenesen 
választható, az Én Vendégszobám szálláshelykezelő 
alkalmazás.  
Az azenvendegszobam.hu az NTAK-os regisztrációt 
követően használható, a szoftvert nem kell telepíteni, 
január elsejétől bármilyen eszközön, így mobiltelefo-
non is használható. Az alkalmazás elindulásának idő-
zítése miatt emlékeztetjük, hogy a kempingek, üdü-
lőházak, közösségi szálláshelyek, egyéb szálláshe-
lyek és falusi szálláshelyek NTAK regisztrációja dec-
ember elsejével, digitális adatszolgáltatásuk pedig 
2020. január elsejével kezdődik meg. 

2019. július óta elkülönül a magán- és az e- 
gyéb szálláshely, utóbbi jellemzője, hogy 
gazdasági társaság működteti. A 239/2009- 
es rendelet 2. paragrafusa pedig leírja, hogy 
melyik szálláshely melyik kategóriába tartozik. 
Az időszakosan nyitva tartó egységeknek is használniuk kell szál-
láshelykezelő szoftvert, de ők a zárva tartás ideje alatt nem kell,
hogy adatot szolgáltassanak. 
Az Én Vendégházam alkalmazást csak a maximum 8 szobás és 16 ágyas
szálláshelyek választhatják, és bár pótágyazásra lehetőség van, az egy
éjszakára kiadott kapacitás semmiképp nem haladhatja meg a 16-ot. 
Az alkalmazásban külön be kell állítani az idegenforgalmi adó mérté-
két, akár fix összegben, akár százalékosan van meghatározva az adott
településen. Az árakat forintban kell feltüntetni. 
A szálláshelykezelő rendszerbe értelemszerűen minden foglalást fel
kell vinni, a következő adatokkal: érkezés, távozás dátuma, megrendelő
neve, küldő ország, milyen csatornán érkezett a foglalás, a vendég ada-
tai: név, születési idő, IFA-fizetésre kötelezettség, állampolgárság, szü-
letési hely, irányítószám, lakóegység, szállásdíj. 
A legfontosabb, hogy a rendszer napi zárást készít, amit a tárgynap
utáni napon éjfélig csak akkor tud megtenni, ha minden vendéget ér-
keztetünk a rendszerbe, az esetleg nem megérkezők foglalását pedig tö-
röljük. Enélkül az adott napot nem tudjuk lezárni, ezért az adatszolgál-
tatás sem tud megvalósulni. Lehetőség van automatikus napzárásra is.
A Riportok menüpontból lekérdezhetjük, összesíthetjük a forgalmi ada-
tokat. Lezárt adathoz később már nem lehet hozzányúlni. 

Tóth Barnabás

NTAK REGISZTRÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ 
Regisztráció 
Mi szükséges a regisztráció megkezdéséhez?  
A szálláshely-szolgáltató: 

● a tevékenységre kiváltott adószámmal 
    rendelkezik; 
● a tevékenységét az illetékes jegyzőnek bejelentette, illetve a jegyző

nyilvántartásba vette; 
● szálláshelykezelő szoftvere van, amely képes az adatok automati-

kus továbbítására az NTAK rendszerébe; 
● a regisztrációt végző személy rendelkezik Ügyfélkapu regisztráci-

óval; 
● ha a regisztrációt végző személy nem a szálláshely-szolgáltató tör-

vényes képviselője, akkor a Rendelkezési Nyilvántartásban a re-
gisztrációt végző személyt meghatalmazta. 

Hogyan történik a szálláshely-szolgáltatók regisztrációja az NTAK-ba? 
A regisztrációs folyamat teljes mértékben elektronikus. A már működő
szálláshelyeknek legkésőbb 2019. december 31-ig szükséges regisztrál-
niuk.  

Ki végezheti el a szálláshelyek regisztrációját (majd később az ada-
tok módosítást vagy törlését)? 
A szálláshely-szolgáltató személyesen, vagy annak törvényes képvise-
lője vagy – gazdasági társaságok esetében – rendelkezési nyilvántartás-
ban meghatározott személy. 
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Azonosítás az NTAK regisztráció során: 
● az NTAK a regisztrációs folyamat első lépéseként Ügyfélkapus fel-

használónév és jelszó beírásával ellenőrzi a szálláshely-szolgáltató
jogosultságát; 

● a szálláshely-szolgáltatóra vonatkozó adatokat a regisztrációt végző
természetes személy adja meg az NTAK-ban 

● azonosításhoz szükséges további, főbb adatok: szálláshely-szolgál-
tató neve, elérhetősége, adószáma. 

● Sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes sze-
mély regisztrálja a szálláshely-szolgáltató törzsadatait; 

● a szálláshelyet 
● a szálláshelyen nyújtott szolgáltatásokat 
● az általa használt, NTAK kompatibilis szálláshelykezelő szoftvert. 

Figyelem! 
Az azonosítás, képviseleti jog ellenőrzése stb. az Ügyfélkapu rendszeren
keresztül, még a regisztráció előtt megtörténik. 
Tekintettel erre, kérjük NE KÜLDJÖN a szálláshely használatának jogcí-
mére vonatkozó, bármilyen típusú igazoló okiratot (pl. szálláshely-szol-
gáltatási tevékenység indítása, adatváltozás bejelentés, törlés stb.) sem pa-
pír alapon, postai úton, sem elektronikusan, szkennelt formában.  
További kérdés esetén kérjük keresse fel Tourinform Irodánkat, vagy ér-
deklődjön a hivatalos NTAK ügyfélszolgálati számon: +36 1 58 58 588. 

237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet 
a turisztikai térségek fejlesztésének 

állami feladatairól szóló 
2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról 
A Kormány 
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) 
bekezdés f) pontjában, a hivatalos statisztikáról szóló 2016. 
évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában és a turisz-
tikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. 
évi CLVI. törvény 10. § e)–g) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, 
a 16. § tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének ál-
lami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § d) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
1. Általános rendelkezések 
1. § (1) Ez a rendelet határozza meg a Magyarország terüle-

tén a szálláshely-szolgáltató által a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központhoz való csatlakozás, valamint a 
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ működteté-
sének, a bekerülő adatok kezelésének, feldolgozásának és 
továbbításának szabályait. 
(2) A Kormány a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 

Központ üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a to-
vábbiakban: MTÜ) jelöli ki. 

2. Értelmező rendelkezések 
2. § E rendelet alkalmazásában: 
1. adat: az e rendelet által meghatározott napi és havi adat-

szolgáltatás körébe, a vendégre vonatkozó személyes ada-
tot nem tartalmazó, statisztikai adatok összessége; 

2. rendelkezési nyilvántartás: az elektronikus ügyintézés és 
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló jog-
szabály szerinti szolgáltatás; 

3. szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 
törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 22. pontjában meg-
határozott szálláshely, valamint a tartós szálláshasználati 
szolgáltatási tevékenység folytatása esetében a biztosított 
szállás; 

4. szálláshely-szolgáltatás: a Kertv. 2. § 23. és 24. pontjában 
meghatározott szolgáltatás; 

5. szálláshely-szolgáltató: a Kertv. 2. § 23. és 24. pontjában 
meghatározott szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet 
(ideértve a gazdasági társaságokat, a tevékenységük okán 
adószámmal rendelkező magánszemélyeket, valamint az 
egyéni vállalkozókat is); 

6. szálláshelykezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által 
kötelezően használt olyan informatikai program, mely a 
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára 
adatok továbbítására alkalmas; 

7. vendég: az a természetes személy, aki a szálláshely-szol-
gáltatást ténylegesen igénybe veszi és ideiglenesen a szál-
láshelyen elszállásolják, függetlenül a szálláshely-szol-
gáltatásért ellenértéket fizető személyétől; 

8. vendégéjszaka: vendégként eltöltött – éjszakát is magában 
foglaló vagy így elszámolt – legfeljebb 24 óra. 

3. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üze-
meltetése 

3. § (1) Az üzemeltetés során biztosítani kell a Nemzeti Tu-
risztikai Adatszolgáltató Központba bekerült adatok meg-
őrzését és biztonságos kezelését, a nem nyilvános adatok 
védelmét, a titokvédelemmel összefüggő kötelezettségek 
teljesítését. 
(2) A biztonságcentrikus rendszerüzemeltetési feltételek 

folyamatos biztosításának körében az üzemeltető 
a) haladéktalanul gondoskodik a biztonsági kockázatot 

jelentő üzemeltetési hibák kijavításáról, 
b) felméri az üzemeltetési hibából adódó károkat, és 
c) gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról. 

(3) Az üzemeltető a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ elektronikus felületén a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központ üzemszerű karbantartási ide-
jéről előzetesen, valamint az esetleges üzemzavarról – 
a karbantartás ideje alatt is – tájékoztatást ad. Ezekről 

az eseményekről az üzemeltető elektronikus eseménynaplót vezet, amely tartal-
mazza az esemény leírását, időpontját, időtartamát és megtett intézkedéseket. 

4. § (1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője Felhasználói 
Szabályzatot alkot, amelyet a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elekt-
ronikus felületén közzé kell tenni, a működésének megkezdését megelőzően. A 
Felhasználói Szabályzat elérhetőségét üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központ működtetésének ideje alatt folyamatosan biztosítani. 
(2) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban felhasználó, a Felhasználói 

Szabályzatban meghatározott jogosultsággal rendelkező lehet. 
4. A szálláshely-szolgáltató regisztrációja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központba 
5. § (1) A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdé-

sét követő legfeljebb 5 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a további-
akban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt – továbbá a korábban regiszt-

rált adatok módosítását és törlését is – 
a) a szálláshely-szolgáltató – természetes személy szálláshely-szolgáltató eseté-

ben – személyesen, 
b) a szálláshely-szolgáltató törvényes képviselője vagy 
c) a szálláshely-szolgáltató által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalma-

zott személy köteles elvégezni. 
(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a szálláshely-szolgáltató a 

rendelkezési nyilvántartásban a meghatalmazottját bejelenti. 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt végző természetes személy 

azonosítása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános sza-
bályairól szóló törvény szerinti, a Kormány által biztosított elektronikus azono-
sítási szolgáltatás útján történik. 

(5) A regisztrációs eljárás során a regisztrációt végző természetes személy megadja 
a szálláshely-szolgáltatóra vonatkozó 1. mellékletben meghatározott adatokat, 
amelyeket a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a regisztráció végle-
gesítéséhez az elektronikusan rendelkezésre álló, a törvényben meghatározott 
nyilvántartásokban ellenőriz. 

(6) A sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy el-
végzi a szálláshely-szolgáltató üzemeltetése alá tartozó valamennyi szálláshely 
regisztrációját a szálláshelyre, a szálláshelyen nyújtott szolgáltatásokra, valamint 
az általa kezelt szálláshelykezelő szoftverre vonatkozó adatok megadásával. 

(7) A regisztrációt végző természetes személy jogosult a regisztráció során, illetve 
azt követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felü-
letén az adott szálláshelyhez további felhasználókat rögzíteni a Felhasználói 
Szabályzatnak megfelelően. A felhasználó jogosult a napi adatszolgáltatás be-
nyújtására, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektroni-
kus üzeneteinek fogadására. 

(8) Az 1. mellékletben meghatározott szálláshely-szolgáltatóra vonatkozó adatok 
módosítására a (2) bekezdés szerinti személy jogosult. 

(9) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a regisztrációt 
elutasítja, ha 
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vagy üzemszünet elhárultát követő napon teljesíteni kell. 
(10) Ha a szálláshely-szolgáltató a napi adatszolgáltatást az üzemetető felhívása 

ellenére, ismételten nem teljesíti, az üzemeltető a szálláshely-szolgáltató ható-
sági ellenőrzését kezdeményezi a szálláshely-szolgáltató felügyeletét ellátó 
jegyzőnél. 

8. § A szálláshely-szolgáltató és az 5. § (7) bekezdése szerinti felhasználó az adott 
szálláshely tevékenységére vonatkozó statisztikai adatokat, valamint az idegenfor-
galmi adó bevallásához szükséges – személyes adatot nem tartalmazó – nyomtatványt 
az elektronikus felületen keresztül lekérdezheti. 
6. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból történő regisztráció meg-
szüntetése 
9. § (1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshely-
regisztrációt megszünteti, ha a szálláshely-szolgáltató a tevékenység gyakorlására 
nem jogosult, vagy a szálláshely-szolgáltató megszűnt. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Köz-
pont üzemeltetője a szálláshely-szolgáltató által az 5. § (5) bekezdésében foglalt 
adatok kezelésére az (1) bekezdés szerinti időponttól számított 10 évig jogosult. 

7. Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ kapcsolata állami feladatot el-
látó szervezetekkel 
10. § (1) A helyi önkormányzat jegyzője, illetve az általa meghatalmazott személy (a 
továbbiakban: önkormányzati felhasználóként belépő felhasználó) a regisztrációt kö-
vetően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületére belé-
pési jogosultsággal rendelkezik. 

(2) Az önkormányzati felhasználóként belépő felhasználók jogosultak az illetékes-
ségi területükön működő kereskedelmi szálláshely-szolgáltatóktól érkezett ven-
dégéjszaka-, és idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, valamint 
az ezen adatokból készített kimutatások lekérdezésére és megtekintésére, to-
vábbá a szálláshely-szolgáltatók által elérhető, önkormányzati felhasználóként 
belépő felhasználók részére készített adatelemzéseket megtekinthetik. 

11. § A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Köz-
pont üzemeltetője a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló tör-
vény alapján az adatszolgáltatásra vonatkozóan együttműködési megállapodást köt, 
mely együttműködési megállapodásban a felek meghatározzák az adatszolgáltatás 
tartalmi, műszaki követelményeit. 
12. § A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője – a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján – az e rendelet hatálya 
alá tartozó szálláshely-szolgáltatók által átadott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adat-
szolgáltató Központ útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére. 
13. § Az MTÜ jogosult a szálláshely-szolgáltatók által átadott adatokat a turizmus-
fejlesztést segítő kutatási, fejlesztési feladataihoz felhasználni, valamint a rendelke-
zésére álló adatokból szakmai összefoglalókat, helyzetjelentéseket, értékeléseket, va-
lamint előrejelzéseket készíteni és ezeket – azonosításra alkalmatlan formában – nyil-
vánosságra hozni. 
8. Záró rendelkezések 
14. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba. 
15. § (1) Azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek a szálláshely-szolgáltatási tevé-
kenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély 
kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ker. 
kr.) 4. § (1) bekezdése szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket már beje-
lentették, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019. június 1-je és 
2019. június 30-a között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. A napi 
és a havi adatszolgáltatást 2019. július 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszol-
gáltatás első napja 2019. július 1-je, illetve első alkalommal 2019. július 1. napját 
követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése. 

(2) Azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek a Ker. kr. 4. § (2) bekezdése szerinti 
szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket már bejelentették, továbbá működési 
engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019. szeptember 1-je és 2019. szeptember 
30-a között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. A napi és a havi 
adatszolgáltatást 2019. október 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszol-
gáltatás első napja 2019. október 1-je, illetve első alkalommal 2019. október 1. 
napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése. 

(3) Azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek a Ker. kr. 4. § (3)–(6) bekezdése sze-
rinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket már bejelentették, továbbá mű-
ködési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019. december 1-je és 2019. dec-
ember 31-e között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. A napi és 
a havi adatszolgáltatást 2020. január 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adat-
szolgáltatás első napja 2020. január 1-je, illetve első alkalommal 2020. január 1. 
napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése. 

16. § A turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározá-
sáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a következő 1/C. §-sal egészül ki: 
„1/C. § A Kormány a 3. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 2. és 3. sorában meg-
jelölt ingatlanok esetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól 
szóló 2016. évi CLVI. törvény 4. § (3) bekezdése szerinti vagyonkezelőként a Sop-
ron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 
határozza meg.” 

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök 

a) azt nem az arra jogosult kezdeményezte, 
b) a regisztrálni kívánó szálláshely-szolgáltató adó-

száma megegyezik egy, már regisztrált szálláshely-
szolgáltató adószámával. 

6. § (1) Az 5. § (2) bekezdésében meghatározott természetes 
személy által végzett regisztráció során megadott adatok 
változását a szálláshely-szolgáltató a változás bekövetke-
zését követően, legfeljebb 8 napon belül köteles a Nem-
zeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus fe-
lületén átvezetni. 
(2) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a te-

rületileg illetékes jegyzőt az elektronikus felület által 
automatikusan generált elektronikus üzenetben 24 órán 
belül tájékoztatja a regisztrált, valamint az adataiban 
változást bejelentő szálláshely-szolgáltatókról. 

5. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ ré-
szére történő adatszolgáltatás rendje 
7. § (1) A szálláshely-szolgáltató az elektronikus felületen 

történő regisztrációját követően, a szálláshelykezelő 
szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja 
szálláshelyenként az adatszolgáltatás körébe tartozó ada-
tok továbbítását. 
(2) A szálláshely-szolgáltató regisztrációját követően, az 

első adatszolgáltatást megelőzően, a szálláshely-szol-
gáltatónak el kell végeznie a szálláshelykezelő szoftver 
és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ kö-
zötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat 
létrehozatala érdekében, a szálláshelykezelő szoftver 
konfigurációját az elektronikus felületen közzétett tájé-
koztatónak megfelelően. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott konfiguráció bizto-
sítása érdekében a szálláshelykezelő szoftver gyártója 
az üzemeltetővel a szálláshelykezelő szoftver modul 
(4) bekezdésben foglalt paraméterei megfelelő műkö-
désének vizsgálata érdekében együttműködési megálla-
podást köthet. Ebben az esetben az üzemeltető a szál-
láshelykezelő szoftver gyártója által kifejlesztett modul 
vonatkozásában a meghatározott műszaki feltételeknek 
való megfelelésről igazolást állít ki. Az igazolással ren-
delkező szálláshelykezelő szoftver gyártója jogosult 
honlapján a szálláshelykezelő szoftvert, a Nemzeti Tu-
risztikai Adatszolgáltató Központtal való kapcsoló-
dásra alkalmas szoftverként feltüntetni. Az igazolás a 
modul vonatkozásában az igazolás kiállításának napján 
érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja. 

(4) A szálláshelykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központ közötti hálózati kommuniká-
ciós kapcsolatra képes modulokra vonatkozó műszaki 
és hitelesítési paramétereket az üzemeltető az elektro-
nikus felületen közzéteszi. 

(5) A (2) bekezdésben meghatározott biztonságos kom-
munikációs csatornán keresztül a szálláshelykezelő 
szoftver a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Köz-
ponttal automatikus hálózati kommunikációt tart fent. 

(6) A (4) bekezdésben meghatározott hálózati kommuni-
káción keresztül a szálláshelykezelő szoftver automati-
kusan küldi 
a) a szálláshelykezelő szoftverben elvégzett technikai 

záráskor a napi adatszolgáltatás körébe tartozó ada-
tokat; 

b) a tárgyhónapot követő hónap 5. napján a havi adat-
szolgáltatás körébe tartozó adatokat; 

c) a szálláshelykezelő szoftverben a vendég adatainak 
rögzítését követően a vendég személyes adatait nem 
tartalmazó adatokat. 

(7) A (6) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás kö-
rébe tartozó adatokat az üzemeltető az elektronikus fe-
lületen műszaki és hitelesítési feltételeket tartalmazó 
tájékoztatóban teszi közzé. 

(8) A napi és a havi adatszolgáltatás e rendelet hatályba-
lépését követően történő szálláshely-szolgáltatói nyil-
vántartásba vétel esetén, a nyilvántartásba vétel napja 
és a regisztráció megtörténtét követő időszakra vonat-
kozóan, a regisztrációt követő első adatszolgáltatással 
egyidejűleg teljesül. 

(9) Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet 
miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar 
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Tisztelt Horgásztársaim!  
Amint bizonyára mind-

nyájan értesültetek róla, a 
2020-as esztendő halának a 
süllőt választották a Magyar 
Haltani Társaság honlapján 
meghirdetett szavazáson. 
14642 főnyi horgásztársunk 
véleménye alapján ez a hal 
végzett az első helyen (44%); 
második a csuka lett (38%), 
míg a fokozott védelmet él-
vező német bucó (18%) harmadik helyezettként végzett. 

A süllő a sügérfélék családjának legközismertebb tagja, s 
köztudott róla, hogy a Balatonban élők jóval zömökebbek, vi-
lágosabb színűek – véleményem szerint jóval ízletesebbek is, 
mint a más tavakban vagy folyóvízben fogható társaik. Mind-
ezt befolyásolja elsősorban a vizek tisztasága, mélysége és az 
abban élő növényzet sűrűsége. A süllő feje enyhén nyújtott, 
kopoltyúfedele fogazott, borotvaéles. Fogazata rendkívül erő-
teljes, tűhegyes, a felső állkapocsban kétsoros elrendezésű. 
Szájában úgynevezett kapófogak találhatók, kettő felül, kettő 
alul; a 10 kg feletti példányoknál felül öt, alul pedig három le-
het ezekből az agyarszerű fogakból. Közeli fajtestvérétől, a kő-
süllőtől elsődlegesen éppen a kapófogak és fejformája (ke-
vésbé nyújtott) különbözteti meg, oldalcsíkozása is sötétebb és 
erősebben kontúrozott. 

A süllő érzékszervei közül az 
idegvégződésekkel zsúfolt oldal-
vonalak szerepe a legfontosabb, 

ugyanakkor szagló-ízlelő érzékenysége s látása is kitűnő. Fel-
tűnően nagy, fluoreszcens anyagot tartalmazó szemeivel kitű-
nően érzékeli a különböző műcsalik színeit is. 

Ívási időszakának csúcsa általában április közepére esik, de 
ez nagyban függ a számára ideális vízhőfoktól (13-14 °C). 

A süllő az Aral-tó vízrendszerétől az Elba folyóig őshonos 
volt Európában. A későbbi telepítések révén egészen az At-
lanti-óceán partvidékéig elterjedt, Franciaországban, Spanyol-
országban, sőt Algéria, Marokkó egyes vizeiben is megtalál-
ható. Anglia középső részeinek vizeiben is előfordul, ahova 
szintén betelepítették. Bár elsősorban édesvízi hal, elviseli a 
félsós (brack) vizeket is. 

A süllőfogás klasszikus rendszeréből a következők jöhet-
nek számításba: a pergetés, mártogatás, tapogatás (ide sorolva 
a gumihalazást és a twisterezést is), az úszózás és a fenekezés.  

Bármelyik módszer éppen olyan fogós lehet, 
mint a másik, tekintettel az adott körülményekre, 
továbbá figyelemmel a süllő speciális életmód-
beli sajátosságaira. 

A 2020-as esztendőre kívánok minden hor-
gásztársamnak jó fogást, hozzá jó egészséget, 
botjaik végére pedig sokat abból, amit horgászat 
elején oly sokszor ajánlunk egymásnak! 

Sporttársi üdvözlettel: 

Id. Mészöly Sándor 
Forrás: A Magyar horgászat kézikönyve 

 Mindmegette.hu
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 hala: a süllő  

Az idei év halához az alábbi receptet ajánlom – 

Süllő egyben sütve 
Hozzávalók: 
1 db süllő 
10 dkg füstölt szalonna 
8 gerezd fokhagyma 
1/2 evőkanál zsír 
1,5 dl tejföl 
só – a díszítéshez: citromkarikák, snidling 
Elkészítés: 
A megtisztított süllőt beirdaljuk. Kívül-belül alaposan bedörzsöljük sóval. A szalonnát 
felcsíkozzuk. 4 fokhagymagerezdet félbevágunk, a többit összezúzzuk. A szalonnacsí-
kokat és a felezett fokhagymákat elosztjuk az irdalásokban. 
Zsírt kenünk a tepsi aljára és belehelyezzük a halat. 30 percig 160 fokon sütjük, közben 
saját zsírjával locsolgatjuk. 
A tejfölben elkeverjük a zúzott fokhagymát. Amikor a hal már majdnem megsült, vé-
giglocsoljuk vele, majd 10 percig még továbbsütjük 200 fokon. 
Az elkészült halat tálra helyezzük, citromkarikákkal és snidlinggel díszítjük, sült burgo-
nyával kínáljuk. 
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1. A dolmányos varjú vagy szürke varjú (Corvus cornix) 
a madarak osztályának verébalakúak (Passeriformes) rend-
jébe, ezen belül a varjúfélék (Corvidae) családjába tartozó faj. 

Eurázsia egyik jellegzetes és gyakori madara. Észak-, Ke-
let- és Délkelet-Európában, valamint Észak-Afrikában és a 
Közel-Keleten, egészen Irán nyugati feléig széles körben el-
terjedt. A madár alapszíne hamuszürke, azonban a feje, torka, 
szárnyai, farktollai és a combján lévő tollak feketék. Vaskos, 
erős csőre, szemei és lábai szintén feketék. Szemének szivár-
ványhártyája sötétbarna. Hossza 44-52 centiméter, szárnyfesz-
távolsága 84-100 centiméter, testtömege 540-600 gramm. A 
hím kicsivel nagyobb a tojónál, de színezet szempontjából tel-
jesen egyformák. Évente egyszer vedlik, ősszel, mint a legtöbb 
varjúfaj. Röpte lassú és erőteljes; szokatlanul egyenes vonalú. 
A fióka kikeléskor jóval sötétebb, feketébb, mint szülei. A na-
gyobb, fiatal madár viszont már világosabb és egyszínűbb, 
szemei kékes vagy szürkés árnyalatúak, a szája vörös.  

Mint minden varjúféle, a dolmányos varjú is opportunista, 
azaz a mindenkori helyzethez alkalmazkodó. Mindenevő: ét-
lapján egyaránt található növényi és állati eredetű táplálék. 

Egyike a Carl von Linné svéd természettudós, orvos és bo-
tanikus 18. századi, Systema Naturae című enciklopédikus 
művében leírt legelső állatoknak. Linné eredetileg is Corvus 
cornix-ként nevezte a madarat, mely a latinból származik: Cor-
vus = „holló”, cornix = „varjú”. Sokáig a hasonló megjelenésű 
és életmódú kormos varjú alfajának tekintették, Corvus corone 
cornix név alatt.  

Skóciában és Észak-Írországban hoodie-nak, „csuk-
lyásnak” nevezik. Magyarul a dolmányos varjú elnevezés 
mellett további nevei: szürke varjú, hamvas varjú. A népnyelv 
kálomista (= kálvinista) varjúnak is nevezte, mivel nagyobb 
részben állati eredetű táplálékot fogyaszt. (Szemben a pápista 
(= katolikus) varjúval, azaz a vetési varjúval, amely csak kis 
mennyiségben eszik állati táplálékot.) 

Magyarországon rendszeresen fészkel. A kormos varjúval 
rendszeresen kereszteződik és az itt lévő egyedek egy része a 
kettő hibridje. 

A jellegzetes szürke-fekete színezetével a dolmányos var-
jút nemigen lehet összetéveszteni a kormos varjúval, vagy a 

nála kisebb csókával (Corvus monedula). Azonban a két ro-
kon varjú károgása alig különböztethető meg. 

Főleg rovarokat, kisebb emlősöket, madarakat és dögö-
ket eszik, de nem veti meg a növényi eledelt sem. Mindenevő 
és dögevő viselkedése a kormos varjúéra hasonlít. Az ember 
által kidobott hulladékot sem veti meg. Rokonához hasonlóan 

a dolmányos varjú csőrébe veszi a puhatestűt vagy a rákot, 
majd a magasban elereszti, hogy az a talajra érve széttörjön. A 
skótoknak az ilyen módon felbontott tengerisünökre a crow's 
cups kifejezést használják, ami magyarul „varjak csészé”-jét 
jelenti. 

Tengerpartokon sirályok, kárókatonák és egyéb tengeri 
madarak tojásait lopkodja, a tojásért a lundák (Fratercula arc-
tica) fészkelőüregébe is bemerészkedik. Kisebb emlősökre és 
madarakra aktívan vadászik. Amikor több táplálékhoz jut, 
mint amit meg tud enni – főleg hús és csonthéjas termés eseté-
ben –, a fölösleget elrejti. Rejtekhelye bármi lehet: esőcsa-
torna, virágcserép vagy bokor alatti talaj. A húsra rovarok is 
jöhetnek, mellyel a dolmányos varjú plusz eleséghez jut. Az 
egymástól való lopások sem ritkák; ha az egyik varjú táplálé-
kot rejt el, egy másik megfigyelheti és amikor a tulajdonos el-
repül, a tolvaj „betör” az éléskamrába. 

Mezőgazdasági területekkel határos erdőkben, facsopor-
tokban, mocsaras területek fáin fészkel. A fészek külső vázát 
ágakból készíti és anyaggal béleli ki. Magyarországon a fé-
szeképítés már március közepétől megindul, a tojásrakás idő-
szaka április eleje. Fészekalja 4-6 tojásból áll, melyen kizáró-
lag a tojó 17-20 napig kotlik; kotlás közben a hím táplálja. Ki-
kelésükkor a fiókák magatehetetlenek, és szüleik gondoskodá-
sára vannak szorulva. A fiókák 4-5 hetes korukig tartózkodnak 
a fészekben, de a szülők még utána is etetik őket. A fiókák ki-
repülésének ideje általában május vége, június eleje. A család 
még sokáig együtt marad. 

Magyarországon természetvédelmi oltalom alatt nem áll, 
vadászható faj. Vadászati idénye július 1. és február utolsó 
napja között van, de apróvadas területeken külön engedéllyel 
az apróvad szaporodási idejében is gyéríthető. 

Fontos szerep jut számára a kelta mitológiában. Skóciában 
és Írországban sokszor a tündérekkel társítják. A 18. század-
ban a skót pásztorok ételáldozatokat adtak a varjaknak, nehogy 
azok rátámadjanak birkáikra. A Feröer-szigeteki néphagyo-
mányban az eladó lány Gyertyaszentelő Boldogasszony nap-
ján egy kővel, egy csonttal és egy marék földdel varjú után 
dobál; ha a varjú a tenger felé repül, a lány férje idegen lesz, 
ha valamelyik farm felé veszi az irányt, helybélivel házasodik. 
Ha a varjú nem száll fel, a jóslást végző vénlány marad. 

Angliában a dolmányos varjú egyik régi neve a roystoni 
varjú (Royston crow); e varjak ugyanis gyakori téli vendégek 
voltak Anglia déli részén, a Hertfordshire megyei Royston kör-
nyékén, ahol birkák tetemeivel táplálkoztak. Az 1855-től meg-
jelenő helybéli újság címe így lett The Royston Crow. Az 
Észak-Hertfordshire Körzet Tanácsának címerén is dolmányos 
varjút találunk. – A Jethro Tull skót rockegyüttes egyik dala, a 
„Jack Frost and the hooded crow” is megemlíti e madarat. 

Egyike annak a harminchét madárnak, mely az oslói Kirá-
lyi kastély (Slottet) Madártermében is megtalálható. 

3. A szajkó, más néven európai szajkó (Garrulus glanda-
rius) a madarak osztályának verébalakúak (Passeriformes) 
rendjébe és a varjúfélék (Corvidae) családjába tartozó faj. 
Közismert népies neve: mátyásmadár vagy mátyásszajkó, 
egyes vidékeken mátyás, illetve matyimadár. A Magyarorszá-
gon élő varjúfélék között a legkisebb. Ázsiában és Afrika 
északnyugati partvidékén fészkel. Lombos, elegyes és tűlevelű 
erdőkben, parkokban él. Kimondottan erdei madár. A hegység, 
dombvidék és síkság erdős részein országszerte megtalálható, 

Dolmányos varjú 

Hátha valaki nem ismeri… 
Kenese madarai 3. 
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ahol kisebb és közepes nagyságú lom-
bos- vagy fenyves erdők vannak. 
Megtalálható a nagy kiterjedésű er-
dőkben is, ezeket azonban kevésbé 
szereti, mint a ligetes, mezőgazdasági-
lag művelt területekkel és tisztásokkal 
megszakított, kisebb erdőket. Fátlan 
területeken nem él, lételeme a tölgy 
vagy a bükk jelenléte. 

Európában gyakori. Testhossza 34-
35 centiméter, szárnyfesztávolsága 
52-58 centiméter, testtömege 140-180 
gramm. A tojó kisebb, mint a 
hím. Csőre rövid, erős. Tollazata 
rózsaszínes világosbarna. Farka 
fekete, farkcsíkja és alsó farkfe-
dői fehérek. Feketés szárnyán 
szembetűnő a széles fehér folt és 
a fekete vonalas égszínkék szárny-
tükör. Szép fedőtollai gyakran dí-
szítik vadászok kalapját. Fekete-
fehér vonalkázású fejtollait iz-
galmi állapotban gyakran felme-
reszti. Szeme világoskék. Hangja 
messze hangzó, éles „sksék”. 
Éneke nagyon változatos: érdes, 
nyávogó, fütyülő hangok keve-
réke. Kitűnő hangutánzó, élet-
hűen utánozza az egerészölyv 
nyávogásszerű kiáltását, a holló mély korrogását, a varjak ká-
rogását és a fácánkakas kakatolását is. Nemcsak más mada-
rak hangját, hanem például a szekérnyikorgást, a kutyauga-
tást is híven utánozza („szajkózza”). Éles, riasztó hangjára az 
erdő minden vadja figyel. Hangos riasztása miatt a cserkelő 
vadászok nemigen kedvelik. 

A lehetőségeken belül szinte min-
dent megeszik. Nyáron inkább rova-
rokkal táplálkozik, de a fészekrablás-
tól sem riad vissza. Elkapja a gyíkokat, 
a békákat, az apró rágcsálókat és a cső-
rével agyonveri őket. Ősszel áttér a nö-
vényi táplálékra. Télen táplálkozásá-
ban a növényi eredetű anyagok domi-
nálnak. Ilyenkor előveszi „éléskamrá-
jából” az ősszel szorgalmasan begyűj-
tött és eldugdosott csemegéit, mely fő-
leg makkból áll. Ám rejtekhelyeit – 

például fatuskók, avar – nem min-
dig találja meg, s ezzel mintegy er-
dőgazdasági tevékenységet foly-
tat, biztosítva a magok kikelését, 
elősegítve a természetes erdőfel-
újítást. Tölgymakk, bükkmakk, ku-
korica, gabonafélék magvai, dió, 
mandula, alma, szőlő, barack, er-
dei gyümölcsök egyaránt szere-
pelnek az étlapján.  

Tavasszal és nyáron ritkán 
hagyja el az erdőt, de ősztől tél vé-
géig laza csoportokban nyíltabb 
tájakon, szőlőkben, gyümölcsö-
sökben is megfordul. Bizalmatlan, 
óvatos, mozgékony madár. Vad-
gazdálkodási szempontból kárté-

tele elenyésző, állományának apasztása elsősorban az énekes-
madarak védelme érdekében szükséges. Hazai állománynagy-
ságáról pontos adatok nincsenek. Alkalmas területen tízhektá-
ronként 3-6 pár is költhet. Védettséget nem élvez, állományá-
nak gyérítése egész évben lehetséges. 
Forrás: Wikipédia                                                  Pulai Istvánné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mátyásmadár, szajkó

 
Kifejlett szajkófióka

BALATONI VETÉLKEDŐ 
 

A Nők a Balatonért Egyesület 
fennállásának 25. évfordulóján 

2020. április 17-én, pénteken 17:00 órától 
vetélkedőt szervez 

a NABE kenesei és akarattyai csoportja. 
Téma a Balaton, Kenese, Akarattya és a tó közvetlen 
környezete. A játékra 

a felnőtt korosztályból 4 fős csoportok, 
baráti társaságok jelentkezését várjuk. 

A fent megadott témákon belül földrajzi, geológiai, épí-
tészeti, képzőművészeti, irodalmi, zenei, állat- és nö-
vényvilággal kapcsolatos kérdések lesznek. Érdemes 
ismerni a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területének 
élővilágát. 
A vetélkedőre való jelentkezés határideje: 

2020. február 28. 
A kitöltött jelentkezési lapot a Kultúra Házában lehet 
leadni. 
További információ: 

06-20/229-4525 Thuryné Zsuzsa 
06-70/379-6816 Váginé Gyöngyi 

A NABE kenesei és akarattyai csoportja nevében: 
Pulai Istvánné 

Jelentkezési lap 
a Nők a Balatonért Egyesület 

Balaton-vetélkedőjére 
Csoport neve: 

………………………………………………………… 
 
Tagjai: 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

4. ……………………………………………………… 
 
Kapcsolattartó: 

………………………………………………………… 

Elérhetőség (telefonszám): 

………………………………………………………… 
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Sokan joggal elbizonytala-
nodnak, hogy ebben a hekti-
kus, „szélsőséges” időjárás-
ban nincs időnk a virágoskert-
jeinket, illetve sírkertjeinket 
meglátogatni, rendszeresen 
locsolni, ezért ezt megcáfo-
landó, néhány igazi túlélő, ke-
ménykötésű növénykét szeret-
nék bemutatni a teljesség igé-
nye nélkül, melyek elkápráz-
tatnak minket bőséges, hosz-
szan tartó virágpompájukkal. 
Ahhoz, hogy ez működjék, fontos, hogy 
megfelelő talajszerkezetet hozzunk 
létre, segítsük a növények megkapasz-
kodását, hogy gyökérzetük megerősöd-
jön. Magunk is meglepődünk majd, de 
hosszú éveken át telepeket hoznak létre; 
szaporodnak, virítanak. Kertünkben 
való felhasználásuknak csak a fantázi-
ánk, növényismeretünk szabhat határt. 

Szirti ternye (Alyssum saxatile): Dél-
kelet-Európából, Kis-Ázsiából szár-
mazó, 15-30 cm magasságú, cserjésedő 
évelő. Egytövű, de szétágazó. Sárga, 
fürtös virágai áprilistól júniusig nyílnak. 
Levele lándzsás, szürke, molyhos. Kő-
törmelékes talajon magától is megtelep-
szik, így száraz, akár sziklás helyekre ül-
tethető. – Magját ősszel vethetjük, pa-
lántái a tél végén, tavasz elején kelnek. 
Ekkor néhány hétig a végleges, állandó 
helyre ültetés előtt cserépben neveljük. 
Az átültetést később nem bírja. Óvjuk a 
földi bolháktól! 

Fehér ikravirág (Arabis albida): 
Kis-Ázsiából származó, 10-20 cm-re nö-
vő, gyepet képző növény. Levele szür-
készöld, szőrös, tojásdad alakú. Április-
májusban hozza füzérvirágait. Ez is jó 
sziklanövény. Ősszel magvetéssel sza-
porítható. 

Fehér madárhúr (Cerastium tomen-
tosum): ez a földön elterülő, legyöke-
rező szárú növény Olaszországból szár-
mazik. Levelei lán-
dzsásak, molyhosak. 
Fehér virágai május-
júniusban díszítik 
kertünket. – Még ho-
mokon is jól megél. 
Naptűrő, sziklaker-
tek szép növénye le-
het. Szegélynövény-
nek is alkalmas, de 
mivel gyorsan terjed, 
a mellette levő növé-
nyeket könnyen el-
nyomhatja. Magja ta-
vasszal vethető, de 
tőosztással, dugvá-
nyozással is szaporítható. 

Tollas szegfű (Dianthus plumarius): 
a Nyugati-Alpokból származik. Levelei 

is dekoratívak, szálasok és kékeszöldek. 
Virágát májusban és júniusban bontja. 
Változata, a homoki szegfű (Dianthus 
serotinus) az Alföld homokpusztáiról 

került kertjeinkbe; fehér, illatos virágai 
20-30 cm-es száron júliustól októberig 
pompáznak. – A szegfűfélék magját ta-
vasszal vetjük. Hasznosabb a szeptem-
beri, hidegágyas dugványozás vagy a tő-
osztás, mert a szegfűfélék könnyen ke-
reszteződnek egymással. 

Szívvirág (Dicentra spectabilis): az 
április-májusban fürtben nyíló, rózsa-
szín virágú, 60-70 cm-re is megnövő nö-
vény hazája Japán. Napos, félárnyékos 
helyen érzi igazán jól magát. Szaporí-
tása a nyár végén tőosztással vagy gyö-
kérdugványozással történik. 

Színeváltó fűtej (Euphorbia poly-
chroma): Közép-Európából és a Balkán-

ról érkezett kertjeink-
be ez a 30-40 cm-es, 
puhaszőrös évelő. Áp-
rilistól júniusig felle-
velei aranysárgára szí-
neződnek, de ezzel 
még nincs vége a szín-
kavalkádnak: a ter-
més és a levelek ősz-
szel élénk piros szín-
ben pompáznak. Fél-
árnyékba, cserjék, bok-
rok mellé, sziklacso-
portokba ültessük. – 
Elfekvő szárú válto-
zata az Euphorbia my-

rsinites május-júniusban hozza sárga vi-
rágait; fellevelei szintén sárgák. Mind-
két változatot a mag beérése után vetjük, 

de érdemes előtte leszedni és 
pár napig szellős helyen tar-
tani, mert magjait könnyen el-
szórja. 

Hamvas csenkesz (Festuca 
glauca): a Kaukázusban ősho-
nos, 20-30 cm-es, kékeszöld 
levelű növény. Május-június-
ban virágzik. A természetben 
mészköves, sziklás talajon for-
dul elő. Homokos talajra, szik-
lakertekbe ajánlott. 

Fátyolvirág (Gypsophila 
paniculata): Közép- és Délkelet-Euró-
pában és Szibériában őshonos. Akár 1 
méteresre is megnövő, vastag karógyö-
kerű növény. Júniustól augusztusig 
hozza dúsan ágas-bogas, sok kis virág-
ból álló virágzatát. Vágott virágként is 
népszerű, akár szárított formában is. A 
lösztalajon is jól boldogul. Magját ta-
vasszal vethetjük. 

Törpe nőszirom (Iris pumila): Kelet-
Európából származó, 10-20 cm-es, hú-
sos gyökértörzsű évelő, melynek kard 
alakú levelei is szépen mutatnak. Ápri-
lis-májusban virágzik; a napos, sziklás, 
füves helyeket kedveli leginkább. Válto-
zata a kerti nőszirom (Iris germanica) 
eredetileg kékeslila virágú, de ma már 
számtalan színváltozatban érhető el. 
Május-júniusban hozza virágait, melyek 
gyakran többesével jelennek meg 40-80 
cm-es szárán. – Az íriszek kötöttebb ta-
lajon érzékenyek a nedvességre, erre 
ügyeljünk. Nyár végén vagy tavasszal 
tőosztással szaporíthatjuk. 

Hegyi len (Linum austriacum): ha-
zája Közép- és Délkelet-Európa, Elő-
Ázsia. 30-40 cm-es szürkészöld szára a 
felhő harmadban elágazik. Májustól 
szeptemberig ontja kék virágait – me-
lyek sajnos elég rövid ideig pompáznak. 
Száraz, napos helyre, sziklakertbe, virá-
gos gyepbe ültessük. Ha a magját el-
szórja, magától is elszaporodik. – Válto-
zata a sárga len (Linum flavum) már tar-
tósabb virágzattal rendelkezik. 

Leánykökörcsin (Pulsatilla): Kö-
zép-Európa déli részén honos, 15-30 cm 
magas, karógyökerű évelő. Levelei sal-
langosak. Harang alakú virágai világos 
ibolyaszínűek, március-májusban nyíl-
nak, így az egyik legkorábbi tavaszi vi-

SZÁRAZSÁGTŰRŐ NÖVÉNYEK 
ÉS A DIÓ NAGY ELLENSÉGE 

Fehér madárhúr 

 
Homoki szegfű 

Kökörcsin
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rág. Kedveli a napos, füves, száraz talajt, 
még a meszeset is. Szintén jó sziklakerti 
növény, ritkán igényel öntözést. – A fe-
ketekökörcsin (Pulsatilla nigricans) ki-
csit később, április-májusban nyílik, vi-
rágai fekete bíborszínűek. Homokbuc-
kákon nagy tömegben fordulhat elő. 
Mindkettőt magvetéssel, a mag érése 
után szaporítható. Az átültetést nem sze-
retik, cserépben nevelhetjük elő. 

Borsos varjúháj (Sedum acre): Eu-
rázsiában őshonos, legyökerező szárú, 
apró, tojásdad alakú levelű növény. Má-
justól júliusig nyíló virágai sárgák. A kis 
varjúháj (Sedum album) júniustól au-
gusztusig hozza fehér virágait. – A kau-
kázusi varjúháj (Sedum spurium) rózsa-
szín virágokat hoz, levelei télen vörösre 
színeződnek. Árnyékos helyen jó gyep-
pótló. Sziklakertbe, évelő ágyások tö-
vébe, száraz helyekre ültethetők, a sok 
vízre érzékenyek, nagyon kevés öntö-
zést igényelnek. A varjúhájfélék szapo-
rítása tőosztással történik, dugványról is 
könnyen gyökereznek. 

Olvasóink közül többen kérdezik: mi 
lesz szeretett diófáinkkal? Az utóbbi 

években rájár a rúd diófákra: termésük 
még a beérés előtt tönkremegy. Ebben 
az esetben a dióburok-fúrólégy kártéte-
léről van szó. Jelenleg lehullott vagy 
múmiaként még mindig a fán van a gyü-
mölcs, melyben áttelel a nyű. Jó hír, 
hogy kutatóink régi praktikához próbál-
nak folyamodni, felismervén a legyekre 
jellemző viselkedést, miszerint ammó-
nia bűzével köny-
nyedén csalogatha-
tóak. Mint amikor a 
régi időkben ecetet 
locsoltak a kert e-
gyes részeire, és a 
legyeket össze lehe-
tett fogdosni. Az 
ammóniát tartalma-
zó készítményt egy-
előre nem engedé-
lyezték, de remél-
jük, mire a diószezon megkezdődik, már 
rendelkezésünkre áll. Addig is alkalmaz-
zuk a hagyományos légyfogó praktiká-
kat (légypapír). Nem baj, hogy a hatal-
mas, kiterebélyesedett diófákra nem ér 
fel a házi permetezés, permetezzünk! Ne 

feledjük: bakteriális és gombás megbe-
tegedések is veszélyeztetik diófáinkat, 
ezért a tavaszi lemosó permetezés fontos 
(egyéb gyümölcsfáinkon, disznövénye-
inken sem elhagyható), ez alapozza meg 
egész éves növényvédelmi stratégián-
kat. 

Permetezni eredményesen 8-10 fo-
kos hőmérséklet mellett már lehetséges. 

Akkor lehetünk 
kellően gondosak, 
amikor a rügyek 
megduzzadásakor, 

kipattanásakor a 
növekvő felületet 
még egyszer meg-
permetezzük, azzal 
a jó érzéssel, hogy a 
biogazdálkodásban 
is engedélyezett, a 
gazdaboltban kap-

ható készítményekkel tudjuk ezt megol-
dani. A készítményekben ilyenkor már 
olaj is van, amely a vegetáció idején, a 
későbbiekben csak sokkal óvatosabban 
lenne felvihető a növényekre. 

Bollók Ferenc
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miatta nem jutott friss dió a karácsonyi 

tortába: dióburok-fúrólégy 

Hírek a Könyvtárból 

A 2019 őszén leselejtezett könyvek 
értékesítésének bevétele 

Értékesítésből befolyt összeg: 21.100 Ft. 
Újrahasznosításra átadott könyvekért kapott összeg: 4.400 Ft.
Összesen: 25.500 Ft. 

Ebből az összegből 2019 decemberében a következő könyve-
ket vásároltuk 25.540 Ft értékben: 
Ifjúsági 

▪ Kinney, Jeff: Egy ropi naplója 14. Könyv- 
  molyképző Kiadó, 2019 
▪ Russel, Rachel Renee: Egy Zizi naplója 12. 
  Könyvmolyképző Kiadó, 2019 

Útikönyvek: 
▪ Pálfy Katalin: Élmények és látnivalók Ma- 
  gyarországon. Well-Press Kft., 2019 

Felnőtteknek 
Regények 

▪ Frei Tamás: Bábel. Alexandra Kiadó, 2019 
▪ Lakatos Levente: Barbibébi. Libri Kiadó, 2018 
▪ Lakatos Levente: Bomlás. Libri Kiadó, 2017 
▪ Lakatos Levente: Vörös ###. Libri Kiadó, 2019 

Ismeretterjesztő: 
▪ Jakupcsek Gabriella: Nagy levegő – Aki meg- 
  áll, elsüllyed. Jaffa Kiadó, 2019 

2020. február 22. szombat, 
18:00 óra 

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját, 
barátait, ismerőseit 

a Balatonalmádi járás Polgárőrbáljára, 
Balatonkenesére, 

a Kipp-Kopp Óvoda éttermébe. 

Belépődíj: 3500 Ft, 
mely egy aperitifet 

és svédasztalos vacsorát tartalmaz. 

Program: 
Köszöntő 

Vidám, zenés műsor 
Svédasztalos vacsora 

Tombola 

Zenél: Sziránszky Krisztián 
Jelentkezni lehet: 

Nyemcsok Gabi – 06/70/3132127 

Nekem tetszett, olvasd el Te is! 
Beszélgessünk kedvenc könyveinkről egy tea mellett 

2020. február 11-én, kedden 
17:00 és 19:00 óra között 

a Könyvtárban! 
Moderátor: Nagy Krisztina 
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Újabb barangolásom színhe-
lye Spanyolország északkeleti ré-
szén fekvő Katalónia (Catalu-
nya), mely 31 900 négyzetkilo-
méter. Ez körülbelül egyharmada 
a mai Magyarországnak; talán, ha 
egy kicsit jobban behatároljuk, egy Dunántúl nagyságú terü-
lettel vetekszik. Az ország alakzata derékszögű formájú. Észa-
kon Franciaország és Andorra a szomszédja, délen Valencia, 
keleten a Földközi-tenger, nyugaton pedig Aragónia határolja. 
Északon a Pireneusok, délen az elő-Pireneusok, a tengerparttal 
párhuzamosan a Katalóniai-hegység húzódik.  

Katalóniát négy tartományra (provincias) osztják: Barce-
lona tartomány székhelye Barcelona, területe: 7733 km². Tar-
ragona tartomány  székhelye Tarragona, területe: 6283 km². 
Lleida tartomány székhelye Lleida, területe: 12 028 km². 

A terület nyolc megyéből áll, 41 járásra tagolódig és 950 
községgel rendelkezik. 2018-as adat szerint a lakosság megha-
ladja a 7,5 millió főt. A nyelvet Paisos Catalans országokban 
beszélik. Ezek Andorra, a Baleári-szigetek, Szardínia sziget 
egy része, Alghero település, Franciaországban Perpignan, 
Valencia tartományban Murcia, valamint Aragónia néhány vi-
déke. Andorrában a Franco-éra alatt sok katalán talált mene-
déket. 

Szeretném egy kicsit közelebb hozni e nemzetet és nagysá-
gát. Spanyolországon belül a vidék honfitársaink közkedvelt 
úticélja. Sokan nem is tudják, hova érkeznek. Amikor egy na-
gyobb csoporttal itt jártunk, a katalánok azt mondták, legyünk 
büszkék rá, hogy magyarok vagyunk. Akadt is rá alkalom, 
hogy az itteniek szeretetét megtapasztaljuk. Ezek után én is 
mindenkinek azt mondom, hogy ezen a földön legyen büszke 
a magyarságára. Elődeink otthagyták a lábnyomukat és meg-
alapozták ezt a hírnevet. Ízelítőnek mindjárt itt van egy magyar 
vonatkozású érdekesség: I. Jakab felesége, Árpádházi Jolán 
volt, aki a Katalán balladákban is szerepel, Violant de Hongria 
néven. Jolán II. András magyar király lánya volt. 

Számos hasonlóságot vélek találni a történelemben a ma-
gyarok és a katalánok között.  A katalán nemzet napjainkban 
is egyfajta rabságban él. Kis kitérő: a múlt században az 

Amerikai Egyesült Államok min-
den évben megrendezte a rab 
nemzetek hetét. A szovjet övezet 
fennhatósága alatt lévő szocialista 
országok előtt tisztelegtek, bízva, 
hogy egyszer a rablánc elszakad. 

Honfitársaink egy része szülőföldjén idegenként él. Valahogy 
a katalánok is így vannak ezzel. Igaz, ők bizonyos szempont-
ból szerencsések, hiszen széleskörű autonómiát kaptak. A napi 
híreket figyelve folyamatos a spanyoloktól való függetlenségi 
törekvésük. Anélkül, hogy túl mélyen belemennék az előzmé-
nyekbe, néhány mozzanatot kiemelek. 

Habsburg I. Károly 1516-ban került a spanyol trónra. Ké-
sőbb német-római császár lett, V. Károly néven. 1556-ban II. 
Fülöp vette át a trónt, de nem foglalkozott a katalán területtel. 
Az idők folyamán újabb nehézséggel kellett szembenézni. A 
tengeri támadások az itt élők mindennapjait keserítették meg.  
Ezt próbálták valamiféleképpen kivédeni azzal, hogy a part 
menti várakat megerősítették. Csupán akkor lélegezhettek fel, 
amikor Lepantónál a törökök vereséget szenvedtek.  III. Fü-
löpnek (Jámbor Fülöp) sikerült elkergetni az arabokat, akik 
nyolcszáz évig uralkodtak Hispánia területén. Nem elhanya-
golható az a tény, hogy az arabok a keresztények számára na-
gyobb mértékű szabadságot engedtek. Kiűzésükkel Spanyol-
ország gazdasága hanyatló ágba került. 

II. Károly idején fordulóponthoz érkezünk. Az egykori 
nagy birodalom szétesik. A színteret 1640-ben új szereplők, a 
franciák veszik át. A katalánok megelégelték a spanyolok el-
nyomását, szembefordultak velük. Katalónia 1652-ben a Fran-
ciaországhoz került. A katalánoknak nem sok közük van a spa-
nyolokhoz, mindig is a franciákhoz kötődtek. Ma is fellelhető, 
hogy például az építkezéseikben a francia mintát követték. A 
későbbek folyamán Katalóniának ismét sikerült önállósulnia, 
ami magával hozta az önálló pénz forgalomba helyezését. Ek-
kor ismét fellendülés következett be. A katalánok sorsát u-
gyancsak a történelemből ismert spanyol örökösödési háború 
pecsételte meg: ez lett a vesztük. A katalánok a Habsburgok 
mellé álltak, de V. (Bourbon) Fülöp spanyol király hatalomra 
kerülésével a spanyolok 1714-ben elfoglalták Barcelonát. In-
nentől kezdve a katalánokat elnyomták, nyelvüket betiltották, 
egyetemüket megszüntették. Bár szabadságuktól megfosztot-
ták őket, de a gazdaságuk ismételten fellendült. 

1939-ben Spanyolországban Francisco Franco tábornok a 
náci Németország és a fasiszta Olaszország közreműködésé-
vel, katonai puccsal átvette a hatalmat Spanyolországban. Újra 
nehéz időszak következett a katalánok életében. Franco min-
den eszközt felhasználva elnyomta a nemzetet. Ismét betiltotta 
a nyelvüket, a kultúrájukat a sárba tiporta. Mindez haláláig, 
1975-ig tartott. 1977-től létezik önálló katalán kormány. 

2014-től felerősödött az önállósulás igénye. 2017-ben nép-
szavazás keretében úgy döntöttek, hogy külön szeretnének élni 

Katalán rab nemzet 1.
A spanyol Kánaán 
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a spanyoloktól. Ebbéli törekvésük ez idáig nem érte el a 
célját. Spanyol részről a kiválást nem engedik. Gondol-
juk csak végig, milyen következménye lenne ennek Eu-
rópára nézve! Számos idegen nemzethez csatolt népcso-
portban felerősödne az önállósulási törekvés. 

Napjainkban is számos összecsapás színhelye 
Katalónia fővárosa, Barcelona. Magam is ott sétál-
hattam főutcáján, ahol folyamatosak a megmozdulá-
sok. 

Az alcímben idézett, sokat sejtető Kánaán talán 
nem túlzó. Erős autonóm területről beszélünk; egye-
sek szerint itt termelődik meg egész Spanyolország 
GDP-je. A turizmus jelentős szerepet tölt be, hiszen 
évente milliók látogatnak ide. A klíma nagyon ked-
vező, egy évben három alkalommal tudnak zöldség-
féléket szüretelni és a gyümölcs is bőségesen terem. 
Dolgos, szorgalmas emberek élnek erre felé. 

A következő alkalommal érdekességekkel fűsze-
rezve folytatódik a barangolás. 

Varga Ákos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itt is laknak, ott is laknak 
Keresse meg a hálózatban, hol élnek ezek a kisebb-nagyobb álla-
tok, illetve hol találhatók a gazdasági eszközök! 

        8.             

                     

                     

     9.                

         3.        19.    

            1.   21.      

      6.         10.   22.   
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4.          14.           
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              20.       
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           18.          

         23.            

                     

                     

       16.              

 
 

5. Medveotthon. 
6. Madárépítmény. 
7. Cinkelakás. 
8. Rókavár. 
9. Házinyulak laknak itt. 
10. Turbékolók háza. 
11. Haslábán közlekedő állat

lakja. 
12. Földalatti „kismunkás” ott-

létéről árulkodó halom. 
13. Gyöngybagoly kedvelt lak-

helye. 
14. Kisrágcsáló menedéke. 
15. Szarvasok, őzek otthona. 
16. Itt tartózkodik a szelemen, 

a kakasülő, a kisgömböc,
sonka és kolbász is. 

17. Ebben a helyiségben van a 
mosdótál Tájházunkban. 

18. Juhok hajléka. 
19. Guppi és társai háza. 
20. Takarmány, termény szel-

lős lakása. 
21. Tágas, néha nyitott tároló, 

mindenféle gép, eszköz
számára. 

22. Nyitott oldalú otthon ko-
csiknak (szekér). 

23. Körülkerekített hely legelő 
állatoknak. 

24. Matula házikója „saját nyel-
vén”. 

 
 

    

    

    

    

Rejtvény 
Készítette: 

Pulai Istvánné 
és Pulai Anna 

1. Méhlakás. 
2. Hangya-lakótelep. 
3. Ló és tehén a lakója. 
4. Baromfiak éjszakázó he-

lye. 

KÉPES SUDOKU 
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kÉpes kalendÁrium – Február – Írta és rajzolta: Pulai Istvánné 
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Szállítás napja         A hulladék típusa 
Február 4. (kedd)  Kommunális 
Február 11. (kedd)  Kommunális 
Február 18. (kedd)  Kommunális 
Február 24. (hétfő)  Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Február 25. (kedd)  Kommunális 
 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja          A hulladék típusa 
Február 4. (kedd)  Kommunális 
Február 11. (kedd)  Kommunális 
Február 18. (kedd)  Kommunális 
Február 24. (hétfő)  Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Február 25. (kedd)  Kommunális 

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

edényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak elszál-
lításra 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, szab-
ványos, 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 gyűjtő-
zsákot kizárólag az elszállítás napján, az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki. A nye-
sedéket és egyéb, zsákban nem elhelyezhető zöldhulladékot egy méter hosszúságúra 
vágva, kötegelve kérjük kihelyezni. 

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

A zsákokat a következő helyeken 
tudják megvásárolni 

Balatonkenese Városgondnokság 
8174 Balatonkenese, Fő u. 43. 
Hétfő – csütörtök: 8.00 – 15.00 
Péntek:  8.00 – 13.00 
Gazdabolt 
8174 Balatonkenese, Fő u. 45. 
Hétfő – péntek: 8.00 – 16.00 
Szombat:  8.00 – 13.00 
„Vegyeske” papír, írószer, 
nyomtatvány, újság, könyv 
8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 2. 
Szeptember 1. – június 30.: 
Hétfő – péntek: 7.30 – 17.00 
Szombat:  7.30 – 12.00 
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. 
Hétfő – péntek: 8.00 – 17.00 
Szombat:  8.00 – 13.00 
Vasárnap:  zárva 

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

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

lana előtti közterületre helyezheti ki. 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
A természetes személy, ingatlanhasználó az ingatlanon keletkezett települési hulla-

dékból elkülönítetten gyűjti a papír, az üveg, továbbá a műanyag anyagú, újrahasznosít-
ható hulladékokat, és a közszolgáltató által ingyenesen biztosított, az elkülönített gyűj-
tésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőzsákban adja át a közszolgáltatónak. 

A zsákokat a szolgáltató folyamatosan pótolja. A nagyobb papírhulladékot az ingat-
lanhasználó 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 elszál-
lítás napján, kizárólag az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki. 

Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban a fentiekben felsorolt hulladékon kívül más jel-
legű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja. 

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

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

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

 

Kommunális zsák: 508.- Ft/db 
Biológiailag lebomló 

„zöldhulladékos” zsák: 100.- Ft/db 

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. 

Lomtalanítás 

Az ingatlanokon keletkezett avart és kerti hulladékot 
szeptember 15. és május 15. között, pénteki napokon 9:00-től 16:00 óráig 

lehet elégetni. Gyűjtse inkább biológiailag lebomló zsákba, vagy komposztáljon! 
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Rejtvény 
E számunk rejtvényeinek 

megfejtései 
30. oldal 

Itt is laknak, ott is laknak 
1. Kas 2. Boly 3. Istálló 4. Tyúkól
5. Barlang 6. Fészek 7. Odú 8. Ko-
torék 9. Ketrec 10. Galambdúc 11.
Csigaház 12. Vakondtúrás 13.
Templomtorony 14. Egérlyuk 15.
Erdő 16. Padlás 17. Pitvar 18. A-
kol 19. Akvárium 20. Csűr 21. Paj-
ta 22. Szín 23. Karám 24. Guny-
hó 
35. oldal 

Hát ezek meg micsodák?! 
1. Zeller 2. Káposztalevél 3. Kara-
lábé 4. Tűpárna gombostűkkel 5.
Kenyérpirító belseje 6. Hajszálak 

A P R Ó -  
h i r d e t é s e k  

■ Eladók: különböző hősugárzók és radiáto-
rok, konyhai gépek és eszközök, színes 
konyhai bútorok, tisztított, 6 négyzetméte-
res szőnyeg, különböző méretű asztalok és 
székek, porszívó, horgászeszközök – bo-
tok, szákok, evezők, ruházat – háromfázisú 
villanytűzhely, televízió, rádiók, valamint 
sok más holmi. A vásárláshoz hívjon fel a 
következő telefonszámokon: 
0620/926 3323, ill. pesti lakáson: 
1 3414-807 a leutazásom érdekében. 

SZOLGÁLTATÁS 

■ Német szakos nyugdíjas nyelvtanár nyelv-
tanítást vállal. Telefon: +36 70/6227 436 

Fekete Gyémánt Szépségszalon 
Férfi, női és gyermekfodrászat. TC Jaguar 
meleg ollós hajvágás, pedikűr, gyógypedi-
kűr, manikűr, műköröm, gél lakkozás, koz-
metika. Szeretettel várom a kedves vendé-
geket! Balatonkenese, Kikötő u. 2-4. 
Igény esetén házhoz megyek. 
Zimmermann Szilvia 
06 20/363-57-80, 06 20/241-54-95 

Legyen 
az Ön fotója a 

Balatonkenesei 
Hírlap 

borítóján vagy 
oldalain! 

Várjuk képeit! 
balatonkenesehir-

lap@gmail.com 

A felhasználhatóság 
érdekében kérjük, ha 
lehet, fotóikat minél 

nagyobb méretben küldjék! 

Jambrik Mihály szobafestő-mázoló, 
külső-belső felújítási munkák. 

Tel.: +36 30/286-07-20 

Hol járunk? 
Az előző lapszámunkban látható két 
páva az iskola bejárata fölött, a tetőn 
található. 

A helyes megfejtést ezúttal 
Pilászy Piroska 

küldte. Gratulálunk! 
Ebben a számunkban is találnak fel-
deríthető kenesei látnivalót. Lapoz-
zanak 35. oldalunkra!  
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