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Csukás István:
Megtérés
Szárnyam nem nőtt, az angyalok
káprázata bennem ragyog;
s a látomás csak megsuhint:
az Ácslegény a Golgotán
elröpült a Hold után.
Csukás István
Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas író, költő,
a Nemzet Művésze
1936. április 2. – 2020. február 24.

Szerkesztői előszó
Március. Mindjárt nyár lesz, csak figyeljenek!
Az előszó fölött e hónapban Csukás István verse szerepel.
Az újság készítése közben érkezett a hír, hogy elment. Sajnos, nem ő az
egyetlen. Mostanában szinte nincs olyan lapszámunk, amiben ne közölnénk nekrológot, ne búcsúznánk valakitől, valakiktől. Olyanoktól, akik
itt éltek köztünk, nap mint nap találkoztunk, megálltunk néhány szóra.
Elmentek, mi – még – maradtunk, és hiányukban folytatjuk tovább napjainkat. Eszünkbe jut, mit mondanánk még nekik, mi az, amit sosem
mondtunk. Ez a lehetőség már elmúlt, de van, ami maradt. Azok, akik maradtak. Akik itt élnek körülöttünk, velünk. Nekik még mondhatjuk, velük
Balatonkenesei Hírlap
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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 aktuális 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 formában az alábbi pontokon is megtalálják:
● Tájház (Kossuth utca 6.)
● a Vak Bottyán Strand főbejáratánál lévő Tourinform Iroda
● Alsóréti Szabadstrand/Alsóréti Üdülő Egyesület (Parti sétány 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
még beszélhetünk. Hány félreértés, ki nem mondott
dolog van bennünk – még a szeretet is –, amit most
kellene elmondani, ha kell, pedig tisztázni. Nem
lenne jobb, mint gyűjteni a kellemetlen tapasztalatokat? Nem lenne jobb, ha inkább mosollyal, őszinte
egymás felé fordulással gyorsan elintéznénk a rosszat
és úgy mennénk tovább? Lehetőleg még azelőtt, hogy
már nem marad rá időnk. Mert aztán előbb-utóbb
mindannyiunkért meghúzzák a harangot.
Kicsit borongós lett a bevezető, de az újság vidámabb. Találják meg benne a kedvükre valót!
Nagy Krisztina
2020. március

Január végén tartotta soron
következő ülését a balatonkenesei képviselő-testület. Az esemény elején továbbtárgyalásra alkalmasnak találták a 2020-as költségvetési
rendelet tervezetét, mellyel kapcsolatban a változtatási szempontokat folyamatosan egyeztetik az intézményekkel.
Felülvizsgálják a köznevelési intézmények térítési díjait. Az élelmezés területén érvényben levő normák 2017 áprilisa óta nem változtak, azonban az
alapanyagok beszerzési ára jelentősen
növekedett, így a díjakat ehhez kell igazítani. A táblázatban szereplő díjakat a
képviselők továbbtárgyalásra alkalmasnak találták.
Felülvizsgálja a testület a szociális
ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet. Erre vonatkozóan Kurucz Henrietta, a Szociális Bizottság elnöke nyújtott be indítványt. A bizottság javaslata
szerint a temetési támogatás jogosultsági feltételeit kellene vizsgálni, valamint a költségvetés ismeretében indokoltnak tartják a lakhatási támogatás 10,
és az ápolási támogatás 25%-os emelését. A rendeletmódosítás előkészítése a
februári testületi ülésre várható.
Beszámolót nyújtott be 2019. évi munkájáról a Polgármesteri Hivatal, melynek
részleteit táblázatunkban találják.
A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde felvételi körzetéről, nyitvatartásáról és a
beiratkozás rendjéről is szavaztak a képviselők. Az öt hét nyári zárvatartási időt,
amennyiben a szabadságok kiadása biztosítható, javasolják csökkenteni. A
2020-2021-es nevelési évre április 20án, hétfőn 8:00-17:00 óra és április 21én, kedden 8:00-15:30 között lehet beíratni a gyerekeket. Az ezzel kapcsolatos
információkat lapunk következő számában olvashatják.
Jóváhagyta a Testület a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kötelező felvételi körzetét.
Térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat az egy éven aluli gyerekek számára a rotavírus elleni védőoltást. A fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltásra 1.000.000,- Ft keretet szavaztak
meg, melynek emeléséről szükség esetén döntenek.
Tájékoztató hangzott el az Önkormányzat leltározásáról és selejtezéséről.
A Településfejlesztési bizottság kezdeményezte, hogy a városüzemeltetéshez
kapcsolódó eszközök állapotát minden
intézmény esetében mérjék fel. A Városgondnokságnál február hónapban bejárást terveznek, és tervezik a település
részeinek feltérképezését is a legfontosabb teendők, javítások, karbantartások
elvégzése érdekében.

A január 30-i testületi ülésen történt

Balatonkenesei Hírlap

Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatalának
2019-es beszámolója
Adatok
Biztosított költségvetési létszám: 19 fő
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK
Hozott határozatok száma: 411
Megalkotott rendeletek száma: 18
Önkormányzati társulások működésével kapcsolatos feladatok
Balatonkenesei Szociális Társulás
Köznevelési Intézményi Társulás
Ügyiratforgalom, iktatás
Iktatott ügyiratok száma: 25525 db
ÁLLAMIGAZGATÁSI, HATÓSÁGI ÉS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
1. Igazgatási csoport
1.1 Anyakönyvi igazgatás
Születések száma: 19
Halálesetek száma: 31
Házasságkötések száma: 42
Állandó lakosok száma (2020. január 1.): 2722 fő
1.2 Sajtóreferensi feladatok
Városi honlap (www.balatonkenese.hu)
Balaton TV
Idegenforgalmi tevékenység, nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggő események lebonyolításának segítése
1.3 Szociális és gyermekvédelmi ügyek
Szociális bizottságra átruházott ügyek
Lakhatási támogatás: 17 fő – 1.085.000,- Ft
Ápolási támogatás: 1 fő – 307.800,- Ft
Gyógyszertámogatás: 14 fő – 827.000,- Ft
Átmeneti segély: 1.955.595,- Ft
Polgármesterre átruházott ügyek
Születési támogatás: 20 fő – 1.200.000,- Ft
Temetési támogatás: 11 fő – 660.000,- Ft
Rendkívüli segély: 2 eset – 11.210.- Ft
A jegyző gyermekvédelmi tevékenysége
Kézpénztámogatás: 2019. augusztus: 37 fő, 2019. november: 36 fő
1.4 Kereskedelmi, ipari, szálláshely-igazgatás
Kereskedelmi igazgatással és turisztikával kapcsolatos ügyiratok: 616 db
Zenés rendezvényekkel kapcsolatban: 58 db
Hatósági bizonyítvány: 2 db
Szálláshelyengedélyekkel kapcsolatban: 155 db
Kifüggesztések: 624 db
Statisztika: 7 db
Nyilvántartások vezetése: 8 db
1.5 Egyéb igazgatási feladatok: környezettanulmány, vagyonleltár készítése, koordinálás
1.6 Munkáltatói intézkedések
1.7 Testületek működésével kapcsolatos tevékenység
1.8 KIRA-rendszer használata: a központosított illetményszámfejtés feladatai
1.9 Adócsoport
Adóbevétel
(2019. december 31-i állapot szerint befolyt összeg)
Építményadó: 111.914.630,- Ft
Telekadó: 26.481.227,- Ft
Idegenforgalmi adó: 42.041.725,- Ft
Idegenforgalmi adó építmény után: 249.400,- Ft
Gépjárműadó: 9.846.752,- Ft
Iparűzési adó: 98.383.668,- Ft
Iktatott ügyiratok száma
Főszám: 6029 db
Alszám: 9436 db
2. Műszaki csoport
2.1 Vagyongazdálkodás
Közterület-használati engedélyek száma: 104 db
Területhasználati engedélyek: 13 db
Strandbérletre vonatkozó területbérlet: 8 db
Faházbérlet: 3 db
Haszonkölcsön-szerződés: 4 db
Behajtási engedély: 153 db
Talajvízkút fennmaradási, létesítési engedély: 148 db
2.2 Települési műszaki feladatok ellátása: felújítások, beruházások kezelése
2.3 Település-üzemeltetés
2.4 Projektmenedzsment: beruházási, pályázati ügyintézés
2.5 Közterület-felügyelet
3. Pénzügyi csoport
Az Önkormányzat, intézményei és a társulások költségvetésével kapcsolatos szakmai tevékenység
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Tárgyalták a képviselők a város
2020. évi rendezvénytervét. A Kultúra
Háza rendszerbe foglalta a tervet, melyet a helyi civil szervezetek egészítettek
ki. A nyári rendezvényekhez szponzori
támogatást is elfogad a város, ilyen módon is lehet támogatni a kenesei kulturális életet. A helyi értékek megmutatására
is hangsúlyt fektetnek, így több esetben
helyi fellépők bevonásával valósulnak
meg a programok. A rendezvénytervet a
képviselők továbbtárgyalásra alkalmasnak találták.
A trianoni békediktátum aláírásának
100. évfordulójára emlékjel felállítását kezdeményezték civilek. A Képviselő-testület
támogatja az ezzel kapcsolatos elképzelést.
A WIFI4EU pályázat keretében ingyenes WIFI-pontok kerülnek telepítésre Balatonkenese közterületein. Az

egyik a vasútállomáson. A
MÁV Zrt. évi 40.000,- Ft
bérleti díjat kérne a WIFIpont elhelyezéséért, mely
díjtól eltekinteni nem
szándékoznak, annak ellenére, hogy a szolgáltatás
elsősorban az utazóközönség kényelmét szolgálná.
Ezért a képviselők az ide
telepítendő berendezésnek
új elhelyezési pont kijelölését javasolják.
A
www.balatonkenese.hu weboldalon megtalálják a testületi ülések
előterjesztéseit, jegyzőkönyveit, egyéb anyagait.

TISZTELT BALATONKENESEI LAKOSOK!
Civil kezdeményezésre, Balatonkenese Város Önkormányzatának támogatásával és Baky Péter művész közreműködésével a trianoni békediktátum aláírásának centenáriumára Emlékjel felállítását tervezzük.
Amennyiben elképzelésünket méltónak találják támogatásukra, kérjük Önöket, csatlakozzanak támogatóink sorába, hiszen közös akarattal és összefogással tudjuk megőrizni Balatonkenese múltját, gazdagítani jelenét és utat mutatni a jövő nemzedékeknek.
Támogatásukat a Balatonkenese Városért Közalapítvány Takarékbank Zrt.-nél vezetett számlájára juttathatják el (számlaszám: 72900013-10501447), személyesen a Balatonkenese, Fő utca 23. szám alatt található bankfiókban, vagy átutalás formájában. A Közlemény rovatban kérjük, tüntessék fel: Trianon Emlékjel.
Tisztelettel és köszönettel:
Civil kezdeményezők

Balatonkenesei Hírlap

Tisztelt ingatlantulajdonosok!
Kedves Keneseiek!
A Balatonakarattya és Balatonkenese szétválását
követő vagyonmegosztással kapcsolatban 2020.
február 19-én sor került a második egyeztetésre,
amelyen a települések képviselői ismertették javaslataikat az elszámolás alapjául szolgáló kataszteri nyilvántartás módosításával kapcsolatban. Mindkét fél egyetértett abban, hogy ehhez
szakértő bevonása szükséges, aki különböző számítások után a kapott adatokat feldolgozza, és a
felek rendelkezésére bocsátja. Ezen eredmények
megismerését követően kerülhet sor a következő
egyeztetésre, melynek tervezett időpontja 2020.
március 25.
Jurcsó János
polgármester

– nk –

Tájékoztató a református temetőről
Amint arról korábban hírt adtunk, a Balatonkenesei
Református Egyházközség pályázatot nyújtott be a Magyar
Falu Program „Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők fejlesztése” című felhívásra, hogy a temetőt a vaddisznók ellen hatékony vadkerítéssel tudjuk körbekeríteni.
2019 novemberében pályázatunk tartaléklistára került, majd 2010. január 11-én nagy szomorúsággal vettük
tudomásul, hogy a tartaléklistát törölték, így pályázatunkat
elutasították.
A temető körbekerítésének teljes költsége kb. 8,5 millió
forint, erre saját fedezetünk nincsen.
Jelen helyzetben annyit tudunk tenni a vaddisznók ellen, hogy búvóhelynek alkalmatlanná tesszük a temetőt.
Teljes területét kitisztítjuk, a sűrű erdős részeket és a bozótot kiirtjuk, ligetessé, átláthatóvá tesszük.
Megegyeztünk egy vállalkozóval, aki az egész munkát
nagyteljesítményű gépekkel és kézi munkaerővel elvégzi, a
faanyagot a helyszínen ledarálja, majd pelletként elszállítja.
Ezt követően komoly kihívás lesz a kitisztított nagy terület folyamatos tisztán tartása.
Továbbra is szeretnénk a temető körbekerítését megvalósítani, ezzel kapcsolatban minden előbbre vivő javaslatot szívesen fogadunk. Az ilyen irányú pályázati lehetőségeket figyeljük.
Bízunk abban, hogy hamarosan megoldást tudunk találni a vadak kegyeletsértő sírrongálásának bosszantó és
elszomorító problémájára, és a temető újra békés nyughelye lehet elhunytjainknak.
Németh Péter
lelkész
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„…de azért még változatlanul
itt vagyok köztetek”

In memoriam
Dr. Molnár László

– Péterfy Gizella emlékére –

„A jó lelkek csillagként élnek tovább”
(az 1984-ben Csurgón végzett diákok)

A jó lelkek valóban csillagként élnek bennünk tovább.
Dr. Molnár László hosszú betegség után távozott el közülünk, reményeink szerint egy
szebb és békés világba. Munkámból kifolyólag szinte naponta megfordultam otthonukban, de ezen ismeretségünk korábbi időszakra datálódik. Azon ritka egyéniségek közé tartozott, aki intelligenciájával és
műveltségével messze kitűnt.
Alázatával pedig tanított és érzékeltette, hogy a tudás ajándék,
amivel tudni kell élni, és minél többet adni belőle mások számára. Számtalan beszélgetés keretében cseréltük ki a gondolatainkat a bennünket is foglalkoztató témák tengerében. Megszámlálhatatlan esetben előkerültek pedagógiai, pszichológiai,
történelemi és tudományos okfejtések. Természetesen a látóköréből a napi események sem siklottak el: mindig naprakész
volt. Több ezer diák nevelődött a „keze között”. – Egy alkalommal vidáman mondta, hogy az országban tulajdonképpen ő
volt az első „óvó bácsi”. Az élet játéka, hogy később számtalan
„óvó néni” képzésében is részt vett. Életútjából csak néhány
dolgot kiemelve érzékelhető, milyen aktív életet élt. 1956-ban
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen okleveles középiskolai
tanári végzettséget szerzett. Ezt követően Aszódon, a 200.
számú Ipari Javító Fiúnevelő Intézetben vállalt tanári munkát.
1957-ben Vácbottyáni Általános Iskola tanára, majd 1959-ben
a Soproni Felsőfokú Óvónőképző Intézet tanára lett. Továbbképzéseket szervezett. 1960-ban nősült meg. Élete párja, Gizi
néni vezető óvónőként dolgozott abban az időben. Két gyermekük született, Adrienn, aki orvos, majd Edina, aki óvónő, konduktor lett. 1971-től a Kaposvári Tanítóképző Intézet szakelőadója. 1975-től a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
és Óvónőképző Iskola igazgatója. 1997-ben etika és filozófia
szakon diplomázott, 1998-ban szociológusi végzettséget szerzett. Nyugdíjazását követően is aktív oktatói életet élt. A szegedi és a budapesti Természetes Gyógymódok Kollégiuma szabadegyetemi képzésének rektora volt. 1999-ben diszdoktori elismerésben részesült. Egészen 76 éves koráig tevékenykedett
ebben a minőségében.
1999-ben költöztek Balatonkenesére. Itt bekapcsolódott a
balatonkenesei és a várpalotai családsegítő központ munkájába: egészségnapokat szervezett.
Több tudományos munka szerzőjeként alkotott maradandót.
Szerettei, szomszédai, ismerősei és néhány tanítványa körében vettek tőle búcsút Balatonkenesén, január 23-án, a katolikus temetőben.
Varga Ákos
Balatonkenesei Hírlap

2020. január 31-én, életének 76. évében elhunyt Péterfy Gizella festő- és szobrászművész.
1943. március 3-án született Marosvásárhelyen. 1963
és 1968 között végezte a Képzőművészeti Főiskolát Budapesten, mestere Bernáth Aurél volt. Önálló tárlatokat
1972-től tartott, rendszeres
résztvevője megyei és országos kiállításoknak. 1991-től
a Veszprémi Művész Céh tagja. Művei több nívódíjat érdemeltek, így az 1993-as és
2000-es veszprémi Tavaszi
Tárlat, az 1999-es ajkai kiállítás és az 1999-es balatonalmádi
tárlat fődíjának birtokosa.
Festett sajátos látásmódú Biblia-sorozatot, portrékat családtagjairól, barátairól. A 80-as évek közepétől egyre több festett
szobrot készített. Jelentősek köztéri munkái: Salgótarjánban
(Jelenések Balassiról; pannó), Baján (Heisenberg, Bach; pannók), Budapest XI. kerületében (A XI. kerület ódái; pannó),
Balatonvilágoson (Szent István és Gizella; emlékmű), Balatonakarattyán (Ezredforduló kapuja; emlékmű), a felvidéki Ajnácskő katolikus templomában (Mária-oltár). Városunk református temetőjének I. és II. világháborús emlékműve is az ő alkotása.
1986-tól élt és dolgozott Balatonkenesén.

Aki megtalálta a szépséget
– Miklós Ferenc emlékezése
Péterfy Gizellát 1995-ben ismertem meg, Csiszár József által, aki a sógorom volt. Azóta kölcsönös tisztelettel voltunk
egymás iránt, amire a mai napig büszke vagyok. Megajándékozott két festménnyel, szobrot készített rólam, nejemről és három unokámról. Ezeket az alkotásokat nap mint nap látjuk; emléke életünk végéig velünk marad. Az ő ajándékait mindig nagy
becsben tartottuk és tartjuk.
Ha valamilyen problémája volt, ami a szakmámhoz tartozott, mindig segíteni próbáltam, elsősorban az ácsmunkák területén. De ha a faluban jártam, nem hagytam ki, hogy rövid időre
meg ne látogassam, megtudni, hogy van. Sokszor dolgoztam
neki – szobortartókat, asztalt, házának nagy kapuját készítettem
–, ilyenkor láthattam, hogyan kelnek életre különleges alkotásai. A hatalmas Életfa festmény – mely a bajai Német Kulturális Központban áll – alkotásának folyamatát már végigkövethettem – én készítettem az állványt, amelyről a képet megfestette. Az idők során kölcsönös tisztelet és barátság alakult ki
közöttünk. Zárkózott, de nagyon mélyen érző művész, ember
volt, akinek nehezen lehetett hozzáférni a világához – de akit a
bizalmába fogadott, azt megajándékozta barátságával. Mindenben kereste és meglátta a szépséget, ebből születtek művei, melyekkel ezt a szépséget másoknak is meg tudta mutatni.
Utolsó útjára, a kenesei református temetőbe nagyon sokan
elkísérték: keneseiek, akik között évtizedek óta élt, és a hazai
művésztársadalom sok tagja.
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A Nemzetközi Könyvajándék Napján,
február 14-én a Könyvtárban várták mindazokat, akik
csatlakozni kívántak a Könyvet minden gyereknek felhíváshoz, rászoruló gyerekeket ajándékozva meg változatos olvasnivalókkal. Az olvasás szépségéről szólt a nap,
s a jelenlevők könyvjelzőt is készíthettek – szintén ajándékba, vagy akár saját használatra.

100 éve, február 9-én született Dr. Temesi József jezsuita
szerzetes, néhai balatonkenesei plébános. Ebből az alkalomból
szentmise keretében emlékezett meg róla Schauermann János
kenesei származású plébános a szombathelyi Szent Márton
templomban. Temesi József 1975-1985 között látta el a szolgálatát településünkön. A szocializmus ezen időszakában Dr.
Káldy Mária kántornővel közösen sikerült hittanosok sorát kinevelniük. Temesi József plébánosa volt a vértanúhalált halt
Bódi Mária Magdolnának is, akiről könyvet írt (Tanúságtétel
liliommal, vérrel – Egy gyári munkáslány élete és vértanúsága. Szent Gellért Kiadó és Nyomda, Budapest, 1997).
Varga Ákos

Író-olvasó találkozó Fábián Jankával
Sokak kedvence, Fábián Janka író látogatott el a balatonkenesei
Könyvtárba február 4-én. Az Emma-trilógia, A rózsalugas, a Búzavirág, Az utolsó boszorkány lánya és más népszerű regények
szerzője beszélt első könyve megjelenésének történetéről, és regényei írásának folyamatába is bepillantást engedett: minden művének születését alapos kutatómunka előzi meg, hogy a cselekmény
történéseinek korszakát minél hitelesebben ábrázolhassa. A történelmi hitelesség egyébként nem idegen számára, hiszen a Miskolci
Egyetem angol-történelem szakán, majd az ELTE francia szakán
végzett.
A kezdetben kis kiadónál megjelent írásai hamar sikeresek lettek, a következő állomás már az Ulpius Kiadó volt, melynek megszűnése után a Librihez szerződött. „Sosem felejtem el, milyen volt
az érzés, amikor először láttam a könyvem reklámját a metrón” –
mesélte.
Az írónőnek – sokunkhoz hasonlóan – nagy szerelme a Balaton. Ám a műveiben életre keltett Balatonkörtvélyes miatt hiába
ütjük fel a földrajzi atlaszt, a valóságban nem létezik – képzelete
alkotta. Hallhattunk most megjelenő, új könyvéről, A könyvárus
lányról is, és megtudhattuk, hogy közvetlen kapcsolatban van olvasóival. Közösségi oldalon reagál észrevételeikre, mely a munkában is segíti.
A kellemes délutánt a kint tomboló szélviharral még egy váratlan áramszünet is színesítette, de ez egyáltalán nem zavarta a
könyvtárbeli kis társaságot: gyertya- és mobiltelefon-fényben folyt
tovább a beszélgetés, melynek végén a jelenlevők dedikáltathatták
is köteteiket.
– nk –
Balatonkenesei Hírlap
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Farsangi ünnepség a katolikus egyházközségnél…
A farsang a vízkereszttől (január 6.) húshagyókeddig, más megfogalmazás szerint a másnapi hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan vidám lakomák, bálok, mulatságok, ünnepélyek jellemzik. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül.
2020. február 23-án, farsangvasárnapja délutánján sok ember gyűlt össze a Kultúra Házának emeleti termében. Jöttek
kisgyerekes családok éppen úgy, ahogy kamaszok, gimnazisták, felnőttek is. Miben voltunk közösek? Mindannyian katolikusok voltunk, és szerettünk volna a böjti időszak előtt tanúságtevő módon, vidáman egymásnak ajándékozni egy-egy
mosolyt, sok jókedvet, vidámságot. Nem volt titkos az a szándék sem: ismerjük meg egymást. A felnőttek a hittanos gyerekeket és szüleiket. A hittanos gyerekek pedig a középiskolásokat, felnőtteket, időseket.

A sok nevetés után következett a várva várt tombola, ami
remekül mutatta a helyi vállalkozók és emberek lelkes jó szándékát, hiszen sok felajánlást kaptunk. Azt gondolom, minden
ajándék megtalálta a legjobb gazdáját. Sok arcon láthattuk a
mosoly mellett a megelégedettség érzését is.

Már az érkezés
perceiben mindenki
megtapasztalta a szerető házigazdák, a
Karitász csoport tagjainak vendégváró szeretetét. Terített asztalok és mosolygós arcok fogadták az érkezőket a Kultúra Házába lépve. Pár perccel 15 óra után az emberekkel teli teremben elkezdődött a műsor. Elsőként a technika lehetőségeit segítségül hívva egy rövid vetítés segítségével megnéztük mi
történt egy év alatt velünk, katolikusokkal. Mindenki lelkesen
kereste magát a vidám fotókon. Ezután a jelenlévők
megismerhették a „Mit mondanál ma egy angyalnak?” gyerekgondolatokat, és a „Személyre szabott kamasz fohászok” életérzését a hittanos gyerekek tolmácsolásában. Tudatosíthatta mindenki magában, hogy Jézus mennyire szeret minket egy vidám dalt hallgatva, sőt még azt is megtapasztalhattuk, hogy a szeretetet a közösség teszi igazán
széppé egy pantomimot nézve. Félidőben megcsodáltuk az ötletes jelmezeket a legkisebbek bemutatójában, a zsűri padig jutalmazta a kreatív ötleteket. A műsor második felében következtek a templomhoz kapcsolódó jelenetek.
Megtudhattuk, hogyan biztatják a kisebbeket
a már sokat tapasztalt végzős hittanosok.
Megismerhettük a legvidámabb templomi
hirdetéseket, majd egy rövid jelenet erejéig
mindenki betekintést nyert a vallásos élet vicces pillanataiba. Útravalóként pedig egy humoros jelenetben megismerhettük a helyes és helytelen imádság formáját.
Balatonkenesei Hírlap

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki hozzájárult
ünnepségünk megvalósításához adományával vagy munkájával. Köszönet illeti a Katolikus Karitász helyi csoportját, aki
házigazdaként munkájával tette sikeressé rendezvényünket.
Köszönet illeti a Kultúra Házának dolgozóit, akik helyet adtak
rendezvényünknek. Köszönet a számtalan jó szándékú adakozónak. Balatonkenesén köszönet illeti:
az Eleven cukrászdát, a Levendula virágboltot, a
Hotel Marina-Portot, a Nádas csárdát, a Fürge
Ujjak Klubot és a Balatonkenesei Városvédő
Egyesületet. Balatonakarattyán köszönet illeti: a
Lila ABC-t, a Hanák ABC-t és a Vollár zöldségboltot és Thury Zsuzsannát, a NABE csoport részéről.
És nem utolsósorban köszönet illeti a balatonvilágosi Méhes családot, akik kézzel készített ajándékukkal járultak hozzá a közös este sikeréhez.
Bízom benne, hogy akik együtt voltunk,
mindannyian magunkkal visszük a jókedv és
a nevetés ajándékát. Kutatók kimutatták, hogy
a nevetés csodákra képes. Ezekben az influenzás napokban reméljük, sokaknak segítettünk,
hiszen ahogy Eötvös Károly is megfogalmazta: „Két hatalmas ellensége van mindenféle bacilusnak: az egyik a napfény, a másik a
jóízű nevetés.”
M. Erzsébet nővér

–8–

2020. március

Mintha csak megrendeltük volna, a
gyerekek nagy örömére december 2án, hétfőn délelőtt
először havas eső, majd nagy pelyhekben hó
esett, így jelezve, hogy megérkezett a tél.
Minden kisgyerek azonnal ugrott az ablakhoz
és boldogan nézték, de azt is láthatták, hogy
amint földet ért, el is olvadt. Látványnak gyönyörű volt.
Az első héten minden csoportszobában, a
folyosón, a faliújságokon elkészült az ízléses
adventi dekoráció. Minden hétfőn (2-án, 9-én
és 16-án) összegyűltünk az étteremben közös
gyertyagyújtásra, éneklésre, valamint óvó
néni meglepetésmeséjére a kivetítőn, mely
nagyon tetszett a gyerekeknek. Csendben,
áhítattal figyelték Marék Veronika meséit
(Télapó és ezüstmackó, Kippkopp a hóban,
Kippkopp karácsonya). December 4-én szerdán, Borbála napján a csoportokban cseresznyefaágat tettünk a vázákba – hiszen hagyományápoló, népszokásőrző jeles nap. Az e napon vízbe tett és karácsonyra kivirágzó cseresznyeág egyébként a közelgő házasságkötést jelentette. December 6án, pénteken kora délelőtt
megérkezett a várva-várt
Mikulás, aki minden gyermeknek édességcsomagot
hozott. (Köszönjük a Kultúra Háza dolgozóinak és
Budai Rolandnak!) December 10-én, kedden délelőtt a
NABE helyi csoportjának
karácsonyi ajándékaként láthattuk Kalap Jakab „Négy
évszak” című mesejátékát.
Fantasztikus volt kicsinek és
felnőttnek egyaránt. (Köszönjük Thury Zsuzsa néninek!) Ugyanezen a napon
barkácsoló délutánt szerveztünk a szülők bevonásával, ahol fenyőfadíszeket, szalvétatartót, asztali díszeket készíthettek. December 13-án, Luca napján a
Ficánka csoport nagycsoportosai minden csoporthoz ellátogatva „kotyoló” műsort mutattak be, valamint a csoportokban minden gyerek „Luca búzát” vethetett, mivel ez is hagyományápoló, népszokásőrző jeles nap az
oviban. Ezt a műsort bemutattuk a Tátorján
Szociális Szolgáltató meghívására az Idősek
Klubjában is. December 18-án, szerdán délután a Ficánka csoport öt nagycsoportos gyermekével részt vettünk a Nyugdíjasklub karácsonyi ünnepélyén, ünnepi műsorral. Majd
19-én, csütörtökön délelőtt az óvodában is eljött a nagy nap, a karácsony. A szépen csillogó karácsonyfa alatt sok-sok ajándék várta
a gyerekeket, köztük a hazavihető önkormányzati ajándék is. (Gyermekeink nevében
nagyon köszönjük a Balatonkenese Városért
Alapítvány közreműködését, valamint Szerdi

Téli programok, események az óvodában

Balatonkenesei Hírlap

Krisztinának a fenyőfa felajánlását is.) A Szülői Szervezet jóvoltából minden ovis és bölcsis
egy-egy ünnepi lufit vihetett haza. (Köszönet
Tóth-Renczes Katának.) Ezen a napon ünnepi
ebédet kaptunk, nagyon finom volt a mákos
kalács is. (Köszönjük Erzsi néninek és a
konyha dolgozóinak!) December 20-án, pénteken 17 órakor részt vettünk a Városi karácsonyi ünnepélyen, a református templomban.
(Rádi Bulcsú, Iglai Laura, Tóth Gellért, Krajnyik Lilla, Eleven Bálint – a Ficánka csoport
nagycsoportosai.)
2020. január 6-án, hétfőn vártuk újra ovisainkat. Vízkereszt, vagy Háromkirályok
napja ugyancsak hagyományápoló, népszokásőrző jeles nap, a karácsonyi ünnepkör zárónapja. Ezen a napon bontják le a karácsonyfákat, így mi is leszedtük a dekorációt. Január
13-án, hétfőn sportnapot tartottunk, Betti óvó
néni irányításával. (Köszönjük!) 14-én, kedden délelőtt az
„Ovi- zsaru” óvodai prevenciós
programcsomag
első moduljaként játékos
foglalkozás volt a nagycsoportos korú gyermekeknek,
Zsófi óvó néni vezetésével.
Folyamatosan gondoskodtunk a madarakról, madáreleséget készítettünk, látogattuk a madáretetőket.
Január 20-án, nevelés nélküli munkanap keretében
Gordon tréningen vehettek
részt az óvoda dolgozói.
(Köszönjük a szülőknek,
hogy megoldották gyermekeik elhelyezését!) Január
23-án a Ficánka csoport, 30án az Aprófalva csoport,
majd február 6-án a CsipetCsapat nagycsoportosai Dr. Szigeti Ildikó meghívására ellátogattak a Fő utca 23. szám alatt található sóbarlangba. (Köszönjük szépen a lehetőséget!)
Február 3-án, hétfőn „medvemegfigyelő
napot” tartottunk, macikiállítást rendeztünk
be a „Zöld-fal” előtt. (Köszönjük a szülőknek!) Aztán Gyertyaszentelő Boldogasszony
napja szintén hagyományápoló, népszokásőrző jeles napunk, erről is megemlékeztünk.
Február 6-án, csütörtökön délután szülői értekezletet tartottunk a bölcsődés és a nagycsoportos korú gyermekek szüleinek. Bemutatkozott a helyi általános iskola, amit köszönünk
Sellei Abigél igazgatónőnek és kollégáinak.
Szülői Gordon tréninget szerveztünk az érdeklődő szülőknek ingyenesen; február 6-tól
hat alkalommal kerül megtartásra. 13-án délelőtt újra „Ovi-zsaru” foglalkozás volt a
nagycsoportosoknak, Zsófi óvó néni vezetésével. 18-án, kedden délelőtt az Aprófalva csoport
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könyvtárlátogatáson vett részt. (Köszönjük Margit néninek!)
20-án, csütörtökön megtörtént Mürkli Anikó óvó néni minősítő eljárása a Ficánka csoportban, akinek ezúton is gratulálunk. 21-én, pénteken tartottuk a farsangot, nyílt délelőtt keretében, a szülőkkel közösen. Jó kis mulatság volt, mindenki
jelmezbe öltözött. 25-én, kedden délelőtt a Csipet-csapat csoport vett részt könyvtárlátogatáson. Ugyanezen a napon délelőtt a Ficánka csoport nagyobb gyermekei farsangi verseket,
dalokat adtak elő a Tátorján Szociális Szolgáltató Idősek Klubjában. 28-án, pénteken tartottunk a téli évszakot lezáró napot, óvó nénik mesejátékával.
Színes, tartalmas programjaink voltak a téli hónapokban is,
mindeközben a mindennapokban folyt az ovis élet: sok-sok
játékkal, foglalkozással, „tanulással”, élményekkel. Sajnos a
Kalap Jakab Négy évszak című meseelőadásán téli örömök a hóban az idén is elmaradtak, az időjárásnak megfelelően hosszabb-rövidebb időt töltöttünk a szabadban, elsétáltunk a Balaton-partra is. Most már várjuk a tavaszt, és átadjuk a „stafétát” az Aprófalva csoportnak!
Vargáné Dobó Katalin – Mürkli Anikó
a Ficánka csoport óvodapedagógusai

Mozgásprogram

A sóbarlangban

Jelentkezési lap

BALATONI VETÉLKEDŐ

a Nők a Balatonért Egyesület
A Nők a Balatonért Egyesület
fennállásának 25. évfordulóján

Balaton-vetélkedőjére

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, építészeti, képzőművészeti, irodalmi, zenei, állat- és növényvilággal kapcsolatos kérdések lesznek. Érdemes
ismerni a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területének
élővilágát.

Csoport neve:
…………………………………………………………
Tagjai:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
4. ………………………………………………………

A vetélkedőre való jelentkezés határideje:
2020. március 28.

Kapcsolattartó:

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

…………………………………………………………
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Elérhetőség (telefonszám):
…………………………………………………………
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Óriási siker és büszkeség
Nagy örömmel tudatjuk, hogy iskolánk 4.
osztályos tanulója, Gyűrűs Lilla felvételt
nyert a Magyar Táncművészeti Egyetem
klasszikus balett szakára, valamint a Bécsi
állami Operaház Balettakadémiájára, a
2020/21es tanévtől. Lilla ezt a hatalmas
sikert szorgalmának, tehetségének és kitartásának köszönheti, mely példa lehet
valamennyi iskolatársa előtt. Rendkívül
büszkék vagyunk sikereire, öregbítve ezzel iskolánk hírnevét. Kívánjuk, hogy sokszor láthassuk őt színpadokon, nagy tapsvihar közepette.

Farsangi Bál a Pilinszky Iskolában
2020. február 7-én rendezte meg iskolánk a hagyományos farsangi bálját. Az
időpontválasztással nagy szerencsénk
volt, mert az influenzajárvány nem akadályozta tanulóink részvételét a bálon.
Örvendetes az a tény, hogy sok osztály
tánccal, egyéb közös produkcióval lépett
fel osztályfőnökük vezetésével. Külön
köszönet valamennyi pedagógusnak, akik ezekben a közös mókákban részt vettek, emelve ezzel a rendezvény hangulatát. Ezután következett az egyéni jelmezesek felvonulása, ahol sok kreatív ötlettel találkozhattunk a jelmezeket illetően. Nagy volt az öröm, amikor a csoportos jelmezeket, és az egyénileg beöltözött tanulókat a zsűri tortával, csokival
jutalmazta. Az idei évben rendkívül sok
és értékes tombola talált gazdára. Nem
maradhatott el a táncverseny sem, majd
a sötétben való táncmulatság. A szülők
nem győztek kapkodni a büfében, ahol
az általuk készített, finomabbnál finomabb szendvicseket, süteményeket, és
üdítőket árulták. Igazi karneváli hangulat alakult ki, ami a tombolasorsolással
csak fokozódott. Jó volt nézni a sok boldog gyermekarcot, ahogy rohantak ki a
nyereményekért. A fődíj egy csodálatos
kerékpár volt, aminek Bali Eszter 1. osztályos tanuló örülhetett. Nagy volt az
öröm, mikor iskolánk igazgatója is beállt
táncolni a gyerekekhez. A hangulatfeleBalatonkenesei Hírlap

lős Budai Roland volt, aki gondoskodott
a jó zenéről.
Itt szeretnénk megköszönni valamennyi
szülőnek, a Szülői Munkaközösségnek, a
Balatonkenesei Önkormányzatnak és
nem utolsósorban a Balatonakarattyai
Önkormányzatnak, hogy a mecenatúra
és az önzetlen segítségnyújtás fontosságát követve hozzásegítettek minket ahhoz, hogy tanulóink ezen a délutánon
gyermeki mivoltukból adódóan önfeledten szórakozhattak.
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Lázár Ervin Program a 1., 3. és 5.osztályosoknak
Elindult a Lázár Ervin Program, amelynek a célja, hogy minden általános iskolás számára biztosítsa, hogy eljuthasson színházi, táncvagy cirkuszi előadásra, őshonos állatok bemutatóhelyeire, kulturális intézményekbe. Ennek keretében januárban és februárban a
3. osztályosok az „Égigérő fű” című előadást nézhették meg Veszprémben, a Petőfi Színházban; a 6. osztályosok a Fővárosi Nagycirkuszban élvezhették a bohócok, állatidomárok és artisták bemutatóit. az 1. osztályosok a „Székely menyecske meg az ördög”
című bábelőadáson szórakozhattak a Vörösberényi iskolában.

Vendégségben
a „Varázslatos Fényhajlítónál”
Iskolánk 6. osztályos diákjai február 14-én a Fővárosi Nagycirkuszban jártak.
A XIII. Budapest Cirkuszfesztivál győztes versenyprodukcióiból
összeállított műsor csodás világba röpítette a nézőket. Különböző nemzetek művészei a látványos produkciókkal nem csak a
gyerekeket, de kísérőiket is ámulatba ejtették. Zúgott a taps a
zsonglőröknek, artistáknak, bohócoknak, táncosoknak. Hol együtt sikított a több száz gyerek, hol pedig lélegzet-visszafojtva
együtt szorítottunk a művészeknek. A manézsban a fények is
táncra perdültek, hogy örök élményként beleivódjanak a nézők
szívébe.
Néhányan már jártak cirkuszban, de a többségnek ez volt az első
találkozása a cirkusz különleges világával. Jó volt látni az izgatott,
feszült, várakozással teli, derűs, boldog gyermekarcokat.
Köszönjük a Lázár Ervin Programnak ezt a felejthetetlen élményt!
Révfalusiné Páczelt Gabriella
6. osztály osztályfőnöke

Balatonkenesei Hírlap
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Iskolánk hagyományához híven
februárban megkezdte iskolabemutató programját, ami a mozgásfejlesztés- és az informatikaoktatás bemutatásával kezdődött.

A kolléganő bemutatójában nagy
hangsúlyt kapott az utánzó járások, mászások, kúszások bemutatása. Hisszük és valljuk,
hogy a mozgás nem csak egészségesen tart és fizikailag edz,
hanem egyéb képességeket is fejleszt. A mozgás, a játék segíti
a tanulási nehézségek leküzdését is. Ezeken a mozgásfejlesztő
órákon a tanulókat visszavisszük a múltba. Újra átélik a mozgásfejlődés lépcsőfokait, majd visszalépünk a megrekedés
szintjére, és a spontán fejlődés irányait követjük. Mivel a mozgás és a beszéd kölcsönösen fejlesztik egymást, ezért mondókákkal, ritmusos játékokkal vagy énekekkel egészülnek ki a
gyakorlatok.

Ovi-suli a Pilinszky iskolában

A tanulókat egy teremben vártuk, ahol a leendő elsős tanító
nénik köszönöntötték őket és a kedves Szülőket.
Innen Samu Miklósné tanító, mozgásfejlesztő tanár kísérte a
gyermekeket a tornacsarnokba, ahol játékos keretek között
ismerkedhettek meg az alapozó mozgásterápiával.

Művészeti iskolásaink
eredményei
Tutanhamonról szóló megyei rajzpályázaton vettek részt a
felső tagozatos művészetis gyerekek Pétfürdőn. A díjkiosztó ünnepség 2020. február 18-án volt, amin 75 gyerek
munkáját mutatták be.

Az ovisok nagyon élvezték a sportfoglalkozást. A sportcsarnokból kipirulva mentek át a számítástechnika terembe, ahol
szintén játékos feladatokon keresztül tapasztalhatták meg a
számítástechnika alapjait.

I. helyezett: Bocsi Jázmin Hanna 7.b
II. helyezett: Héring Csanád 6. o
III. helyezett: Ricz Anna 6.o
Különdíjas: Boros Luca 6.o

A következő foglakozások február végén folytatódnak, ahol
betekintést nyerhetnek az érdeklődő szülők, gyermekek az intézményünkben működő művészetoktatás, nyelvoktatás,
anyanyelvi oktatás lehetőségeiről.

Részt vett: Kara Kamilla Lola, Török-Kurucz Sára, Gábornyik
Flórián, Papp Bertalan.

Mindenkit szeretettel várunk!

Balatonkenesei Hírlap
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A 8. osztály projektmunkái
A XX. század művészete: plakát, ppt, kahoot, egy alkotás

Télen is színesen:
Művészeti alkotások
– Játék a színekkel formákkal
A
helyi csoportja a hagyományokhoz híven
VÍZ VILÁGNAPI SÉTÁT szervez a Bakó-patak mellett,

2020. március 22-én vasárnap,
melyre szeretettel várjuk a családokat, gyerekeket.

Indulás: Balatonkenesén az iskolától,
14:00 órakor (Bajcsy Zs. u.).
Érkezés: Széchenyi park – Vizes feladatok, játékok
Sétánk során sok érdekes feladatokkal,
mókás játékokkal, hasznos információkkal
találkozhatnak a kicsik és nagyok.
A program végén megkoszorúzzuk a Balatont.
Balatonkenesei Hírlap
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Színes képeink a oldalon. Összeállította:
Álich Klára
2020. március

A Békés megyei Újkígyós polgárőrei a tavaly
novemberben megkötött
Együttműködési Megállapodás jegyében városunkban töltöttek egy hétvégét. A látogatás apropóját a 22-én megrendezett
Járási Polgárőr Bál adta.
A harmadik együttműködő fél – a Papkeszi Polgárőr Egyesület – szintén készült a találkozóra.
A Tájháznál fogadtuk a vendégeket, akiket a város határától a Polgárőrség autójával kísértünk a Kossuth utcáig. A kölcsönös üdvözlések után Vér Laci bácsi szakavatott segítségével ismerkedtek az újkígyósiak Kenese múltjával és történelmével, valamint a Tájház kincseivel. Ezután vendégeink a
papkeszi polgárőrök ebédmeghívásának tettek eleget, az ottani
polgárőrirodában. Az esti bálba jókedvűen érkezett a társaság,
mert időközben a Balatont is sikerült megnézniük. Másnap
reggel a kenesei Polgárőr Faházban vártuk a csapatot reggelire, közös beszélgetésre.
A jelenlévők mindannyian úgy érezték, hogy jó volt újra
találkozni, mert már jó ismerősként üdvözölték egymást az ország két távoli vidékén élő, de mindannyian az ott élők biztonságáért tenni akaró polgárőrök. Minden bizonnyal maradtak
volna tovább, de hosszú út várt még rájuk hazáig.
Nyemcsok Gabi
egyesületi elnök – járási koordinátor

Békés megyei polgárőrök Balatonkenesén

Immár második
alkalommal került megrendezésre a Kipp-Kopp óvodában a Balatonalmádi járás területén
működő polgárőrök bálja, amire természetesen hívtuk a polgárőrök családját, barátait, ismerőseit is. Külön öröm volt számunkra, hogy az idei bálon alföldi együttműködő partnereink,
az Újkígyósi Polgárőr Egyesület tagjai is részt vettek. Nagy
megtiszteltetésnek tekintettük, hogy üdvözölhettük körünkben
Botyánszki Pál urat, Újkígyós polgármesterét, aki szívesen
vállalta a bál megnyitását – sőt, a tombolanyeremények sorába
felajánlott egy újkígyósi hétvégét, két fő részére. A finom vacsoráról a Honvéd Üdülő szakácsa, a jó hangulatról pedig
Sziránszky Krisztián gondoskodott.

Járási Polgárőrbál

A hajnalig tartó mulatságot csak a tombolatárgyak kisorsolása
szakította meg. Minden támogatónak köszönjük a felajánlást,
akik hozzájárultak a rendezvényhez: Hotel Marina Port, Villker Kenese, Vegyeske, Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége, Küngösi Polgárőr Egyesület, Felsőörsi Polgárőr Egyesület, Királyszentistváni Polgárőr Egyesület, Papkeszi Polgárőr Egyesület, Kenyeres Lajos, Pércsi Valika, Peresztegi Virág, Barta József.
Nyemcsok Gabi
egyesületi elnök – járási koordinátor
Balatonkenesei Hírlap
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Mindig öröm számomra, ha vendég érkezik hozzánk. Miért? Mert
akkor kicsit ünnepnap
„Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után, mint előtte.”
van. Próbáljuk a vendéKalkuttai Teréz anya
günk kedvenc ételeit elmérges belépőjét, de az ebéd sokészíteni, kicsit szebben megterírán a következő mondatocskákat
teni, és vidám hangulatot teremis elmondogatta a férjéhez forteni. Azonban előfordul, hogy
dulva: „Elég puha lett a hús? Elég
minket hívnak vendégségbe egycsípős a mártás, vagy adjak még
egy családhoz. Sokáig nagyon zapaprikát, ahogy szereted?” – Itt
varban voltam, ha vendégségbe
volt a megoldás. Mifelénk ezt
mentünk. De mi tagadás, mint
egyetlen szóval úgy hívjuk: gonolyan sok minden, ez is fejben dől
doskodás. Boldogságkutató psziel. Ma már azt mondom, legalább
chológusok azt mondják, hogy a
olyan jó érzés vendégnek lenni,
gondoskodás az a magatartási formint vendégül látónak. És azt
ma, amitől megjelenik az életerő
gondolom, így van ez rendjén.
és az életkedv. Pál Feri atyát
Mindkét helyzet megélésére és
idézve: „Az egészséges személy
tapasztalatára szükség van.
egy elég jól működő kapcsolatban természetes örömét leli, ha
Egyik alkalommal, miadhat, nemcsak akkor, ha ő kap.” Igen, ezt láttuk a hétköznakor egy kedves családnál
pokban. Egy boldog férjet és egy boldog feleséget.
ebédeltünk, jót beszélgetMiért is olyan fontos mindez? Olyan sok szomorú arcot
tünk. Amikor feltűnt egy érlátni az utcákon, napjainkban olyan sokat morgolódnak már a
dekes jelenség. Vendéglátógyerekek is. Pedig mininkat igen barátságos, segídenki maga dönti el, hotőkész emberekként ismergyan viszonyul a saját
jük. Mindig lehet rájuk számítani, és szinte mindig férj-feleségként, együtt érkeznek min- életének apró vagy nadenhová. Az említett ebéden, mint jó vendéglátók, kirakták az gyobb eseményeihez.
ételeket az asztalra, majd a férj mindenkinek szedett is a tá- Azt gondolom, egyáltanyérjára. Mindenkinek a saját kérésének megfelelően. Amikor lán nem mindegy, hogy
a férj a feleségnek szedett, kedves jelenet játszódott le. „Mond- hosszú távon megkesetam, hogy csak egyet kérek, a múltkor is ezt csináltad! Üljél redett emberek, egy
már le, mert mire elkezdjük az evést, úgyis ki fog hűlni…” – megkeseredett város leszólalt meg a feleség. Miközben enni kezdtünk, hallgattuk a szünk, vagy boldog, béfeleséget, arra gondoltam: a férj helyében nem lennék túl bol- kés közeget tudunk megdog. Azonban ránézve a férje azt láttam, hogy vígan, jóízűen formálni saját magunk
eszik, mint akinek semmi problémát nem okoz ez a helyzet. és mások életében.
Nemrég olvastam
Elgondolkodtam: hasonló helyzetben én mit teszek? Tudok
ilyen nyugodt maradni? Mi lehet a titok nyitja, hogy ő most itt Olofsson Placid atya egy visszaemlékezését. Százegy évet élt,
amiből tíz évet töltött a Gulagon. Fölismerte: neki az ott a felboldog, én meg abszolút ideges lennék?
Miközben a megoldásokat kutattam, hirtelen rádöbbentem adata, hogy barakktársait a túlélésben segítse. Ennek érdekéa helyes válaszra. Mire gondoltam? Az ebéd folytatásánál to- ben megfogalmazott néhány gyakorlatias életszabályt. Az első
vább hallgattam a házigazdákat. Igaz, hogy a feleség előadta a ez volt: „A szenvedést nem érdemes dramatizálni, mert csak
gyengíti az életet.” A második személyes kedvencem: „Az öröm szükséges a túléléshez. Észre
kell venni az élet apró örömeit.” Úgyhogy
örömolimpiát rendeztek a Gulagon, ami hetekenhónapokon át tartott, több fordulóval. A bajnok
végül tizenhét öröm/nappal győzött, ami a beszámolója szerint elég fárasztó volt, mert egész nap
az örömeit ismételgette magában.
Mit is mondhatnék csak úgy magunk között
szólva minderről? Ha valakinek a Gulagon lehetett tizenhét öröme egy nap, akkor nekünk itt, Balatonkenesén ne lenne? Hiszem, hogy van. Még
sokkal több is, csak keresni és kutatni kell a hétköznap egyszerű dolgaiban. A napsütésben, a közeledő tavaszban, a Balaton hullámaiban, a gyerekek játékában, a beszélgetésekben. Ki-ki folytassa maga ezt a felsorolást, hiszen van mit észrevenni, van minek örülni, nap mint nap.
Jó keresgélést!
M. Erzsébet nővér

Küzdelem vagy inkább örömolimpia?

Balatonkenesei Hírlap
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Életvezetés – Hogyan bánjunk jól az akaraterőnkkel – még egyszer?
Mottó: „A boldogságra nem lehet úgy tekinteni, hogy az egy állapot, egy lelkiállapot vagy egy érzelmi állapot, hanem az
éppen az egy cél felé törekvést jelent.”
Prof. Dr. Kopp Mária
Múltkori cikkeimben Roy F. Baumeister – John Tierney: Akaraterő című
munkáját mutattam be, amely egyrészt
igazolja az akaraterő, mint mentális erő
létezését, másrészt rámutat arra, hogyan
lehet gyengíteni, illetve erősíteni. Ebben
a cikkben javasolt módszereket is jórészt
a fenti könyv alapján szedtem csokorba.
Az előző havi írásban összefoglaltam, hogy az akaraterőnk egy véges
mentális erő, amelyet adott napon minden döntés, ellenállás, kitartás, de még
az elképzelt döntések is apránként használnak fel. De van néhány gyakorlati tanács, mellyel a napi penzumot úgy el lehet osztani, hogy jusson is, maradjon is
erőforrás hozzá.
Sok életmód-tanácsadó első javaslata, hogy gondoljuk végig napi feladatainkat, és időben állítsuk össze a napi
tennivalók listáját, hogy az adott napot a
lehető leghatékonyabban használjuk ki.
Miért fontos ez? Mert vannak feladatok,
amelyek unalmasak, ismétlődőek. Ha
meghatározott időkeretet adunk ezeknek
a feladatoknak, és addig valóban foglalkozunk is velük, a nap
maradék részét már szívünknek kedvesebb tennivalókkal tudjuk kitölteni, és így nem csúszik
szét az egész napunk.
Sőt, ha nincs kedvünk
ilyen listát írni, akkor
„próbáljunk meg úgy tekinteni rá, mint a nemtennivalók listájára: a
lista a dolgoknak olyan
katalógusa,
amelyen
nem kell többé aggódnunk, ha egyszer
már leírtuk.” Ez az agyunk egyszerű
működésére utal, mert az agyunk állandóan koncentrál a nem befejezett feladatokra; tudat alatt bosszankodhatunk is
miattuk, mint ahogy például a félbehagyott dal is sokáig ott cseng a fülünkben.
Ha azonban készítünk egy konkrét tervet, a tudatalattink pihen, az akaraterőnk
pedig nem megy pocsékba.
A tervezéskor a következőre érdemes figyelni: óvakodjunk a tervezési tévedéstől. Mi is ez? Sajnos, kevés olyan
kivitelezést ismerek, amelyet idő előtt és
a költségkereten belül sikerült elvégezni. Általános jelenség a csúszás, az
idő- és pénzkerettúllépés. Gondoljuk
csak el, mennyi időt szánunk például a
szobánk átpakolására és mikor lesz
Balatonkenesei Hírlap

tényleg kész. – Pedig a múltbeli tapasztalatok és a pontosabb felmérés segíthetnek ebben.
Aaron Patzer kezdetben saját maga
számára tervezte meg bevételeit és kiadásait, s közben egy olyan szoftvert
dolgozott ki, melyre
érdemes volt egy céget alapítania. Ez volt
a Mint 2005-ben,
mely azóta óriási pályát futott be.
Mit is tanulhatunk
Patzer-től a tervezésben? Ő a saját cégében azt kéri, hogy a
vezetők minden héten
maximum 3 célt határozzanak meg. Ezeknek a céloknak a megvalósulását minden
hét végén nézzék át, és csak ha valamelyik megvalósult, akkor írhatnak elő új
célkitűzést. Ezzel a technikával koncentrálni lehet az erőnket, és el lehet kerülni
a tervezési tévedéseket.
Az akaraterőnk fokozására egy régi tanácsot is
idehoznék: ez pedig a
rend. Ha a környezetünk
rendezett – az íróasztalunkon nem állnak egymás mellett a papírhalmok, a szobánkban elpakoltuk a felesleges dolgokat –, a környezeti jelzések finoman, de befolyásolják az agyunkat, a rend
pedig csökkenti az önfegyelemhez szükséges erőfeszítéseket,
tehát marad erő másra!
A Semmi Alternatíva is egyszerű eszköz a halogatás elkerülésére. A módszer mindössze
annyiból áll: ha tudjuk, hogy valamit el kell végeznünk, akkor
döntsük el, hogy addig, amíg
nem végzünk a kijelölt feladattal, semmi mást nem fogunk
tenni. Semmit. Ülünk és várunk.
Ez ugyanis annyira unalmas tud
lenni, hogy inkább elvégezzük a
kijelölt feladatot.
Bár a halogatást általában nem tekintjük alapvető erénynek, de van egyfajta jótékony halogatás is. Ha nagyon
szeretnék ma csokit enni, de tudom,
hogy nem nagyon kellene, akkor be-
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csaphatom az agyamat egy kis trükkel:
rendben, ma nem eszem csokit, de holnap igen! Így csak ma fogunk arra erőt
felhasználni, hogy megtartsuk a tervünket. A holnappal majd holnap foglalkozunk.

És az örök klasszikus! Amikor felállítunk egy célt, határozzuk meg jutalmát
is, és ha tényleg elértük, akkor valóban
jutalmazzuk meg magunkat. Gondoljunk csak a gyerekekre, akik néha reménytelenül fegyelmezetlenek, míg
máskor képesek órákon keresztül koncentrálni egy játékra. Mi áll emögött? A
számítógépes játékok jól kiépített jutalmazási rendszerre épülnek: a gyakori kicsi és az időnkénti nagy jutalmak rendszerére. Lehet, hogy egy játékot elveszít
a játékos, de akkor is kap némi pontot,
és a későbbi nyerés miatt kezdi a következőt. Miért ne használnánk ezt a módszert saját magunk ösztönzésére? Ki-ki
találja meg, melyek lehetnek ezek a jutalmak, melyek az ösztönzés mellett
örömforrásokká is válnak.

Miért fontos az akaraterő, az önkontroll? A könyv írói így foglalták össze:
„nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ki tudjuk
élvezni földi életünket és meg tudjuk osztani ezt az élvezetet a szeretteinkkel”.
M. Teréz nővér
2020. március

2020-ban a nagyböjti időszak február 26-án
kezdődött, szerdával, liturgikus névvel: Hamvazószerdával. Ezen a napon a keresztények a hamu
jelének fogadásával kezdték a nagyböjti időszakot, a szent negyven napot. A hamu már az Ószövetségben a bűnbánat jele volt, és Jézus is említi.
A korai egyházban hívők bűnbánatuk jeléül önként magukra vették a hamu jelét, és a XI. századtól ez általános szokás lett.
A nagyböjti időhöz a negyvenes szám kötődik. A negyvenes számnak több előképe is van a
Szentírásban. Mózes negyven napig böjtöl a törvény kihirdetése előtt, negyven évig tart a pusztai vándorlás,
Illés negyven napig megy a Hóreb hegyére, Jónás negyvennapos bűnbánatra hívja Ninivét. A keresztények számára azonban a legfontosabb példa Jézus negyvennapos böjtje. Ha valaki
kiszámolja, akkor látja, hogy nem pont negyven nap van Hamvazószerda és Húsvét között, ennek az az oka, hogy a vasárnapok nem számítanak böjti napnak.
De hogyan is böjtöljünk? A katolikusok számára kötelező
a pénteki hústilalmi nap, illetve Hamvazószerdán és Nagypénteken a szigorú böjt, de igazából a lehetőségek szinte korlátlanok a többi nagyböjti napra. Ugyanakkor mindenki használja
a józan eszét, mikor önmegtagadást választ. Tehát mindenki
életkorának, testi adottságainak, egészségügyi állapotának,
munkájának, idegrendszerének megfelelő böjtöt, önmegtagadást vállaljon. Azt azonban vegyük figyelembe, hogy az Egyház mindig hármas egységben gondolkodott: böjt, imádság és
szeretetcselekedet. Nem egymást kiváltva, hanem egymás
mellett.
Aquinói Szent Tamás így tanít a böjtről: „elég, ha ezeket
kerüljük: mohón enni – csak a legjobbat enni – mérték nélkül
enni – csak válogatott dolgokat enni – csak azt enni, ami ízlik”.
Szent Ágoston pedig így figyelmeztet minket: „Akik úgy tartózkodnak a húsételtől, hogy nehezebben elkészíthető és nagyobb értékű ételeket hajhásznak, tévednek az ilyenek, az ilyen
böjt nem a megtartóztatás vállalása, hanem csupán a fényűzés
megváltoztatása.” A böjt nem főzési technika kérdése: kihagyom a húst és húsmentes ünnepi ételt készítek. Ez ellentmond
a böjt szellemének.
A böjt nem azonos a diétával, mert spirituális tartalommal
bír. Akinek a nagyböjti önmegtagadás célja, hogy néhány kilóval könnyebb legyen, az nem böjtöl – keresztény szemmel –
hanem diétázik. Az is jó, csak nincs meg benne a spirituális
kapcsolat Istennel. Mert mi is a böjt célja? Visszanyerni a lélek, a szellem uralmát a testünk felett. Ura vagyok önmagamnak. Ha pedig vállalunk valami más kihívást is, készüljünk fel
arra, ha elhatározzuk, hogy valamiről lemondunk, akkor az
lépten-nyomon kísérteni fog bennünket. S jönnek a gondolatok, hogyan szegjük meg az ígéretünket: „nem olyan fontos
ez…”, „úgyse látja most senki…”, „csak most egy falatot…”,
„még egy perc…” De hát ez a szépsége a lemondásnak: felfedezem, mennyire függök apró-cseprő dolgoktól, és mennyire
felszabadító dolog, ha sikerül egy elhatározást végigvinni.
A nagyböjt buzgóbb imádságra is hív bennünket, ami nem
azt jelenti, hogy mi többet keressük Istent, hanem inkább azt,
hogy többször adjuk meg Neki a lehetőséget, hogy újra ránk
találjon, hogy válaszoljunk az Ő hívására.
A nagyböjti időszak katolikus hagyománya a keresztútjárás, mikor péntekenként délután Jézus keresztútját közösen átimádkozzuk. Hogyan is alakult ki ez a hagyomány? A szentföldi zarándokok beszámolói után az itthon maradottak is végig akarták járni Jézus útját, elmélkedni az eseményekről az
elítélésétől az eltemetéséig. Ezért kezdtek kálváriákat építeni
és keresztutat járni. Ez vált később általános hagyománnyá.

Nagyböjt keresztény szemmel

Balatonkenesei Hírlap

De elég-e csak imádkozni
és böjtölni? Mit érnek a jó elhatározásaink, ha mindezek nem
visznek előre a szeretet gyakorlásában? A szent negyven nap
alatt nagyon fontos, hogy ne
csak saját magunkkal foglalkozzunk, hanem észrevegyük a
környezetünkben élőket. Sokan
vannak, akiknek szükségük van ránk. Egy mosolyunkra, egy
kis odafigyelésre, egy kis beszélgetésre, megköszönni valamit,
felhívni valakit, akivel már régen beszéltünk, észrevenni a vigasztalásra vagy támogatásra szorulót – vagy egyszerűbben:
legyünk derűsek másokkal.
A szent negyven nap különleges kegyelmi időszak: követhetjük a pusztába kivonuló Urat. Kivonulhatunk mi is az Istennel való találkozás helyére a pusztába, és befogadhatjuk az Ő
jelenlétét, hallhatjuk az Ő szavát és így évről évre egyre teljesebb lelki megértéssel készülhetünk fel a feltámadás ünnepére.
M. Teréz nővér
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NAGYBÖJTI LELKI PROGRAMOK
melyek kiegészítik a meghirdetett miserendet

BALATONKENESÉN
a plébániatemplomban
Hamvazószerda: február 26.: Szentmise 17:00 órakor.
Keresztútjárás pénteki napokon,
az esti szentmise idejében,
illetve első pénteken, a szentmise előtt.

Nagyböjti lelkigyakorlat
április 2-án csütörtökön, 3-án pénteken 18:00 órakor,
valamint 4-én szombaton, 10:00 órakor.
A lelkigyakorlatot Beke Zsolt
h. esperes, berhidai plébános vezeti.

A húsvéti SZENT HÁROMNAP liturgiája
Nagycsütörtökön 18:00 órakor:
az utolsó vacsora szentmiséje
Nagypénteken 18:00 órakor:
Krisztus szenvedésének és megváltó halálának liturgiája
Nagyszombaton 20:00 órakor:
Krisztus föltámadásának húsvéti liturgiája
a körmenettel
Húsvétvasárnap 10:00 órakor: ünnepi szentmise
Húsvéthétfőn 8:00 órakor: szentmise

BALATONAKARATTYÁN
Hamvazószerdán, február 26-án 8:00 órakor szentmise
és keresztútjárás
Húsvétvasárnap 8:00 órakor: ünnepi szentmise

BALATONVILÁGOS
A nagyböjti programok Balatonkenesén,
a plébániatemplomban lesznek.
Kérjük a Kedves Híveket,
kapcsolódjanak be
a plébániatemplom liturgiájába!

2020. március

az Iskola az Élet kapuja
~ Hogy a magyar név ismét sz ép legyen … ~
Emlékező írásom alcíméül Petőfi
Sándor híres költeményének, a Nemzeti
dalnak egy kissé módosított verssorát
választottam. Alapgondolatként a Veszprém Megyei Napló 2020. január 4-i
számában megjelent riportból a beszélgetőalany, Fenyvesi Ottó, a jövő nemzedékének szóló üzenetét idézem: „Legfontosabb, hogy az új nemzedék képviselői gondolkodó egyedek maradjanak,
s kritikusan viszonyuljanak a valósághoz. És nem szabad elfelejteni, hogy a
darwini tanok legfőbb tapasztalata,
hogy nem a legerősebb marad életben,
nem a legokosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb a változásokra.”
Ha az elmúlt évszázadok magyar oktatáspolitikájáról hallunk és vizsgáljuk,
láthatjuk, hogy a mindenkori hatalom
birtokosai a céljaik érdekében igazították, ellenőrizték és irányították azt. Első
példaként említem Mária Terézia királynő 1777-ben kiadott tanügyi rendeletét, amely az oktatást így a művelődési lehetőséget teljes egészében a magyar állam irányítása alá helyezte és
egységesen szabályozta. Ezt továbbfejlesztve báró Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter 1868-ban – a kiegyezés után (a magyar országgyűlés és
a Habsburg uralkodóház megegyezése
után) – kötelezővé tette az általános
tankötelezettséget. (Magyar Demokrata, 2019.09.04.) A megtett intézkedések hatására a 19. század végére, a 20.
század elejére jelentősen csökkent az
analfabéták (írni-olvasni nem tudó)
száma. A tankötelezettség kötelezővé
tételekor az ország lakosságának kétharmada még nem ismerte a betűvetést. Sajnálatos tény, hogy a jelenlegi
Magyarország népességéből kb. 150200 ezer főre tehető az analfabéták
száma. Ez 1,5-2%.
Az elmúlt évtizedekben is jelentős
változások történtek az ország életében, így az oktatásban, a közművelődésben is. Új elvárásokra, új kihívásokra
kellett válaszolni a mindenkori hatalmat
gyakorlóknak.
A jelenben kiderült, hogy „a legtöbb
intézmény kevés sikerrel tudja megszólítani a fiatalokat” – állapította meg egy
Veszprémben tartott „Párbeszéd-programon” elhangzott állásfoglalás (VeszpBalatonkenesei Hírlap

rémi Napló, 2019.12.19.). Nem csak magyar oktatási gondról van szó, az egész
világra szóló tendencia ez. A jelenség
mérséklése céljából az ENSZ javaslatára
az UNESCO szeptember 8-át világszerte
az „Írás-olvasás napjává” nyilvánította.
Az internet robbanásszerű elterjedése
magával hozta a számítógépek, az okostelefonok és a digitalizáció megjelenését és mindennapi használatát. Új kommunikációs rendszer alakult ki, jelekkel,
rövidített kódokkal, gyors képi adatátvitellel információk tömegének közlésére, amelyek helyességét, valódiságát
szinte lehetetlen feldolgozni és ellenőrizni. Az „új idők új szele” létrehozta az
új népbetegséget, mely influenza gyorsaságával terjed, a neve pedig funkcionális analfabetizmus. „Ami azt jelenti,
hogy valaki tud ugyan írni-olvasni, de
nem képes az elolvasott szöveget meg-

gróf Klebelsberg Kuno (1875-1932)

érteni és tartalmát elmondani. (…) A
mai magyar felnőtt lakosság 6-7%-a
funkcionális analfabéta… súlyos szövegértési problémákkal küzd és soha nem
olvas sem újságot, sem könyvet… Pedig
az olvasás is gondolkozás.” (Magyar Demokrata, 2019.09.04.) Modern „szakbarbárság” kialakulását látjuk?! Csak az
a fő gond, hogy a régiek, felnőtkorú, kiváló specialisták és szakemberek voltak,
ezek a funkcionális analfabéták pedig a
félképzett, műveletlen, eltartott fiatal
generáció tagjaiból verbuválódnak.
A jelenlegi magyar kormány folytatva az előző évtizedek változó pártpolitikai színezetű csatározásainak gyakorlatát, – a modern polgári demokrá-
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cia törvényalkotási rendje alapján –
részt kíván venni az örökölt közművelődés, közoktatás intézményeinek fenntartásában, jobbításában, átalakításában. Kötelező célként megjelölve, hogy
azok jobban megfeleljenek a mai kornak
és alkalmazkodjanak ahhoz, mindenki
hasznára. Ennek érdekében 2012 szeptemberében létrehozta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (rövidítve: KLIK), melyet az Emberi Erőforrások Minisztériumának (rövidítve: EMMI)
felügyelete alá rendelt.
Már az intézmény nevének megválasztásával jelezték, hogy elődjének és
példaképének a volt Horthy-korszak
kormányának kultuszminisztere, gróf
Klebelsberg Kuno (1875-1932) munkásságát tekintik. Annak is és abból is alkalmazható és megmaradó részét, például
a tankerületek felállítását az oktató-nevelő munka felügyeletére.
A kiválasztott példakép fő tevékenységi ideje a trianoni békeszerződés után
megmaradt csonka-Magyarország életképessé tételére esik, 1922-től 1931-ig,
alig egy évtizednyi időre. Történelmi optimizmusának fő vezérmotivációja az
volt, hogy „Magyarország a legnagyobb
katasztrófákat is ki tudja állni és utána
belső megújhodásra képes”. Ezt a felfogását, elképzelését annak végrehajtását
segítette, hogy kényszerűen létrejött az
akkori vajúdó Magyarország történelmi
„nemzeti minimuma” a szerveződő új
hatalom és a működő pártok között
(Bethlen–Peyer-paktum, 1921). Valamint korának divatos eszmei áramlata,
a „kultúrfölény” politikája. Az ország
tetszhalott állapotban volt, élővé tételének, az elsősegélynyújtásnak egyik
útja, az évszázadok kiváló magyar kultúrájára való támaszkodás, annak megmentése, továbbfejlesztése és kiteljesítése a néptömegek számára is.
Céljának megvalósítása érdekében
létrehozta az Országos Népiskolai Építési Alapot. Az iskolák mellé lakásokat is
építtetett, így biztosítva a tanerőt, a pedagógusokat. A felépített és létrehozott
népiskolák az ország egész területét lefedték; három, illetve öt kilométeres sugarú köröket alkotva, jelezve az oktatási
területek határvonalát. Fenntartásukat,
működésüket törvény biztosította (1925).
2020. március

Ötezer új népfőiskolai épületet, öt
parasztfőiskolát létesített (Magyar Demokrata, 2019.02.05.). A külföldi kultúrkapcsolatok elmélyítésére létrehozta
a Collegium Hungaricumot. Megoldotta
a határon kívül rekedt egyetemek hazatelepítését Szegedre, Pécsre és Debrecenbe. Új középiskolai rendszert alkotott, melyet háromágúvá tagolt. Új alapokra helyezte a tanoncképzést. Megszervezte a Testnevelési Főiskolát. A hazafias nevelés érdekében támogatta az
ifjúság honvédelmi és sportnevelését,
képzését. Számontartotta a külföldön
élő magyar tehetségeket, így ő hívta
haza Szent-Györgyi Albertet Cambridge-ből, és nevezte ki Szegedre, a Kémiai Kutatóintézet élére 1930-ban – aki
itt végzett kutatómunkájáért Nobel-díjat kapott (a C-vitamin felfedezéséért).
A tehetséges magyar fiatalok részére,
álmaik megvalósítására, ösztöndíjakat
alapított. Talán ezért nevezte el a róla
szóló tanulmány „a legnagyobb álmú
magyar kultuszminiszter”-nek, hiszen
nemcsak a saját álmát, hanem másokét
is igyekezett megvalósítani.
Mint minden munkavégzést, így az ő
oktatáspolitikáját és népművelését sem
kísérte állandóan siker. Működésének
fekete pontjaként említhető – pedig annak idején ez világtendencia volt – az
egyetemekre és főiskolákra való bejutást szabályozó „numerus clausus” (magyarul zárt-szám) törvény bevezetése.
Annak egyik előkészítője, támogatója
volt az akkori országgyűlésben. A felterjesztett törvényt azonban nem szavazta
meg, de előírásait végrehajtatta. A törvény nemzetiségi és faji megkülönböztetésen alapult – teljesen ellentétes volt
a korábban, az Osztrák-Magyar Monarchia idején alkalmazott tanszabadsággal. Amely tanszabadság és az azt átalakító oktatás alma materként szolgált későbbi tudósainknak, feltalálóinknak,
akik az időnkénti kitaszítottság és méltatlanság ellenére sem felejtették el
magyarságukat (Jedlik, Neumann, Teller, Szilárd stb.). Valami különleges
megtartó ereje mégiscsak lehet a magyar kultúrának, amelyre mindig támaszkodhatunk és amelyből meríthetünk. A numerus clausus életbelépésekor ritkult a zsidó származású fiatal hallgatók aránya a felsőoktatásban – a Budapesti Tudományegyetemen például
35,4%-ról 7,6%-ra csökkent. A rendelkezést végül hazai, majd pedig nemzetközi
nyomásra (Népszövetség) 1928-ban
megváltoztatták: „kivették belőle a
Balatonkenesei Hírlap

népfajra és nemzetiségre való utalást,
és a foglalkozási ághoz tartozást vették
a helyükre”. (Romsics Ignác: A Horthykorszak. Helikon Kiadó, 2018)
Figyelemmel kísérte és nagyon ügyelt a pedagógusképzésre. Hangsúlyozta: „a magyar oktató, kezdve a kis
óvónőn, fel az egyetemi tanárig, ne csak
tanítsa, hanem szeresse is a magyar
gyermeket”. Új hazafiságot kínált fel
mindenki számára, egy latinból magyarra fordított közmondással: „Hasztalan a harag, ha nincs erő”, azaz hiába
hősködünk, ha az nem párosul megfelelő tudással. Minden tettével Európához kívánta felzárkóztatni Magyarországot. S ez sikerült is neki. Figyelmeztette
korát: „a magyar hazát nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg, és teheti
ismét naggyá” (…) „vagy megtartjuk
nemzeti örökségünket, műveltségünket,
vagy törölnek bennünket az önálló nemzetek sorából”.
Az utókort is figyelmeztette: „A magas kultúra igazgatásának klasszikus
formája nem a bürokrácia, hanem az

autonómia, a tanítás autonómiája”.
Tudta, hogy a tanítás a sok nehézség ellenére is, akkor válik sikerélménnyé (a
tanító és a tanuló részére egyaránt), ha
azt megfelelő képzettséggel és hivatástudattal bíró pedagógusok művelik. Leendő utódjának pedig meghagyta: „miniszternek csak akkor szabad beszélnie
és programokat felállítani, ha a szót
nyomon követi a tett”, és tudnia kell, figyelembe venni, hogy: „éppen a kultúrpolitikához akar mindenki érteni és hozzászólni”.
Előrelátó és megvalósult tervei, elképzelései voltak. Ennek ellenére intézkedései alapvetően nem tudták megváltoztatni az örökölt és kialakult társadalmi hierarchiát. Az átalakított oktatási
és népművelési rendszere csak szűk kapukat nyitott meg azon. Biztosította
ugyan a szegény néprétegek számára a
népiskolai hálózat hozzáférhetőségét,
azonban nem nyújtott többet: „az írás-
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olvasás és a négy számtani alapművelet
megtanításánál”. (Romsics Ignác: A
Horthy-korszak. Helikon Kiadó, 2018)
Akiknek viszont mégis sikerült a
megreformált oktatási rendszer magasabb fokára jutni – anyagi helyzetük, felkészültségük vagy tehetségük alapján –
elvégezve azt, az „úr ír” valóságos működő elvén keresztül, felépíthette jövőjét, és osztályrészül nagyobb tortaszelethez is juthatott. Akár az elitnek is
tagja lehetett, akár a „rendszer felső tízezréhez” tartozónak is vallhatta magát.
Hiszen az elvégzett iskola megfelelő
szaktudást, műveltséget és életformát
biztosított számára.
Bizonyságul ezt példázza a Kossuth
rádió 2020. január 16-i adása, amely a
volt Bábolnai Királyi Állami Ménesbirtokról szólt. Egy kérdésre válaszolva a riportalany elmondta, hogy a volt Tisztikaszinó látogatói „művelt úriemberek”
voltak, gazdatisztek és katonatisztek.
– Kommentár nélkül, ennyi.
Politikusaink, pedagógusaink azzal
tiszteleghetnek nagy elődeik előtt, ha a
hatalom változásai során az évszázadokon át többször módosított kultúrpolitikának azt a részét követik, fejlesztik, tanítják, ahol az iskola, az oktatás, nyitott
kapuként működik mindenki számára.
Lehetővé téve a társadalmi rétegek
közti átjárhatóságot. Ahol a tanulók,
hallgatók közti különbséget a tehetséggel párosult akarat szabályozza, amely
felismeri és létrehozza a túlélés, a fejlődés, a megmaradás, és a természetes kiválasztódás lehetőségét. Ne épüljenek
fel ismételten a tudás és a művelődés
ellen ható védvonalak és bástyák. Így
lenne biztosítható és elképzelhető
nagyjaink megvalósult álma, a kiművelt
emberfők és a pallérozott Magyarország, amelyben a magyar név ismét szép
és igazabb lenne, s elismertté válna világszerte.
[Megjegyzés: az úr ír asszociációs
(magyarul: társítás, egyesítés) szóképzés a népiskolák tanítási rendjének figyelemfelkeltő kulcsszava volt (szlogenje), s az egész oktatási rendszer lényegét jelképezte.]
Gyurica István
Forrásanyagok:
Nagy Krisztina szerkesztő összeállítása –
Klebelsberg Kunó élete és tevékenysége
Veszprém Megyei Napló
Magyar Demokrata folyóirat
Romsics Ignác Válogatott írásai
2020. március

– OKÉ, BOOMER!
„…a boomerek halmaza azokból áll, akik vesztükre 1941 és 1965 között jöttek a világra…”
„A nehéz idők erős férfiakat szülnek, az erős férfiak jólétet hoznak létre,
a jólét azonban gyenge embereket teremt. – s a gyenge emberek következtében újra nehéz idők jönnek.”
(Szántó Miklós)
Igen, az vagyok…, egy 56 éves vidéki magyar boomer, itt Európában.
Biztos vagyok benne, hogy óriási a
különbség egy német és egy bosnyák,
vagy egy amerikai és egy indiai boomer
között, de még egy vidéki vagy városban
felnőtt boomer között is, eleve létfeltételeik miatt. Ezért is tartom végtelenül
oktalannak, hogy egy korosztályt, egy
generációt általánosítanak bűnbaknak,
olyan tartalmakkal feltöltve ezt a szót,
amelyeket éppen ez a korosztály nem érdemel meg.
Mert éppen mi, 50-60 évesek vagyunk azok, akik nem nőttünk fel pazarló jólétben, pláne nem itt Kelet-Európában. Amit magunk köré teremtettünk,
azt munkával értük el, nem ingyen kaptuk. Én még mosakodtam zománcos lavórban és játszottam kukoricacsuhéból
készült babával. Mondhatni, minden organikus és többször felhasználható volt
körülöttünk, mert ezt diktálta a józan ész
és nem kevésbé a szükség is. Aztán
a 70-es évek végén jött a modernizáció és minden „jobb” lett, mint a
régi volt, mondták az okosok és a
tudósok, TV-ben, rádióban és az újságokban. Édesanyám nehéz szívvel és erősen fejét csóválva tette
félre a zománcos lavórt és a haladás
jegyében vett egy műanyagot, én is
egy műanyag alvós baba után áhítoztam. De ez a haladás, mondták,
és senki sem akart már régimódinak
látszani. Így borított el bennünket a
műanyag és az egyszer használatos
gagyi.
Kedves boomerező fiatalok, most
biztosan azt mondjátok, hogy nem kellett volna megvenni. Én meg azt mondom, hogy nem kellett volna gyártani!
De a végtelen profitéhségű nemzetközi
gigagyártók éjt nappallá téve azon gondolkodtak, hogy mi módon tudnák tőlünk elvenni a pénzünket. Megtévesztéssel (reklámok) ez maximálisan sikerült
is nekik, ezt el kell ismernem. A másik
oldalon viszont mást sem láttunk és hallottunk, mint hogy a tudósok mindent
meg tudnak oldani. Tudós csoportok a
világ minden részén azon dolgoztak,
hogy mindent kifejlesszenek, hogy
Balatonkenesei Hírlap

nekünk jobb legyen. Ivóvizet a tengerből, műanyag hulladékból útburkolatot,
újrahasznosítani a papírt, akár többször,
szerves hulladékból komposztot vagy
akár energiát, nap-, szél- és vízi erőművek csodái, szelektív gyűjtés. Vég nélkül
tudnám sorolni ezt a listát, hogy a tudósok mennyi minden okos és jó dolgon
fáradoznak évtizedek óta. Ezt is elhittük.
Hol vannak most ezek a tudósok és az ő
nagyszerű eredményeik!?
Megmondom. Elnyelte őket mindenestől a TŐKE és az őt életben tartó
gyártóipar. Létezik a bolygónkon 30-40
óriás nemzetközi mamutvállalat (élelmiszer, gyógyszer, fegyver, energia és vegyipari stb.). Ezeknek az igazgatótanácsában és tulajdonosi körében ülnek az
igazi ős-boomerek, és még néhány közönséges boomer is, kényelmes, bebetonozott bársonyszékeikben. Mosolyogva
és elégedetten szemlélik a feszültségekkel teli társadalmi folyamatokat, melyeknek generálói is ezen érdekkörökből
kerülnek ki.
Ezt kéne világosan és tisztán látni és
nem a hétköznapi kisembert tenni minden bajok okozójává. Persze, igen, a sok
kicsi sokra megy, nekünk is tenni kell!

De nem velünk kellene kezdeni!
Nem az a probléma, hogy én nejlonzacskót használok, hanem az, hogy nejlonzacskót gyártanak!
Mindenki meg tudná oldani nejlonzacskók nélkül is az életét! Ha baj van,
nem a legkisebb bűnössel kell kezdeni a
gyors eredmény elérése érdekében, hanem azokkal, akik naponta millió tonnaszámra gyártják az egész világon és
okádják ránk a sok semmire se jó műanyagot. Olvastam, hogy a világon anynyi műanyag játék van, hogy ha soha
többé semmilyen műanyag játékot nem
gyártanának (és egyenlően lenne elosztva),
40 évig minden gyereknek juthatna!
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Persze sajnos azt is látom, hogy azok, akik most benneteket hergelnek,
igazából csak magukról szeretnék elvonni a figyelmet. 22 éves egyetemista
fiamnak épp a minap mondtam: nem azt
kell nézni, hogy ki tüntet, és mi van a
táblájára festve nagy betűkel. Sokkal inkább azt, hogy ki adta a pénzt a festékre.
A valódi szándék sokszor ott, vagyis a
háttérben sejlik fel.
Történelemértők látják jól, hogy a
generációk egymás ellen való feszítése
mindig is jól kifizetődött azoknak, akiknek ez volt az érdeke. Mert ha jól és profin van megszervezve (márpedig úgy
van) és feltüzelve, a fiatal lélek forró
tenni akarása, ha túlhevül, annak mindig
rombolás a vége. A rombolás után pedig
mindig az építkezés jön. Az építkezés
pedig sosem olcsó dolog. Akkor kell
majd jól látni, hogy kik, milyen segítséget ajánlanak fel ehhez és milyen „építőanyagot” kínálnak eladásra, esetleg
egy igen kedvező hitel formájában is
…akár.
Nos, én úgy sejtem, hogy már a festékre is ők adták a pénzt.
Én mégis inkább szövetséget ajánlanék. Az összefogás és a tapasztalatok
megosztása mindig előremutató és
emberibb magatartás. Együtt és egymást nem hibáztatva, hanem egymás
erősségeire építve előbb érhetünk el
gyors eredményeket, mert az időnk
tényleg fogyóban. Ha az idősebbek
adják a meglévő tudást, amit ti, fiatalok továbbgondolhatnátok és friss lendületetekkel és látásmódotokkal megvalósíthatnátok, akkor ez a bolygó
még sokáig otthona lehetne sok generációnak. Tudnotok kell, hogy soha
nem az emberekkel volt a baj, sokkal
inkább a rendszerekkel és az őket birtokló, kiszolgáló pénzügyi és gazdasági
hatalmakkal. Hogy Ti majd milyet hoztok létre, az csakis a Ti felelősségetek.
Jó munkát hozzá és… óvatosan a festékkel…
„A fiatalok elvetemültek és semmirekellők. Sohasem lesznek olyanok, mint a
régi idők fiatalsága. A mai fiatalok nem
lesznek képesek megőrizni kultúránkat.”
Babiloni tábla, Kr.e. 3000-ből
Emlékszem, 30 éve pont ezt mondták a mi korosztályunkra is a szüleink. A
világ nem változik.
Bollókné Rigó Katalin
2020. március

A kereskedelmi

Turisztikai egyesületünk hírei

szálláshely-szolgáltatásokat
érintő adózási változások
A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület
tájékoztatást állított össze a 2020-ban életbe lépő
adózási változásokról a kenesei szállásadók részére.
A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást 2019. december
31-ig terhelő 18 százalékos, kedvezményes adómérték 2020.
január 1-jétől 5 százalékra csökken.
Mi minősül kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak?
Annak meghatározása során, hogy az általános forgalmi
adó szempontjából mit tekintünk kereskedelmi szálláshelyszolgáltatásnak, a 2009/62. Adózási kérdésben foglaltakat kell
irányadónak tekinteni. Az Adózási kérdésben megfogalmazottak szerint a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás tartalmában
igazodik a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló
2006/112/EK tanácsi irányelv szerint kedvezményezhető szolgáltatások köréhez, így a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás alatt értendő minden olyan alapvetően turisztikai jellegű
szolgáltatás, amely során ellenérték fejében az adott szálláshelyre vonatkozó jogszabályok szerinti követelményeknek
megfelelő szállás biztosítása történik, így különösen:
● a szálloda, panzió, kemping, üdülőház, turistaszálló, ifjúsági szálló által nyújtott szálláshely-szolgáltatás;
● üdülők szálláshely-szolgáltatása (függetlenül attól, hogy
a szolgáltatást igényjogosultak és azok hozzátartozói,
vagy más személy veszi igénybe);
● a kollégiumok, diákotthonoknak azon szálláshely-szolgáltatása, amely az áfatörvény 85. § (1) bekezdés i)
pontja alapján nem minősül adómentes tevékenységnek;
valamint
● a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása.
Az általános forgalmi adózás szempontjából kereskedelmi
szálláshely-szolgáltatásnak nem az ágazati jogszabályokban
ilyenként meghatározott, illetve a Központi Statisztikai Hivatal által ilyen TESZOR szám alá besorolt szolgáltatásokat kell
tekinteni, hanem a szolgáltatás
jellegadó tartalma alapján kell
a minősítést elvégezni. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásról beszélünk tehát minden
olyan esetben, amikor az adóalany idegenforgalmi körben
biztosít szállást a vendégének,
azaz, ha olyan szálláshely-szolgáltatásról van szó, amely alapvetően turisztikai jellegű.
A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatáshoz
kapcsolódó szolgáltatások
Tekintettel arra, hogy a szálláshely-szolgáltatást sok esetben kiegészítő szolgáltatásokkal együtt nyújtják, kérdésként
merül fel a kapcsolódó szolgáltatások áfatörvénybeli megítélése. Ezzel összefüggésben a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó, önálló értékkel bíró és önálló értékkel
nem bíró szolgáltatások között kell különbséget tenni. A vonatkozó részletes magyarázat „A kereskedelmi szálláshelyszolgáltatás adómértéke, a szálláshely-szolgáltatással együtt
nyújtott szolgáltatások áfarendszerbeli kezelése” című, 2009/54.
Adózási kérdésben található.
Balatonkenesei Hírlap

Átmeneti rendelkezés
Az áfatörvény a kedvezményes, 5 százalékos adómérték
alkalmazásával kapcsolatban átmeneti rendelkezést is tartalmaz. Ennek alapján az 5 százalékos adómértéket azokban az
esetekben kell először alkalmazni, amelyekben a 84. § szerint
megállapított időpont, azaz a teljesítés vagy a fizetendő adó
megállapításának időpontja 2020. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.
A 84. § (2) bekezdésében említett esetek közül a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás tekintetében az előlegre vonatkozó szabály alkalmazása merülhet fel. Ha a kereskedelmi
szálláshely-szolgáltatás kapcsán 2020. január 1-je előtt előleg
fizetésére (jóváírására, kézhezvételére) kerül sor, úgy az előleg
vonatkozásában a 2019. december 31-ig hatályos adómértéket
kell figyelembe venni. Ha az előleg jóváírása, kézhezvétele
2020. január 1-jén vagy azt követően történik, már a kedvezményes, 5 százalékos adómértéket kell alkalmazni.
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás után
2020. január 1-jétől turizmusfejlesztési hozzájárulás-köteles az ellenérték fejében nyújtott, áfatörvény szerinti kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás is. Az a személy/vállalkozás,
aki/amely ilyen szolgáltatást nyújt, turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett. Ez független attól, hogy az adóalany az általános forgalmi adózás rendszerében alanyi adómentes, illetve attól is, hogy milyen vállalkozási formában tevékenykedik az adott szolgáltató.
A turizmusfejlesztési hozzájárulás jogszabályi háttere
A turizmusfejlesztési hozzájárulás 2018. január 1-jétől bevezetett adónem. Turizmusfejlesztési
hozzájárulás-köteles szolgáltatás
az áfatörvény 3. számú melléklet
II. részének 3. pontja szerinti szolgáltatás ellenérték fejében történő
nyújtása, vagyis az étkezőhelyi
vendéglátásban az étel- és a helyben készített nem alkoholtartalmú
italforgalom a TESZOR’15 56.10ből, valamint 2020. január 1-jétől az áfatörvény 3. számú melléklet II. részének 5. pontja szerinti kereskedelmi szálláshelyszolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása (a továbbiakban együtt: hozzájárulás-köteles szolgáltatás).
A turizmusfejlesztési hozzájárulás alanya,
alapja és mértéke
Hozzájárulás fizetésére kötelezettnek minősül minden
olyan személy vagy szervezet, amely saját nevében hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújt.
Az adókötelezettség egyértelműen a hozzájárulás-köteles
szolgáltatáshoz kötődik, így abban az esetben, ha az adózó az
adott bevallási időszakban nem nyújt hozzájárulás-köteles
szolgáltatást, bevallási, fizetési kötelezettség sem terheli.
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A hozzájárulás alapja a hozzájárulás-köteles szolgáltatás
általános forgalmi adó nélküli ellenértéke. A hozzájárulás mértéke 4 százalék.
A turizmusfejlesztési hozzájárulás megállapítása,
bevallása és megfizetése
A hozzájárulást az önadózás szabályai szerint kell megállapítani és bevallani az erre a célra rendszeresített elektronikus
nyomtatványon. A 2020. évben az erre rendszeresített elektronikus nyomtatvány: 20TFEJLH.
A turizmusfejlesztési hozzájárulást hozzájárulás fizetésére
kötelezettnek a rá irányadó áfabevallási időszak szerint, az áfabevallás benyújtására előírt határnapig (havi bevallásra kötelezett esetén a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig, negyedéves bevallásra kötelezett esetén a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, éves bevallásra kötelezett esetén a tárgyévet
követő év február 25. napjáig) kell bevallania és megfizetnie.
Azon időszakról, amelyről a hozzájárulás fizetésére kötelezett személy áfabevallás benyújtására nem köteles (például
áfában, alanyi mentességben részesül), a hozzájárulás-köteles
szolgáltatás után az áfatörvény szerinti teljesítési időpontot

követő év február 25. napjáig kell a hozzájárulást bevallani és
befizetni.
A 20TFEJLH nyomtatvány kitöltő-ellenőrző programja és
a hozzá tartozó kitöltési útmutató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról letölthető
(https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok).
A pénzforgalmat a turizmusfejlesztési hozzájárulásról a
10032000-01079122 NAV Turizmusfejlesztési hozzájárulás
bevételi számla számlaszámon kell bonyolítani, adónemkód:
310, nemzetközi pénzforgalomban, devizaátutalási megbízásokon a HU13100320000107912200000000 NAV Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevételi számla számlaszámon, adónem kód: 310.
Az idegenforgalmi adó mértéke településünkön a tavalyi évhez hasonlóan 500 Ft/ fő/ vendégéjszaka maradt. Ne
felejtsék el az NTAK és az Én vendégszobám alkalmazásban beállítani a településre vonatkozó idegenforgalmi adó
mértékét!
Üdvözlettel: Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Összeállította: Tóth Barnabás

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület javasolt tagdíjkategóriái (önkormányzat nélkül)
a 2020-as évre vonatkozóan
Megnevezés

Mértékegység

Magánszemély

Szállásadók

Vendéglátás
Turisztikai szolgáltatók
(pl.: lovasudvar)
Attrakció
Személyszállítás
Civil szervezet/
Egyesület
Egyéb

Összeg

Ft/év

3 000

Falusi szálláshely

Ft/év

15 000

Szobakiadó

Ft/év

1 500

Panzió

Ft/év

30 000

Hotel

Ft/év

50 000

Kemping

Ft/év

40 000

Étterem/pizzéria

Ft/év

25 000

Kávézó/cukrászda
Büfé/italüzlet

Ft/év
Ft/év

15 000
15 000

Ft/év

15 000

Ft/év

40 000

Ft/év

15 000

Ft/év

40 000

Ft/év

20 000

Megjegyzés

min. 5 000 Ft

A fizetendő díjak megállapításakor azon tagoknak, akiket a táblázat szerint több sorba is be lehet sorolni, csak egy besorolásnak,
a legfőbb profilnak megfelelő összeget kell megfizetni.
Tagdíjat befizetni személyesen a Tourinform Irodában, illetve utalással a 72900013-10502259-00000000 számlaszámra lehetséges.
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formában takarítanánk meg számára? Itt van a kutya elásva! Jól
érzékelhető, hogy a gyermek
életkezdése nem ebből a pénzösszegből fog megvalósulni. Viszont pénzügyi konstrukció keretében létrehoztak egy úgynevezett kincstári Start értékpapírszámlát is. Ennek plusz hozadéka, hogy nincs számlanyitási költsége. Ide szabadon és
bárki, így a nagyszülők, rokonok és más személyek is elhelyezhetnek pénzt. A számlát a 2016 előtt születetettek részére
is meg lehet nyitni addig, amíg be nem töltik 18. életévüket.
A Start értékpapírszámla népszerűségét jelzi, hogy az öszszes megtakarítás mindeddig 80 milliárd forint, amely mintegy
negyven százalékos növekedést jelent az ezt megelőző évhez
képest. 2019-ben a hozzátartozók 35 ezer kincstári
Start-értékpapírszámlátt
nyitottak. Ennek köszönhetően 200 ezer gyermek
majdani életkezdését biztosítják. Érdekesség, hogy
az Államadósság Kezelő
Központ információja szerint december hónapban 5
milliárd forint befizetés érkezett.
Mi történik a befizetett
pénzzel? Az összegből az Államkincstár értékpapírt vásárol. A
befizetésnek nincs minimum összege. A kincstár minden évben egy 1 Ft-os címletű állampapírt is kibocsájt. Talán kitalálta
az olvasó, hogy Start értékpapírszámla keretében tulajdonképpen hitel biztosítása történik az állam részére. Persze nem ingyen, mert garancia formájában a gyermek a 18. életévében
kamatostul kapja vissza a befizetést. Pluszként az állam az infláció feletti + 3% os kamattal és valamennyi állami támogatással is viszonozza az értékpapírban történt megtakarítást.
A számolgatást végezze el mindenki és döntsön arról, megéri-e a befektetés, vagy nem. De ha belegondolnak, jelenleg ez
a legmegfelelőbb megtakarítási forma.
Forrás: www.babakotveny.hu, csalad.hu
Összeállította: Varga Ákos
andragógus – személyügyi szervező
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus

Szociálpolitikai kalauz

Babaváró támogatás és a „Babakötvény”
(Életkezdési támogatás)
Ma egy újabb családtámogatási lehetőség bemutatására kerül sor.
Létezik a köztudatban egy magyar mondás: Szemünk fénye a gyermek. A szülök feladata, hogy gyermekeikről gondoskodjanak, számukra a család lehetőségeihez mérten minden biztosítsanak.
Mindehhez az állam a családpolitika keretében anyagi lehetőséget kínál fel. Mindjárt itt van
a napi szóhasználatban csak babakötvénynek elnevezett támogatás.
Tulajdonképpen ebben az esetben
pénzügyi forgalomról beszélünk,
amelyet összeillesztve neveznek
egyszóval babakötvénynek. A kötvény egy életkezdési támogatást és
Start számlát tartalmaz, azaz egy
Start értékpapírszámlát és Babakötvényt. Mindkét forma esetében az
államnál gyűlik a gyermek megtakarítása.
Most vegyük szemügyre e két fogalmat!
Az életkezdési támogatás és a Start számla 2006-ban került
bevezetésre. A támogatás minden magyar állampolgárságú és
magyar lakcímmel rendelkező újszülött számára alanyi jogon
jár. A számlanyitásról értesítést kapnak a szülők, legfeljebb a
gyermek két és fél hónapos koráig. Ez nem más, mint egyöszszegű fix támogatás. Előnye, hogy adó-, illeték- és járulékmentes. Végső funkciója a gyermek 18. életévében realizálódik,
amikor ténylegesen elkezdi az önálló életét, de már egy megtakarítással a birtokában. Az összeget a nagykorúság betöltését megelőzően elkölteni nem lehet. Az indulás évében, azaz
2006-ban 40.000.- Ft került tulajdonosa számlájára, amelyet
aztán 42.500.- Ft-ra emeltek. A letéti számlán csak az államtól
kapott összeg és a kamatok lehetnek. A kamat értéke a mindenkori infláció értékével egyezik meg.
Talán most sok szülő mondja: jó, jó, de ebből az összegből,
mit kezd majd a gyermekem? Mitől jobb ez, mintha más

A Családok tavasza programsorozat első előadásán Varga Ákos a
családtámogatási rendszerről beszélt a Kultúra Házában, február 7én

A számolgatást végezze el mindenki és döntsön arról,
megéri-e a befektetés, vagy nem. De ha belegondolnak, jelenleg ez a legmegfelelőbb megtakarítási forma.
Forrás: www.babakotveny.hu, csalad.hu
Összeállította: Varga Ákos
andragógus – személyügyi szervező
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus
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Nagytestű énekesmadaraink közül most az utolsó kettőt
mutatjuk be: sok érdekességet tudhatunk meg a szarkáról és a
csókáról. A következő Hírlapban hazatérő kedves madarainkról fogunk tájékoztatást adni.
1. A szarka (Pica pica) a madarak (Aves) osztályának verébalakúak (Passeriformes) rendjébe, ezen belül a varjúfélék
(Corvidae) családjába tartozó faj. Egyéb nevei: közönséges
szarka vagy európai szarka.
Előszeretettel gyűjti össze fészkébe a fényes, csillogó tárgyakat, ezért a népi folklórban mint „tolvaj szarka” él. A papagájhoz hasonlóan a fogságban tartott példány megtanítható
az emberi beszéd utánzására. Az egyetlen madár, amelyről tudott, hogy képes felismerni magát
a tükörben, amit a fejlett éntudat
jelének tartanak. Éppen ezért a
legintelligensebb állatok között
tartják számon. Kognitív képességei bizonyítják, hogy az intelligencia kifejlődése a varjúfélék és
a főemlősök esetében független
folyamat. A szarka képes az eszközhasználatra, például fészke
tisztítása közben; képes élelmiszert tárolni. Emlékezete szenzoros: saját tapasztalatai alapján képes fajtársai viselkedését előre
látni. Vadon csapatba szerveződve komplex stratégiákat alkalmaznak más madarakra vadászva, vagy ha
ragadozóval kerülnek szembe.
Eurázsia mérsékelt égövi területein
terjedtek el, nyugatról Spanyolországtól és Írországtól kezdve egészen a keleti Kamcsatka-félszigetig és Tajvanig.
Populációi megtalálhatóak Északnyugat-Afrikában és a Földközi-tenger szigetein. Japánba behurcolták, ott Kjúsú
szigetén honosodott meg.
A szarkák kedvelik a nyílt vidéki területeket, ahol szórványosan fák, facsoportok, erdősávok húzódnak. Fátlan vidékeken egyáltalán nem élnek. Időnként nagy számban költenek külvárosi parkokban, kertekben.
Legtöbbjük helyhez kötötten él, fészkelőhelyük közelében
maradnak. Svédország, Finnország és Oroszország északabbra
eső területeiről az ott élő egyedek időnként délebbre vándorolnak a keményebb telek elől.
A madár testhossza 40-45 centiméter, farokhossza körülbelül 20-22 centiméter, szárnyfesztávolsága 60 centiméter és
testtömege 200-250 gramm. Mindkét nemnek fekete-fehér tollazata és hosszú, ék alakú szárnya van. A felnőtt hím P. p. pica
alfaj egyedeinek testhossza 44-46 centiméter, melynek több
mint felét farktollaik hossza teszi ki. Szárnyfesztávolságuk 5262 centiméter. Fejük, nyakuk és mellkasi részeik fényes, fekete színű, fémes zöld, vagy lilás árnyalatokkal tarkítottak.
Begyük és vállövi tollazatuk fehér, szárnyaik feketék, fémes
árnyalatokkal, míg szárnytollaik fehér hálózatot alkotnak a tollak fekete széleivel – ez leginkább akkor szembetűnő, ha repülés közben látjuk. Lábaik és csőrük fekete, íriszük sötétbarna
színű. A két nem tollazata hasonló, bár a tojók némileg kisebb
testalkatúak. A hím egyedek 210-272, míg a tojók 182214 gramm tömegűek. A fiatal példányok fedőtollai kevésbé
fényesek. A szarkák alfajai méretben különböznek a névadó
alfajtól, és döntő, hogy tollazatuk mennyi fehér színt tartalmaz,
valamint fekete tollaik milyen fémes árnyalattal bírnak. A
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Hátha valaki nem ismeri…
Kenese madarai 4.
felnőtt egyedek a költési szezon után teljesen levedlik korábbi
tollaikat: a repüléshez szükséges tollazat három hónapon belül
kicserélődik. A fiatalok a felnőtteket követően egy hónappal
kezdenek el vedleni, de ez nem érinti szárny- és farktollaikat.
Magányosan vagy párban élnek – utóbbi esetben élethoszszig tartó monogám kapcsolatban. Nem túl kemény teleken kitartanak a költőterületükön. Táplálkozáskor több madár is öszszegyűlhet. A szarka mindenevő,
a magoktól és rovaroktól kezdve
tojásokig, madárfiókákig, dögökig mindent fogyaszt, néha nagyobb emlősöket tisztít meg az
élősködőktől. Időnként előfordul,
hogy nála kisebb, de felnőtt madarakat – fekete rigót és egyéb
énekesmadarakat – is megöl és elfogyaszt.
Ivaréretté egyéves korukban
válnak. A párzási időszak áprilistól júniusig tart. Általában egyszer költ, de ha az előző fiókák elSzarka
pusztulnak, akkor még egy fészekaljat rak. A fészekalj általában 57 halványkék vagy zöld, barna pettyes
tojásból áll. A szarkafészek nagy, fedett
építmény, amely gallyakból készül, és
agyaggal vagy trágyával van kitapasztva. Vékony gabonaszár, fű vagy
szőr béleli, ez utóbbit a szarka időnként
élő állatból tépi ki. A két szülő már márciusban, a kora reggeli órákban építeni
kezdi a nagy, gömb alakú fészket, amelyen csak oldalt van bejárónyílás. Magasan, a fák koronájában helyezik el,
vagy csupán néhány méter magasságSzarkafészek ban bokrokban, de mindig ujjnyi vastag, sokszor tüskés ágak sűrű szövevényében. Egyes párok háborítatlanul költenek az autópályák
melletti bokrokban, mások a városok területén. A tojásokat
egyedül a tojó költi ki, de a hím eközben eteti. A költés 1718 napig tart. A fiatal madarak 3-4 hetesen repülnek ki.
Magyarországon nem védett. Július 1. és február utolsó
napja között vadászható. Az apróvadas területeken, az apróvad
szaporodási időszakában a vadászati hatóság külön engedélyével gyéríthető.
2. A csóka (Coloeus monedula) a madarak (Aves) osztályának verébalakúak (Passeriformes) rendjébe, ezen belül a
varjúfélék (Corvidae) családjába tartozó faj. Nevezik kéményseprő madárnak is. Előfordulási területe Európa egésze, Ázsia
nyugati fele, valamint Észak-Afrika nyugati csücske.
Állományai nem költöző madarak, de az északi területeken
élők télen mégis délebbre húzódnak.
Szárnyuk fesztávolsága 34-39 centiméter. Tollazatuk
majdnem teljesen fekete, kivéve a tarkórészt, mely szürke. Szivárványhártyájuk jellegzetes világosszürke. A csóka társas és
zajos madár. Kis csapatain belül jól meghatározott és komplex
ranglétra van. Természetes élőhelye a ritkás erdők és a tengerparti sziklák, azonban igen jól alkalmazkodott a farmokhoz és
a városi élethez is. Opportunista mindenevő, minden alkalmat
kihasznál táplálékának megszerzésére. Étlapján főleg növényi
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eredetű táplálék, valamint rovarok és egyéb gerinctelenek szerepelnek, azonban ha alkalma adódik, döghúst és az ember által hagyott hulladékot sem veti meg. Monogám párkapcsolatban él, azaz a párt alkotó madarak hűek maradnak egymáshoz,
egészen egyikük pusztulásáig, még akkor is, ha egymás után
többször sikertelen volt a fészekalj. A kapcsolat első hónapjaiban elválhatnak egymástól, viszont ha hat hónapnál tovább
tart az egyezés, akkor a „házasság” életre szóló. Az özvegyen
maradt csóka nem tudja egyedül felnevelni a fiókáit, fajtársai
gyakran elkergetik a fészkétől és területéről.

Csóka

Fészkük egyszerű, csak néhány ágacskából áll; faodúba,
sziklamélyedésbe vagy épületre rakják. A fészekaljban általában öt, barnán pettyezett, világoskék vagy kékeszöld színű tojás van. A tojásokat a tojó költi ki. A kis csókák körülbelül 45 hetesen válnak röpképessé. A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján nem fenyegetett állatfajként
szerepel, de élettere szűkül, hiszen Tunéziából és Máltáról is
kipusztult.
A csóka az egyik olyan madár, melyet Carl von Linné svéd
természettudós, orvos és botanikus a „Systema Naturae” című
művében már a 18. században leírt. Mivel az a hiedelem járta,
hogy a csóka szívesen felszedegeti a fényes pénzérméket,
Linné a faj nevét e tárgyakról adta, azaz Corvus monedula. A
mǒnēdŭla szó a latin moneta szóból származik, melynek jelentése: pénz vagy érme. Nemének neve, a Corvus a varjakhoz és
hollókhoz való rokonságára utal. 1829-ben Johann Jakob Kaup
német természettudós megalkotta a Coloeus taxont, melyet
nemi szintnek szánt. A szó az ógörög nyelvben csókát jelent.
2011-ig a taxon csak alnemi szinten volt elfogadott, ide pedig
csak az eurázsiai és az örvös csóka sorolható.
34-39 centiméteres hosszával az eurázsiai csóka a második
legkisebb madár a Corvus nemben, legkisebb a közeli rokona,
az örvös csóka, 32 centiméteres testhosszúsággal. Tollazatának legnagyobb része fényes fekete, lilás (a monedula és a
spermologus alfajok esetében), illetve kékes árnyalatú fejtetővel (a cirtensis és a soemmerringii alfajok esetében), azaz koronával, homlokkal és másodlagos tollakkal. A torok, az elsődleges tollak, valamint a farktollak zöldeskéken fényezettek. A
pofa oldala, a tarkó és a nyak oldala alfajtól függően a világos
szürkétől az ezüstös szürkéig változik; a begyi és hasi részek
palaszürkék. Lába és rövid, tömzsi csőre fekete. A csőr akkora,
mint – csőr nélkül – a fejhossz 75%-a. A felső csőrkáva 40%át, az alsó csőrkáva 25%-át keményebb, szőrzetszerű tollsörték borítják. A felnőtt madár szivárványhártyája szürkés vagy
ezüstös fehér, míg a fiatalé világoskék színű. Egyéves kora körül előbb barnásra, majd ezüstössé válik. A két nem között
nincs különbség, kivéve a hímek fejtetőn és tarkón levő tollait,
melyek az idő haladtával, főleg a vedlés közeledtekor kopottá
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válnak. Az előfordulási terület nyugati felén teljes vedlésen
mennek keresztül, június és szeptember között, míg a vedlés
keleten egy hónappal később történik.
Ügyesen repül, olykor manőverezik, bukfencezik vagy siklik. Jellegzetes verdeső-sikló repülése van, bár ez a vándorlások idején kevésbé vehető észre. Másodpercenként 6-11 métert tud siklani; a sebesség növekedésével a szárnyfesztávolság
csökken. Talajon felmagasodó testtartással áll. Rövid lábai miatt kénytelen gyorsabban járni. Táplálkozás közben fejét lefelé
vagy vízszintesen tartja.
A csóka zajos madárfaj. Legjellemzőbb hangja, melyet inkább röptében hallat, a fémes és csattogó, döcögő „csje” hang,
míg máskor keményebb „csjakl”, elnyújtott „kjaar” és valamivel durvább „csreh” hangot is hallat. Ezek a találkozások vagy
üdvözlések hangjai. De az egyedek más hangot használnak,
amikor a fiatalokat táplálkozni hívják, vagy amikor a hím
nászajándékot ad. Este, nyugovóra térőben a csapat hangos,
csattogó „beszélgetést” folytat. Veszély esetén a csóka hangja
mély, hosszadalmas vészkiáltás, mely körülbelül „érrr” vagy
„kááárrr”. Utóbbi, varjakra jellemző hangot főleg akkor hallatják, amikor ragadozó madarat látnak vagy azt üldözik. Az egyhetes fiókák puhán csipognak, mely 18 napos korukra erős csikorgásba torkollik. A röpképes fiatal hangja ennél mélyebbre
és puhábbra vált. Ha veszélyt, új, ismeretlen zajt észlel, elnémul. Szintén azon kevés madarak egyike, mely képes emberi
hangok utánzására, illetve ezt magától is megteszi, ám szótára
csak néhány szóra vagy mondatra korlátozódik.
Második évében éri el az ivarérettséget. Kolóniákban költ.
A fészek helyét a pár együtt választja ki és építi. Természetes
vagy mesterséges mélyedésbe ágacskákat dobálnak, amit szőrrel, gyapjúval, száraz fűvel bélelnek. Mindketten, majdnem az
egész év során védelmezik más csókákkal és ragadozókkal
szemben.
A csókát a huszadik század közepéig vadászták, mert kártevőnek tekintették, hajlamos volt haranglábakban fészkelni,
és mert más madarak fészkeit fosztogatja. Állományát azért
nem ritkították meg úgy, mint más varjúféléknek. A gyenge
termés miatt VIII. Henrik angol király 1532-ben bevezette a
kártevő-törvényt, hogy megvédje a gabonatermést. A csóka ismert volt, mint cseresznyekedvelő madár. Alfred Brehm német természettudós nem talált olyan bizonyítékot, amely szerint a csóka kártékony lenne a mezőgazdaságra nézve. Ennek
ellenére az Egyesült Királyságban – a szajkókhoz, varjakhoz,
szarkákhoz hasonlóan – ketrecbe zárva csaliként használják.
2003-ban a csóka a célzott vadászat lehetséges fajainak listájára került az Európai Unió madárvédelmi irányelve szerint, és
a Német Vadásztársaság támogatta a vadászatát. Cipruson tavasszal és nyáron engedélyezett a vadászata.
Intelligens madárfaj. Megtanulták többek között azt is,
hogy a tejesember által a küszöbön hagyott műanyag tejesdoboz fedelét ki tudják nyitni, így a Campylobacter jejuni nevű
baktérium, mely a madár ürülékében található, megfertőzheti
a tejet. Az északkelet-angliai Gatesheadben gyomor-bélhurutos megbetegedést terjesztettek el. A brit Egészségügyi Minisztérium azt tanácsolta, semmisítsék meg a tejespalackokat,
és a jövőben olyanokat gyártsanak, amiket a madarak nem tudnak felnyitni.
A csóka a katonai szlengben férfiembert jelent; jó csóka:
jóravaló, rendes, kedvelt, rokonszenves személy; öreg csóka:
öregkatona. Magyarországon a kötelező sorkatonai szolgálat
idején ismert mondás volt: „Öreg csóka nem rakéta, ballag
mint a teknősbéka.” A „Csip-csip csóka” kezdetű gyermekmondókát valószínűleg mindenki ismeri, azonban nem árt
tudni, hogy a folytatásban szereplő „vakvarjúcska” nem a
csóka, hanem a bakcsó népi elnevezése.
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Az ókori görög kultúrában a csókát gyakran olajtartó
edénnyel ábrázolták. A nárcisztikus lény elesik, miközben saját tükörképét nézi. Egy görög és római mondás szerint a „A
hattyúk énekelni fognak, amikor a csókák hallgatnak”, vagyis
a képzett és bölcs emberek beszélnek, a bolondok csendessé
válnak. Walesben szentnek tekintik, mivel a templom lépcsőire fészkelt, amit így elkerül az ördög. Az észak-walesi
Conwy-ban születettek beceneve Csóka, mivel a madarak a városfalakon élnek. A Csóka Társaság 2011-ig létezett. A 19.
században az angliai fensi mocsaras térségben úgy hitték, ha a
menyasszony csókát lát a templomba menet, az jó előjel a házassághoz.
Bizonyos kultúrákban a tetőn álló csóka megjósolja az új
érkezőt, továbbá ha leül vagy a kéményre száll, az a halál előjele. Ha csóka száll a katedrális szélkakasára, az esőt jelent.
Egy régi cseh babona szerint, ha a csóka veszekedést lát, hall,
azt háború követi, ezért nem épít fészket.
A csóka szerepel az ukrán Halics nevű város ősi címerében
is, mivel a város neve állítólag a madáréból származik.
Forrás: Wikipédia
Pulai Istvánné

OLVASÓPRÓBA
OLVASÓPRÓBA
Ursula Kopp:
Hasznos állatkák
– Cinege, béka, lepke és
társaik – a kertben
Decemberi számunkban, Kajtár Bencével folytatott beszélgetésünkben részletesen kitértünk
arra, hogyan és
miért érdemes kertünket madárbaráttá tenni. Sok hasznos
szakirodalmat említettünk akkor, most pedig egy újabb, frissen megjelent könyvet ajánlunk e témában. Lépjünk egyet:
ha már madárbaráttá tesszük a
kertet, terjesszük ki ezt több állatra is, és irány az állatbarát
kert! A kertésznek nagy hasznára válhatnak a segítők, „akik” a kártevők ritkítása mellett
a talaj előkészítésében, a virágok beporzásában is fontos
szerepet játszanak. A könyvben szereplő madarak, rovarok
és kétéltűek bemutatása mellett
gyakorlati tanácsokat és tippeket kaphatunk, hogyan tudunk
megfelelő életteret biztosítani
ezeknek az állatoknak. Kedves
kertészek, könnyítsék meg a
munkájukat, ismerkedjenek és
barátkozzanak meg segítőtársaikkal!
Cser Könyvkiadó, 2020
Fordította: Zvolenszky Ágota
– nk –
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Richard Fitter
– Hermann Heinzel:
Európa madarai
Collins képes madárhatározó

Ha már
madarak,
álljon itt
egy remek
határozó is,
mellyel madárlesre indulhatunk! A Collins-féle határozó nem először jelenik
meg magyarul: az új kiadás
is jelzi, hogy alapos, részletes munkával van dolgunk.
Panem Kiadó, 2019

Amikor gyermek voltam, vetési varjakat csak telente láttam. A nagyszüleimtől azt hallottam, amikor jönnek, mindig hideget hoznak. Ezt én is tapasztalom, bár a vetési
varjú, úgy tűnik, egész évben itt van, akár a dolmányos
varjú is. Kiskoromban ezt a fajt sohasem láttam. Most a
város központjában fészkelnek, a volt Népbolt előtti óriás
platánon és a Díszkút ostorfáin is.
Szarkát Kenesén sohasem láttam. Gyermekkoromban
Filó nagyapám többször elvitt magával az „egészségügyi”
sétáira a Márkó irányába, ahol – hogy, hogy nem – barátai
borospincéi húzódtak meg a gyümölcsfák és akácok árnyékában. Egyszer így szólt: „Nézd, kis cigusom! (Barna
bőröm miatt = cigány = becézve cigus.) Ott az agácafán,
az a szarkafészek! Ládd-e, még teteje is van!” Csodáltam a
mesteri fészket, az építőjét viszont nem láttam. Kenesén a
mai napig sem! Viszont felnőttként Budapesten, a Hajógyári-szigeten hihetetlenül sokkal találkoztam.
Szajkót korábban elvétve, ha sikerült látnom. Több mint
30 éve már az Arany János utcában lakunk, s az utóbbi időben itt a kicsi kis erdők, fás területek alatt többször megcsodálhattam ezt a púderszínű, a szárnyán csodaszép kék
„csíkot” viselő gazfickót. Gazfickó bizony! Az elmúlt nyáron ugyanis kertünk bokrain fekete rigó fészkelt, szorgosan hordta fiókáinak az eleséget. A szemfüles mátyásmadár kivárta a kellő pillanatot, s elrabolt egyet, hogy aztán
a szomszéd diófáján erős csőrével tépje-szaggassa a kicsiny madártestet. Láttam, figyeltem távcsövemen át. De
hisz tudom, ennek a szép madárnak is élnie kell!
Csóka? Ezt a fajt is sikerült egyszer hozzánk közel, rövid
ideig megfigyelnem. Villanydróton üldögélt, egy sereg
varjú társaságában. Kisebb termete miatt csak később tudatosult bennem: hisz én csókát láttam!
Ezek a madarak, valamint a korábbi lapszámokban szereplők – és persze az egész természet – számtalan művészt
ihlettek meg halhatatlan műveik megalkotásához. A teljesség igénye nélkül: népi mondókák, népdalok, népmesék, műmesék, regények, versek, operák, népies műdalok,
festmények, szobrok, domborművek – és sorolhatnám még
hosszan, hányféle műben tűnnek föl kedves élőlénytársaink.

Kedves
balatonkenesei és balatonakarattyai állatvédők!
Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit

2020. március 20-án, pénteken
17:00 órakor
tartandó tisztújító közgyűlésünkön,

a Kultúra Házában!
Az eseményen bemutatkozik
az Egyesület új vezetője.
Sok szeretettel várjuk
az állatvédelem iránt elkötelezett
érdeklődőket!
Patrónus 2006 Balatonkenesei-Balatonakarattyai Állatvédő Egyesület
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Bázisom a katalóniai Costa
ereje van, pillanatok alatt elsodorBrava tengerpart több mint tizenhatja az óvatlan fürdőzőt. Azon
kilencezer fős Calella nevű telemorfondíroztam, hogy inkább
Costa Brava – Barcelona
pülésén volt. A hely barátságos,
nem kockáztatom az életemet,
vendégszerető. A várost hegylánezért kisvártatva kimentem a
– Az építészet Dantéja: Gaudí
colat veszi körül, amely gyönyöpartra. Elsőre úgy véltem, csak én
rűre festi az amúgy is szép vivagyok ilyen bátortalan –
déket. Itt reggel és délelőtt
mondjuk ki: nyápic. Ám már
minden nyugodt. Az élet este
biztonságos helyemről szemlékilenc után kezdődik. Ekkorra
lődve döbbenten láttam, hogy
ugyanis felpezsdül az élet:
mindenki csak körülbelül egymindent zsúfolásig megtöltekét méterre merészkedik a
nek a turisták. – Esetünkben
vízbe. Csupán egyvalakit látnem másról beszélünk, mint
tam, aki valószínű jó úszó léegy mediterrán szokásról, avén, messzebbre is beúszott.
mely nem véletlenül alakult ki
Nem véletlen nevezik a Costa
pont ebben a formában. ErreBravát vad helynek, ezt szeméfelé nincs tél, s a nyári időlyesen is sikerült megtapasztalszakban talán melegebb van,
nom.
mint Magyarországon. (Bár
Legnagyobb meglepetésemmostanában e téren is változás
re minden oroszoktól volt hanVáros Costa Braván gos. Ki gondolta volna, hogy
észlelhető kis hazánkban.)
Egyszóval: az üzletek és szórakozóhelyek többsége napközben olyan messziről is eljönnek ide? Egyébként a Katalóniával
zárva tart. Mit lehet ilyenkor tenni egy magamfajta vándornak? szomszédos Andorrában is sok az orosz turista. Calellában a
Strandolni! Az egyetlen kikapcsolódást a mintegy 2 km hosz- helyiek talpraesettek velük kapcsolatban. Olyannyira, hogy a
szúságú tengerparti szakasz jelenti. Így aztán a magyar mon- települést orosz nyelvű útbaigazító táblákkal is ellátták. Valódás után szabadon: illa berek, náda kerek – vagy nádak, erek. színűsítem, az itteniek még oroszul is kommunikálnak velük;
(Illa egy régi főnév, azért mondják: illára vette a dolgot, tehát már csak azért is, mert utam során a kereskedők magyarul is
futást, menekülést, menhelyet jelent). Mondjuk, ami igaz, én megszólaltak. Tulajdonképpen nem is tudom, ezen miért csonem futottam, sőt. És még menekülésről sem beszélhetünk. De dálkoztam, hiszen számunkra sem idegen. A magamkorabemégiscsak kezdeni kellett valamit magammal. Menhelyre vi- liek még emlékeznek, amikor a Balaton körül szinte mindenszont nagyon is szükség volt a sziporkázó napsütésben. Tíz hol német felirattal találkozhattunk. A helyi lakosság igyekepercnyi gyaloglást megtéve értem el a homokos tengerpartot. zett megértetni magát a németekkel. Sok esetben – bocsánat a
Ami meglepő, hogy a strandolásért senkinek sem kell belépőt megjegyzésért, de – olyan „Zimmer Feris” módon csináltuk.
fizetnie. De mindazoknak, akik napernyőt vagy napozóágyat Mindenesetre szép idők voltak.
szeretnének, már a pénztárcájukba kell nyúlniuk. Ezért a szolCalella települést és a strandot egy gyorsvasútvonal szeli
gáltatásért csupán azoknak nem kell fizetniük, akik valamelyik ketté. Egy óra alatt viszonylag olcsón el lehet jutni Barceloszálloda lakói, mert számukra díjmentes, a szálloda biztosítja nába. – Számunkra persze ez a megoldás sem ismeretlen, mármind. Ez az itteni „kurtaxához adható ajándék”. (Megjegy- mint hogy a vasút elválasztja a parttól a települést. Csupán
zem, nálunk, Balatonkenesén a fizetős vendéglátás keretében annyi a különbség, hogy nálunk egyenlőre nincs gyorsvasútkorábban ingyenes strandbelépőt adtak.) Szóval azt gondol- vonal. – Na de a nosztalgikus kitérő után térjünk csak vissza
tam, ha már itt vagyok, nem megyek el úgy, hogy nem mártó- Katalóniába! Ahogyan hallottam, az itt élő ingázók az otthozom meg a tengerben. Elárulom, volt már erre példa. Mások nuk és a munkahelyük között az autóvezetés helyett inkább a
nyilván azt gondolták rólam: ez is jó nagy bolond, eljön nya- tömegközlekedést, ezen belül a vasutat választják. Spanyolorralni, aztán még a tengerbe se megy bele. – De itt másképpen szág második legnagyobb városába, Barcelonába utazva a
alakult a dolog.
partszakasz szebbnél szebb tájai láttán elámulok. Leanderek és
Laikusként merészkedtem a sós vízbe, pontosabban csak pálmafák szinte mindenhol feltűnnek. Sőt, a leanderek autópáegy méternyire. A partról nem lehet megtapasztalni, amit aztán lyák elválasztósávjaiként is funkcionálnak. Mindez természea vízben átéltem. A tengernek ezen a partszakaszon iszonyatos tesen a mediterrán klímának köszönhető. A nővények egész
évben ki vannak helyezve vagy ültetve a szabadba. A pálmafákról szólva pedig nem szakavatott egyén természetesnek veszi, hogy nyilván a helyszínen növekedtek fel. Elárulom a nagy
titkot: a valóságban nem így van. Hiszik vagy nem, de a pálmákat előnevelik és miután egy bizonyos magasságot elérnek,
akkor ültetik végleges helyükre. – Jut eszembe, a fák. Utam
során akadt olyan vidék, ahol megdőlt fákat láttam. A látványt
az úgynevezett tramontana vihar ereje okozza, amely északi
irányú széllökésekkel jár. A köznyelvben „a hegyeken túlról
érkező szélnek” nevezik. Katalóniában egyébiránt változatos
faállományt találunk. Mindjárt itt van a mandulafenyő, az
Aleppo-fenyő és a paratölgy. Utóbbiból készül a parafadugó.
De olajfa, babér, agávék és sok egyéb fafajta is megtalálható
errefelé.
Nem lehet szó nélkül elmenni a tény mellett, miszerint a
katalánok sem vetik meg a jó italt. Közkedvelt nedűjük a pezsCosta Brava, a vad tengerpart

Katalán rab nemzet 2.
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gő; ahogy itt nevezik, a cava. Vélemények szerint a minősége
felér a francia pezsgőével, amit megerősítek: kóstoltam, valóban nagyszerű itóka.

sek”. Ők alakították a város
arculatát és mindennapi életét. Feltűnő, hogy a város hatalmas sugárúttal – Via Laietana – rendelkezik. Szembetűnt, hogy nem volt zsúfolt,
legalábbis abban az időpontban ezt tapasztaltam. A mellékutakat úgy alakították ki,
hogy a sugárútra kapcsolódjanak.
Mondanom sem kell, Barcelona telis-teli van látnivalóval. Nem próbálkozom a város teljes bemutatásával, hiszen ez az újság adta lehetőséget figyelembe véve leheAntoni Gaudí
tetlen vállalkozás. Ám egykét érdekességre muszáj kitérni. Legelőször is Antoni Plàcid
Barcelona látképe
Gaudí i Cornet katalán építészre, szobrászra – közismertebb
Úticélomat, Barcelonát a Földközi-tenger harmadig legna- nevén Gaudíra.
gyobb kikötővárosaként tartják számon. Egy 2016-os adat sze1852. június 25-én született Reusban, és 1926. június 10rint pedig az Európai Unió 14. legnagyobb városa. Hírnevét jól én hunyt el Barcelonában. Személyét az építészet Dantéjának
megalapozta, hiszen 1888-ban világkiállítást, 1929-ben nem- tartották. A történelemből és a művészettörténetből számos
zetközi kiállítást rendeztek, 1992-ben pedig ez volt a XXV. olyan embert ismerünk, aki halála után vált igazán elismertté.
Nyári Olimpiai Játékok színhelye. Lakossága több mint 1,6 Ilyen volt Gaudí is. Magának való egyéniségnek tartották, kormillió. Barcelona történelmét szemügyre véve, számos nép- társai tulajdonképpen nem szerették. A hírek szerint nehéz volt
csoport időzött a vidéken, többek között ibérek, föníciaiak, együtt dolgozni vele, mivel állandóan változtatta az elképzelékarthágóiak, rómaiak, nyugati gótok, mórok és a frank „telepe- seit. Ráadásul egyszerre több helyszínen is dolgozott. Mindenesetre olyan egyedi technikával rendelkezett,
amit a mai napig sem sikerült kideríteni. Élő
példa erre a Sagrada Familia (Szent Család
templom), melyről később bővebben esik majd
szó. Híres templománál a mester saját maga végezte a belsőépítészeti munkákat is, így ő tervezte a bútorokat, csempéket és minden mást.
1926. június 7-én, sétája közben elgázolta a
villamos.
Nem tudták megállapítani a személyA KELET-BALATONI BORLOVAGREND
azonoságát, mivel az iratai hiányosak voltak.
A BALATON KELETI TÁJEGYSÉGÉNEK
Egy intézkedő rendőr vitte be a kórházba. Idős
hajléktalannak látták, akit annak rendje és mód10. KÉZMŰVES BORVERSENYÉT
ja szerint az egyszerű betegek közé fektettek.
TARTJA
Eközben az idős kora ellenére még aktívan dolgozó mestert napokig hiányolták az építkezése2020. MÁRCIUS 7-ÉN SZOMBATON,
ken. Köztudottan pontos és precíz ember hírében állt, nem tudták mire vélni a dolgot. Keres13:00 ÓRÁTÓL
tetni kezdték, míg végre a kórházban megtalálA REFORMÁTUS PARÓKIÁN.
ták. A kórházi személyzet, ráeszmélve, hogy ki
A BALATONKENESEI BOROSGAZDÁK ÁLTAL BEKÜLDÖTT
rejtőzik a toprongyos, idős úr személyében,
MINTÁK KÖZÜL A LEGMAGASABB PONTSZÁMOT ELÉRŐT A
mindjárt felajánlották neki, hogy átviszik egy
előkelőbb kórterembe. Gaudí erre azt mondta:
BALATONKENESE VÁROS BORA 2020
szegény emberként született, úgy is szeretne
CÍM ILLETI MEG.
meghalni. Így történt. A világ egyik legnagyobb építésze a szegények között, a maga zseA BORMINTÁKAT – FAJTÁNKÉNT 2 DB 0,7 L-ES PALACKBAN,
nialitásával gazdagon hunyt el. Itt hagyta szá1000.-FT/MINTA – KERESZTES JÁNOS BORLOVAGNÁL LEHET
munkra csodálatos és titokzatos alkotásait. Az
LEADNI, A REFORMÁTUS PARÓKIÁN,
utókor a mai napig ámulattal tekint rá és tiszteMÁRCIUS 5-ÉN, 15:00-19:00 ÓRA KÖZÖTT.
leg alkotásai előtt. „Senki sem próféta a saját
TEL.: 20/464-45-39, 30/237-28-92
hazájában” (Lukács 4,21) – mondja a bibliai
A BORVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE MÁRCIUS 7-ÉN
idézet. Milyen találó e nagy művész esetében!
18:00 ÓRÁTÓL VÁRHATÓ, A BORREND PINCÉJÉNÉL!
Legközelebb Gaudí néhány világhírű munINFORMÁCIÓ: 30/239-67-86
kájának bemutatására teszek kísérletet, fűszerezve barangolásom élményeivel. És okvetlen
szót kell ejtenem egy másik hírességről, aki pedig nem más, mint Salvador Dali.
Varga Ákos
Balatonkenesei Hírlap
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„Mit tudsz a tűnő örömről,
ami a rügyön dörömböl,
hőt-hűst váltó légbe bömböl?”
Weöres Sándor
Amit márciusban találunk a kertjeinkben, mind az előző év termése. A rügyek akár a föld alól, akár a fákon bomlanak, még a tavalyi napfényt, vizet, földet őrzik. Annak az erejét rejti a növény
a hideg elől, a jövőnek…

vissza. Ha nem vagyunk biztosak a
dolgunkban, idén
csak figyeljük meg
a cserje növekedését.

A zöldségeskertben

Sietni nem kell, de jó, ha kihasználjuk, ha „megpirult” a föld és taposással
A díszkertben
nem okozunk kárt. Bátran dugdoshatjuk
Erőteljesen vágjuk vissza a nagy, dí- a hagymaféléket, káprázatos fajtaválaszszes levelekért (szivarfa, császárfa, cser- tékkal találkozhatunk a gazdaboltokban.
szömörce, bodza) vagy színes téli hajtáAz élelmiszerboltokban már 300,saikért (som, fehérszárú szeder, fűz) ne- forintért adják a vöröshagymát, ezért
velt cserjéket és fákat. Vágjuk le a dísz- máris megéri ezzel foglalkoznunk.
füzek régi, elhalt hajtásait, még mielőtt Ajánlom a kisebbfajta vöröshagymát,
tövükből megindul az új növekedés. kb. a hagyma átmérőjének mélységébe
Amint elmúlik a fagyveszély, távolít- letenni, és hamarosan friss főzőhagymát
sunk el néhányat az örökzöld cserjék, szolgáltat a konyhának, vagy a szalonpéldául magyalok, mahóniák, korallber- názáshoz.
kenyék legöregebb hajtásai közül.
Konyhakerti termesztésre ajánlom a
makói-, lila-, vörös-, fehér-, sonka-, és fokhagymákat, s ha tehetik, próbálják ki a fekete elefántfokhagymát.
Biztos sikerrel kecsegtethet a zöldborsóvetésünk
is, melyet érdemes korán
kezdenünk, több alkalommal, akár kéthetente megismételve. Aminek folyamatos, semmivel sem heVirágzó jezsámen lyettesíthető, zsenge zöldAz őszi levélhullás és május vége borsótermés lesz az eredménye. A borsó
között virágzó lombhullató cserjék a vi- hidegtűrő növény, nem ártanak neki a
rágzás után metszhetők meg. Vágjuk le gyenge fagyok. Kéthetente is vethetjük.
a legöregebb, elvirágzott fás szárakat, Ha sürgetni akarjuk a dolgot, akár a fűvalamint a gyenge és nyurga hajtásokat, tött házban (wc papírhengerekbe, lyukas
és az erőteljes, fiatal ágaknak is csak egy lavórba töltött földbe) tehetünk borsót, s
része maradjon meg. Így teremthetünk amikor kint megmelegszik a föld, kiülhelyet az új, majd csak a következő év- tetjük; dinamikusabban fog fejlődni a
ben virágzó hajtásoknak.
borsó. Ez a növény szereti az előző évTavasszal vagy kora nyáron nyíló ben megtrágyázott földet; a gyökerein
növények, amilyen a gyöngyvirágcserje lévő baktériumok segítségével nitrogént
(Deutzia) és a jezsámen (Philadelphus) a termel, s gazdagítja a talajt. Kitűnő elővirágzás után, május vége felé vagy akár vetemény, mert az ágyásból korán kikejúniusban metszhetők vagy vághatók rülve helyet biztosít a paprika, paradicsom, padlizsán számra.
A sárgarépának, zöldségnek, paszternáknak,
céklának, még ha ki is kelnek, nem jelent veszélyt a
csípős fagy. A melegedő
föld és a tavaszi, lágy esők
aztán elősegítik a dinamikus fejlődést.

Az ablakban
Jó, ha a kedves paprikapalántánknak már van
Egy remek ötlet a palánták ablakban nevelésére
– itt paradicsom nő a félbevágott műanyagpalackokban néhány levele – idő kell
Balatonkenesei Hírlap
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Weöres Sándor:
Himnusz a Naphoz
Lassu tüzzel guruló Nap,
gabonával vemhes hónap
templomában áldozópap!
Mit tudsz a tünő örömről,
ami a rügyön dörömböl,
hőt-hűst váltó légbe bömböl?
Vasárnap van: ládd, a réten
lányok kergülnek középen,
mint a hattyuk, habfehéren.
Melleikben lángok laknak.
Hogy mit kapnak, hogy mit adnak,
meg se kérdik. Igy mulatnak.
Áldd meg őket, bizsergető
arany-korbács, nedv-kergető
legmagasabb égi tető!
Csókold hajról-hajra őket
s a lócán a vén ülőket
és a tarka temetőket.
Pondró ébred zöld ereken,
görnyedt ember bottal megyen,
csontváz kattog fönn a hegyen.
Lompos farku szél csatangol,
por-gubát varr, ágat hangol.
Tej csordul a nagyharangból.
Örök éjü forró csónak,
élettelen! maradj jónak,
kötözőnek, oldozónak.

neki, hogy a jó melegben megerősödjék.
Különböző csilipalántáink áttelelve várhatják, hogy helyükre kerülve aztán bőven ontsák termésüket.
A paradicsom- és a padlizsánmagok
vetésével még ráérünk, mert csak megnyúlnak, és cérnavékonyan csúfoskodnak az április végi (természetes ritmus
szerinti, hagyományos) kiültetési idejükhöz képest.

A gyümölcsösben
A korán fakadó fákat már ne háborgassuk metszéssel. (Érdemes kipróbálni
az őszibarackot virágzásban megmetszeni – elkerülhető a tafrinagomba első
támadása). Viszont gondosan távolítsuk
el a gyümölcsmúmiákat, a száraz, korhadt, rákos (sorvadt), sérült ágrészeket.
A fák metszését az adott faj és fajta
növekedési és alaki jellegzeteségének figyelembevételével, a legkisebb szüksé2020. március

ges beavatkozás elvének betartásával
végezzük. A metszés tulajdonképpen a
termőegyensúly fenntartására és a növény egészségének megőrzésére szolgál.
Ha azt akarjuk, hogy egészséges
gyümölcsfáink legyenek, a metszőolló
egész évben legyen a kezünk ügyében,
és bármikor végezhetünk növényvédelmi, koronaalakító metszést.

A szőlőskertben
Sok kertben megfigyeltem, hogy a
szőlő elviseli, hogyha az összes termővesszőjét három-négy szemes csapra visz-

Frissen kifejlődött szőlőlevelek

szavágják, megelőzvén, hogy ne szaladjon el az égbe – vagy csak a fák tetejére
–, hogy aztán a madarak szüreteljenek.
Jól akkor járunk el, ha hagyunk kétrügyes csapokat is, amelyen az idén szép

és erős vesszőket nevelünk, hogy legyen
mire visszametszenünk a jövő esztendőben.
Eddig úgy tudtam, hogy a szőlő
olyan, mint a gyermek, pedig a szőlő inkább olyan, mint egy kisasszony: mindig tutujgatni kell, ami a megfelelő időben végzett zöld munka, hogy legyen
elegendő levele, hogy tudja gyártani a
cukrot, de mégse legyen túlságosan
sűrű, mert különben megbetegszik a levele – hiszen a szőlő rendkívül fényigényes. Ha így járunk el, a szőlő meghálálja a törődést.
Bollók Ferenc

Farsang farka – Téltemetés Balatonkenesén

Fotó: Tóth Barnabás

Idén február 12-én szólalt meg először napszállat előtt a fekete
rigó, ami a régiek szerint a tavasz érkeztének csalhatatlan jele.
A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület úgy gondolta
hát, ideje eltemetni a 2019-2020-as telet – ami, ha úgy veszszük, nem is volt, de búcsút inteni neki így is lehet. Február
22-én, szombaton a Kultúra Háza előtt gyülekeztek a kenesei
télűzők, az Onogur Hagyományőrző Egyesület tagjaival,
akiknek fontos szerep jutott: fegyvereikkel ők végezték el a
télkergetés műveletét. A telet jelképező kiszebáb a helyszínen
készült, aki akart, saját célra is készíthetett, fakanálból – ki
tudja, hátha szükség lesz még idén némi utólagos télriasztásra.
A kicsiket Batyus Gizi mesemondó szórakoztatta, és mindenkinek nagy örömére szolgáltak a farsangi fánkok, amelyeket
dolgos kezek készítettek az eseményre.
Ha sikerült a telet messzire zavarni, reméljük, a módszert jövőre is bevethetjük, és a farsang végi télűzés hagyománnyá
válhat nálunk.
– nk –
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Nyugodt körülmények között folytatódott a
felnőttek felkészülése Balatonakarattyán a tavaszi szezonra. Az edzések látogatottsága igen
magas. Jelenleg a második helyen állunk, így
akár bajnokcsapatot is ünnepelhet városunk
az idény végén.
A bajnokság góllövő listáját csapatunk csatára,
Polgár Gábor vezeti, 20 góllal.
Heti három edzése van az utánpótlás csapatoknak. Az U7-ben az óvodások létszáma jelentősen megnőtt.

Patrik bácsi

A felnőttcsapat edzése

Miki bácsi

A felnőttek mestere: Török Feri

Az elmúlt héten Dr. Kontrát Károly államtitkár úrral, valamint a polgármester úrral történt
megbeszélés alapján, immáron harmadszori
nekifutásra szeretnénk megvalósítani városunkban a műfüves pályát az iskola területén,
egy igen rossz állapotú pálya helyén. Terveinket elviekben a Veszprémi Tankerület, és az
MLSZ Veszprém Megyei Igazgatósága is támogatja. Az előkészületek, a látványterv, a
Csaba bácsi és az óvodások műszaki tartalom és a költségvetés már régebben elkészültek. Továbbra is szeretnénk kérni
a város vezetését az önrész biztosítására.
Marosvölgyi László

A BALATONKENESE
VSE MECCSEI
2020. március
Balatonkenese VSE – Márkó SE
2020.03.21. 15:00 Balatonkenesei Sportpálya
Felsőörs – Balatonkenese VSE
2020.03.28. Felsőörsi Sportpálya

Szurkoljunk együtt
Balatonkenesének!
Balatonkenesei Hírlap
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Programok a Kultúra Házában
2020. február 1-től
időpont

Hétfő

De.

11:00-11:45
Földszint
Kerekítő foglalkozás
0-3 éves korig
Minden hónap
2. és 4. hétfőjén!
INGYENES!

14.00 –

14:00-15:30
Földszint
Gobelin- és Hímzőkör
Németh Sándorné

15.00-16:00
17.00 –

17:00-18:00
Emelet
Aerobic
Kohári Melinda
30/696-7619
FIZETŐS!

18.00 –

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

10:00-11:30
Földszint
Baba-Mama Klub
Óbíróné
Karácsony Ágnes
70/33-66-211

8:30-10:00
Földszint
Jógaóra
Oravecz Beatrix
30/396-5707
INGYENES!
14:00-15:30
Földszint
Fürge Ujjak Klub
Zongorné Piroska

17:15-18:15
Földszint
EFI gerinctorna
Kamrás Kinga
30/216-9778
INGYENES!
18:30-19:30
Földszint
Pilates
Kancsár Lászlóné
FIZETŐS!

17:30-19:00
18:00-19:00
Emelet
Emelet
Conestoga
Zumba
Country Linedance Károlyiné Takács Orsolya
Kuttler Anita
70/379-0414
70/628-4094
INGYENES!

18:00-19:30
Emelet
Szivárvány Népdalkör
Séri Márta

19.00 –

Kultúra Háza
Hétfő:
8:00-19:00
Kedd:
10:00-20:00
Szerda:
9:00-20:00
Csütörtök: 8:00-20:00
Péntek:
9:00-19:00
Szombat, vasárnap: a rendezvények
ideje alatt tart nyitva!
Ügyintézési idő – hirdetésfeladás stb.:
minden nap 10:00-15:00 óráig!

KÉPES SUDOKU

A Közművelődési Intézmény és Könyvtár
intézményegységeinek nyitvatartási ideje
2020. február 1-től
Könyvtár
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

10:00-16:00
11:00-15:00
ZÁRVA
10:00-15:00
10:00-17:00
9:00-13:00
ZÁRVA

Tájház
2020. február 1-től 2020. június 15-ig
igény szerint,
csak előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Telefon: +36 88/594-500
+36 30/769-54-25
(Osgyán László
megbízott intézményvezető)
kulturahaza@balatonkenese.hu

Ciara végigtombolta Európát, aztán Magyarországra is ellátogatott, és alaposan megbillentette a Balaton vízszintjét. Február elején jókora vihar söpört végig a kontinensen, nagy károkat okozva. Nálunk is alaposan felborította (amit talált) a rendet: a Balaton nyugati medencé- Esőfüggöny a vihar előtt (Olvasónk fotója)
jéből a keletibe tolva át a víztömeget, aminek következtében Keszthely és Balatonfűzfő között 82 cm volt a vízszint különbsége. Február 10-én Siófokon 102
km/h széllökést is mértek.
A Balaton vizének ilyen megbillenése Utoljára Yvette tett ilyet, vagyis az Yvette
nevű ciklon, 2014 májusában.
Balatonkenesei Hírlap
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Képes Kalendárium – Március – Írta és rajzolta: Pulai Istvánné
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Régen – És ma?
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Rejtvény
Készítette:
Pulai Istvánné
és Pulai Anna

Fiú „gyűrűs” párja – 11 BETŰ
Lány „gyűrűs” párja – 8 BETŰ
Menyasszony másképp – 5 BETŰ
„…nem fiam” – 3 BETŰ
„nem lányom” – 6 BETŰ
Menyasszony – 3 BETŰ
A nagybáty felesége – 4 BETŰ
Após régiesen – 3 BETŰ
Anyós régiesen – 4 BETŰ
Házasságkötés – 4 BETŰ
Eladó lány hozománya – 8 BETŰ
Házasulandó felek szüleinek tájékozódó látogatása – 10 BETŰ
Férfi, aki a lakodalom menetét irányítja – 6 BETŰ
A lakodalomban a menyasszony körül
foglalatoskodó rokon – 9 BETŰ
Ágy régiesen – 9 BETŰ
Fiatalasszony másképp – 9 BETŰ
Felsőruhaként viselt mellény, fém
gombokkal – 5 BETŰ
Zöldségtároló „építmény” – 5 BETŰ
Kukoricatároló – 4 BETŰ
„Suba subához, … gubához” – 4 BETŰ
Méhsör a lagziban, búcsúban – 4 BETŰ
Itt készül a vásárban a frissen sült pecsenye – 10 BETŰ
Gólya tájnyelven – 4 BETŰ
Ez is gólya – 8 BETŰ
Kemence melletti kuckó – 3 BETŰ
Népi kiskabát – 4 BETŰ
Balatonkenesei Hírlap

Költészet napja
és irodalmi vetélkedő
a Kultúra Házában,
a Tátorján Nyugdíjasklub
rendezésében

2020. április 22-én
szerdán, 17:00 órai kezdettel!

A vetélkedőre
4 fős csapatok jelentkezését
várjuk,
bármely korosztályból.
Nevezési határidő:

2020. április 15.
A jelentkezéseket
Sörédi Magdi várja
a Bagolyvár u. 6-ban,
vagy e-mailben:
soredimagdi@gmail.com
Töltsünk együtt
egy kellemes délutánt!
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Olvasott
egy jó könyvet?
Olyat, aminek
egészen el tudott
merülni
a világában?
Ossza meg
másokkal is!
Szeretettel várjuk
rövid ismertetőiket

OLVASÓPRÓBA
rovatunkba!
És ha gondolják,
beszélgessünk is
kedvenc
olvasmányainkról
egy tea mellett
a könyvtárban!

Nekem tetszett,
olvasd el te is!
2020. március 24.
kedd, 17:00 – 19:00
Moderátor:
Nagy Krisztina
2020. március

Szállítás napja
Március 3. (kedd)
Március 10. (kedd)
Március 17. (kedd)
Március 23. (hétfő)
Március 24. (kedd)

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

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

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

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

Lomtalanítás
Házhoz menő lomtalanítási időpontot
minden hónap 4. keddjére (március-október hónapok között)
lehet egyeztetni, minden hónap 15-ik napjáig,
a szolgáltató telefonszámán: 06-84/503-200 / szállítás.
● A lomok mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg.
● Az ingatlanhasználó nem rendelkezhet hátralékkal
● Csak és kizárólag lom kerülhet kihelyezésre, veszélyes hulladék, festék, gumi, pala,
építési törmelék stb. nem kerül elszállításra.
● Az ingatlanhasználó a lomokat kizárólag a leegyeztetett elszállítási napon, az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki.

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

Kommunális zsák: 508.- Ft/db
Biológiailag lebomló
„zöldhulladékos” zsák: 100.- Ft/db
Zsákos szemétszállítással érintett területek
Soós-hegy: a 447/3. hrsz-tól és a Szép Juhászné
utcától északra. – Átvételi helyszín: Bajcsy-Zsilinszky utca.
Tiker-völgy: a Schédl utca – Margit utca – Erdőalja utca közötti terület, a Tiker utcával határolva.
– Átvételi helyszín: Schédl utca, Margit utca, Erdőalja utca.

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

A hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan előtti közterületre kihelyezni.
A későn kihelyezett gyűjtőedény ürítését a közszolgáltató nem köteles pótolni!
Balatonkenesei Hírlap
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APRÓhirdetések
ÁLLÁS
■ Szakácsot, kézilányt, mosogatót, takarítót
április 3-tól október 15-ig, kiemelt bérezéssel felveszek.
Tel.: 06/52/784-994, 06/30/443-5101,
Nagy Béláné
ADÁS / VÉTEL
■ Eladók: különböző hősugárzók és radiátorok, konyhai gépek és eszközök, színes
konyhai bútorok, tisztított, 6 négyzetméteres szőnyeg, különböző méretű asztalok és
székek, porszívó, horgászeszközök – botok, 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.

Rejtvény
E számunk rejtvényeinek megfejtései
35. oldal
Régen – És ma?
Menyasszony – Vőlegény – Mátka –
Menyem – Vőm – Ara – Ángy – Ipa –
Napa – Nász – Kelengye – Háztűznéző – Vőfély – Nyoszolyó – Nyoszolya – Menyecske – Lajbi – Verem –
Góré – Guba – Márc – Lacikonyha –
Cakó – Eszterág – Sut – Zeke
39. oldal
Hát ezek meg micsodák?!
1. Nárcisz bimbóval 2. Vágódeszka 3.
Vaddisznó agyara 4. Tőkésréce csőre 5.
Óra számlapja 6. Algás kövek a Balatonban

Otthon van és fáj a lába?
Hívjon, s megyek otthonába!
Pedikűrre bejelentkezés:
06 30/619-96-62 – Szilvia

Balatonkenesei Hírlap

Előző lapszámunk képe (több véleménnyel ellentétben nem egy mosógép ajtaját, hanem) a református templom egyik ablakát ábrázolta.
Helyes megfejtést küldött
Varga Ákos és
Horák Vivien.
Gratulálunk nekik!
Korábbi és ehavi megfejtőink nyereményüket
hamarosan átvehetik, melynek módjáról e-mailben értesítjük őket.
A kenesei sétának ezzel nincs vége! Ezúttal 39.
oldalunkon találják a kérdéses képet. Milyen
épületet ábrázol? Ha felismerik, írják meg nekünk!
balatonkenesehirlap@gmail.com

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

SZOLGÁLTATÁS
■ Német szakos nyugdíjas nyelvtanár nyelvtanítást vállal. Telefon: +36 70/6227 436

Hol járunk?

Számítógépek teljes körű karbantartása,
adatmentés, vírusirtás,
helyszínre történő kiszállással.
Számlázó program NAV beküldéssel.
Hívjon bizalommal!
(06-30/262 2103
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Férfi, női és gyermekfodrászat. TC Jaguar
meleg ollós hajvágás, pedikűr, gyógypedikűr, manikűr, műköröm, gél lakkozás, kozmetika. Szeretettel várom a kedves vendégeket! Balatonkenese, Kikötő u. 2-4.
Igény esetén házhoz megyek.
Zimmermann Szilvia
06 20/363-57-80, 06 20/241-54-95

2020. március

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
8174 Balatonkenese, Béri Balogh
Ádám tér 1.
Telefon: 88/481-088; 88/481-087
Fax: 88/481-741
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu
www.balatonkenese.hu
Az Igazgatási és a Pénzügyi Csoport
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, szerda: 8:00-15:30
Péntek: 8:00-12:00
Pénztári órák időpontja:
Hétfő, szerda: 9:30-12:00 és 13:00-15:00
A Műszaki csoport ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, péntek: 8:00-12:00
Szerda: 8:00-15:30
A Polgármester ügyfélfogadási ideje
(előzetes bejelentkezéssel):
Kedd: 8:00-12:00
A Jegyző ügyfélfogadási ideje
(előzetes bejelentkezéssel):
Szerda: 8:00-12:00
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY
BALATONFŰZFŐ
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Telefon: 88/596-907; 88/550-294;
88/550-293; 88/550-295; 88/550-266
Fax: 88/596-902
– E-mail:
balatonfuzfo.kormanyablak@veszprem.gov.hu
http://kormanyablak.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7:00-17:00
Kedd, szerda, péntek: 8:00-12:00
Csütörtök: 8:00-18:00
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY
BALATONALMÁDI
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Telefon: 88/550-264; 88/550-537;
88/550-265; 88/550-536
Fax: 88/550-810
balatonalmadi.kormanyablak@veszprem.gov.hu
http://kormanyablak.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7:00-17:00
Kedd, szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-18:00
Péntek: 8:00-13:00
HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 32.
Telefon: 88/550-718
Fax: 88/550-809
balatonalmadi.hatosag@veszprem.gov.hu
balatonalmadi.gyamugy@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, szerda, csütörtök: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-13:00
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 44.
Telefon: 88/550-721
Fax: 88/550-811
veszprembalatonalmadijh-mk@lab.hu
balatonalmadi.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, szerda, csütörtök: 8:00-14:00
Péntek: 8:00-12:00
VÁROSGONDNOKSÁG
8174 Balatonkenese, Fő u. 43.
88/481-650 és 06 30/320-51-02
RENDŐRSÉG
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
88/584-970; 584-971
VÍZIRENDŐRSÉG
8600 Siófok, Mártírok útja 5.
84/310-712
POLGÁRŐRSÉG
06 30/621-58-71
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Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek,
a KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
minden nap 7:00 órától 22:00 óráig hívható: 06 30/225-94-45
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA BEJELENTÉSE
Fényforrás Kft.
Telefon: 06 70/408-69-08
E-mail: fenyforraskft@gmail.com
https://kozvilhiba.hu/
ORVOSI ÜGYELET
Balatonalmádi, Petőfi Sándor u. 2-4.
Telefon: 88/412-104
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS
Dr. Saáry István Egészségház –
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 3.
1. sz körzet
Dr. Németi Sándor – 06 30/432-16-55
Rendelő száma: 88/481-340
Rendelési idő:
Hétfő, kedd: 12:30-16:00
Szerda-péntek: 8:30-12:00
Terhestanácsadás: kedd: 11:30-12:30
2. sz körzet
Dr. Détár Bianka – 06 70/774-20-00
Rendelési idő:
Hétfő: 10:30-12:00
Kedd: 8:00-10:30
Szerda: 14:00-16:00
Csütörtök: 12:00-14:00
Péntek: 10:30-12:00
SZAKÁPOLÓI SZOLGÁLAT
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 16.
06 20/950-88-05 és 06 70/379-04-29
GYERMEKORVOSI KÖRZET
8174 Balatonkenese, Óvoda u.8.
Dr. Meláth Viola – 06 70/315-79-65
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 10:00-12:00
Kedd, csütörtök: 13:00-15:00
Tanácsadás:
Kedd, csütörtök: 12:00-13:00
FOGORVOSI KÖRZET
Előzetes bejelentkezés alapján
8174 Balatonkenese, Óvoda u. 8.
ER-Dent 3000 Kft. – Dr. Gyürüs Ervin
Rendelő száma: 88/491-683
(rendelési időben hívható)

Rendelési idő:
Hétfő, csütörtök: 11:00-17:00
Kedd, szerda, péntek: 8:00-13:30
ÁLLATORVOS
8174 Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.
Dr. Zoltán Levente – 06 70/436-50-79
Rendelési idő:
Hétfő: 18:00-19:00
Kedd-péntek: 17:00-19:00
TÁTORJÁN GYÓGYSZERTÁR
8174 Balatonkenese, Fő u. 23. 88/481-283
Nyitvatartás:
június 1. – augusztus 31. között:
Hétfő-vasárnap: 8:00-19:00
szeptember 1. – május 31. között:
Hétfő-péntek: 8:00-18:00
REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 1.
88/481-348
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
HIVATAL
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10.
…... 88/481-146
VASÚTÁLLOMÁS
8174 Balatonkenese, Balatoni út 4.
MÁVDIREKT: 06-1/3-49-49-49
HAJÓÁLLOMÁS
8174 Balatonkenese, Kikötő u. 7-47.
Telefon: 88/482-100
Internet: balatonihajozas.hu

BALATONKENESEI HÍRLAP
Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja
Polgármester: Jurcsó János
Alapító szerkesztők:
1913 – Czakó Gyula
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél
Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal, 8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 1.
Telefon/fax: 88/481-088; 88/481-087
www.balatonkenese.hu/balatonkenesei-hirlap/
E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com
Hirdetésfelvétel: Kultúra Háza, 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.
Balatonkenesei Hírlap telefon: 30/837-18-53
Szerkesztő: Nagy Krisztina és Vasváry-Tóth Tibor
Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzata, Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági- és
Sportbizottságának elnöke.
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep, Szállás u. 4.
A BORÍTÓN AZ 1848-49-ES EMLÉKMŰ. FOTÓ: NAGY KRISZTINA
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: MÁRCIUS 15.
Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az időpontig szíveskedjenek eljuttatni hozzánk, ellenkező esetben már csak a következő számban kaphatnak helyet. Hirdetésfelvétel írásban: balatonkenesehirlap@gmail.com
A Balatonkenesei Hírlap Balatonkenese Város Önkormányzatának ingyenes kiadványa, ezért a szerzők műveikért díjazásban nem részesülnek.
A cikkek tartalmáért a szerzők (például az interjúban megszólalók) felelnek.
Beküldött kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség
a változtatás jogát fenntartja.
POSTA
Balatonkenese, Balatoni út 65.
88/481-300
Nyitvatartás:
Hétfő – péntek: 8:00-12:00 – 12:30-16:00
E.ON
Veszprém, Kossuth L. u. 6.
Áram – Észak-dunántúli régió
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat:
hétfő-péntek, 7:30-20:00 óra között.
Vezetékes telefonról: 06 40/220-220
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-666
Általános hibabejelentés: 06 80/533-533
Földgáz – Közép-dunántúli régió
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat:
hétfő-péntek, 7:30-20:00 óra között.
Vezetékes telefonról: 06 40/444-000
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-711
Általános hibabejelentés: 06 80/301-301
DRV Zrt. (víz)
Telefon munkanapokon 7.30-15.30,
csütörtökön 7:30-20:00: 06-80-240-240
Fax: 06 84/501-299
E-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu
Levélcím: 8601 Siófok, Pf.: 888
Ügyfélszolgálat:
8600 Siófok, Fő u. 39/A.
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda: 8:00-15:00
Kedd, péntek: 8:00-14:00
Csütörtök: 8:00-20:00
TÁTORJÁN SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
IDŐSEK KLUBJA
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
Nyitvatartás: Hétfő-péntek: 7:30-16:00
KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.
88/574-802
PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS
ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10.
88/481-844
www.pilinszkyiskola.hu

E-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu
SPORTCSARNOK
06 30/275-93-59
KULTÚRA HÁZA
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.
Telefon: 88/594-500
kulturahaza@balatonkenese.hu
Nyitvatartás:
Hétfő: 8:00-19:00
Kedd: 10:00-20:00
Szerda: 9:00-20:00
Csütörtök: 8:00-20:00
Péntek: 9:00-19:00
Szombat, vasárnap: rendezvények alatt.
KÖNYVTÁR
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 2.
Telefon: 88/574-980
E-mail: konyvtarkenese@gmail.com
Nyitvatartás:
Hétfő: 10:00-16:00
Kedd: 11:00-15:00
Szerda: ZÁRVA
Csütörtök: 10:00-15:00
Péntek: 10:00-17:00
Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: ZÁRVA
TÁJHÁZ
8174 Balatonkenese, Kossuth u. 6.
Telefon: +36 88/594-500
+36 30/769-54-25
(Osgyán László megbízott intézményvezető)
tajhazbalatonkenese@gmail.com
Nyitvatartás:
2020. február 1. – 2020. június 15.:
Igény szerint, de csak előzetes bejelentkezéssel látogatható.
TOURINFORM IRODA
8174 Balatonkenese, Kálvin J. tér 4.
88/657-700
balatonkenese@tourinform.hu
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 9:00-16:00
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