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KÖZLEMÉNY 
Tisztelt Olvasóink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet 
ideje alatt, a koronavírus-járvány terjedésének le-
lassítása érdekében a Balatonkenesei Hírlap 

csak online formában jelenik meg 
és az interneten lesz elérhető. 

Megtalálják Balatonkenese város honlapján: 
www.balatonkenese.hu 
és Facebook-oldalán is: 
www.facebook.com/ 

balatonkenesevarosonkormanyzata 
A veszélyhelyzet feloldása után a lapot újra a 
szokott formában, nyomtatott változatban is a ke-
zükbe vehetik. 
Igény esetén értesítést küldünk a megjelenésről, 
illetve az aktuális lapszámot elektronikus körle-
vél formájában juttatjuk el a megadott e-mail 
címre. Ezzel kapcsolatos igényét kérjük, hogy a 

balatonkenesehirlap@gmail.com 
címen jelezze. 

Megértésüket köszönjük! 
Balatonkenese Város Operatív Tanácsa 

 

Innentől egyvalamit biztos nem
mondhatunk: hogy nem volt az életünk-
ben semmi olyan esemény, amit még év-
századok múlva is emlegetni fognak. Per-
sze jobb lett volna, ha valami pozitív do-
logról emlékeznek meg velünk kapcsolat-
ban a késői utódok, mint például egy 
nagy tudományos felfedezés, de mint a jó 
öreg közhelyből is tudjuk, az élet nem kí-
vánságműsor. Van, amit tudunk befolyá-
solni, és van, amit nem. Utóbbi érthetően 
nehéz feladatok elé állít minket – még az 
is belefér, hogy dühöngjünk miatta. De a 
düh, még ha segít is levezetni a fölösleges 
energiát, túl sok jó tanácsot biztos nem 
fog adni, ráadásul nehezebb időkben 
semmilyen energia nem fölösleges. Érde-
mes tartalékolni és jóra használni. Ezért 
aztán az lenne az üdvös, ha mindenhez, 
így az életünket érintő rossz dolgokhoz is 
próbálnánk a jó oldala felől közelíteni. 

Ha az első megdöbbenés, esetleg dü-
höngés már lecsengett, érdemes az érmét 
megfordítani, hogy a másik oldalát is lás-
suk. Mert minden érmének kettő van (bár 
némelyek állítják, hogy esetenként akár 
több is, de ebbe inkább ne menjünk bele, 
mert a relativitáselmélet most túlter-
helné a lelkivilágunkat). Valószínű, 
hogy a legtöbben milliomosok lennénk, 
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tornádót tanulmányoznánk közvetlen 
közelről (védőfelszerelés nélkül) – de idő 
ezeken felül is marad. Lehet hagyni, hadd 
múljon, de el lehet tölteni értelmesen is. 
Mióta szeretnénk elolvasni a (tavalyelőtt) 
karácsonyra kapott könyvet? Terveztük a 
társasjáték-maratont a gyerekekkel, de 
valahogy sose értünk rá mind egyszerre. 
Hány „mikor?” jutott csak az elmúlt egy 
évbe? Valószínűleg sok. Ezúttal azonban 
kiegyenesedhet a „mikor?”-végi kérdőjel. 
Most! 

És ha ennyi jó már megvan, menjünk 
tovább! Tegye fel a kezét, aki az elmúlt 
hetekben régi barátokkal beszélt vagy cse-
telt; olyanokkal, akikkel esetleg már évek 
óta nem! Lehet, réges-rég egymásra talál-
tunk már a Facebook-on, jelöltük is egy-
mást, de ezen túl nem volt kapcsolat. Most
azonban jelentkezett, vagy mi jelentkez-
tünk, hogy megkérdezzük, hogy van, hol 
van, mit csinál. Barátságok elevenednek 
meg, méghozzá abban az abszurd hely-
zetben, hogy a személyes találkozás jelen-
leg nem csak az esetleges földrajzi távol-
ság miatt lehetetlen. De fontos lett tudni, 
hogy akiket szeretünk, jól vannak. 

Persze nem mindenki van teljes ott-
honi létre kárhoztatva, mert sokan most 
is ugyanúgy járnak dolgozni, mint eddig. 
Csak a feladataik száma szaporodott, 
munkájuk lett sokkal nehezebb, néha ta-

                  ha annyi ötforintosunk volna, 
                  ahányszor életünkben már el- 
                  mondtuk: „Bárcsak lenne rá 
időm!”. Hát sokaknak most lett. Olvasni, 
barkácsolni, kézműveskedni, végső so-
ron akár csak ülni, és nézni ki a fejünkből. 
Tudom, ilyen vagy olyan formában hirte-
len szinte mindenkit nyomorít a holnap 
gondja: már nincs, vagy lesz-e még 
munka, miből lesznek kifizetve a szám-
lák, marad-e megélhetésre. Nem egy-
szerű feladat. A kimatekozásához lehet, 
hogy még a másodfokú egyenlet is kevés. 
Ám azzal, ha kétségbe ejtjük vele magun-
kat, nem jutunk közelebb a megoldáshoz. 
De gondolkodjunk (úgyis van rá időnk): 
előfordulhat, hogy már régóta gondolko-
zunk egy lehetőségen, ami megoldást je-
lentene sok problémánkra, csak eddig 
nem volt bátorságunk foglalkozni vele. 
„Könyvelő lettem, és nem utálom, ámde 
nem szeretem, pedig végig a divatterve-
zés és a varrás érdekelt.” Megvan még a 
füzet a gondosan megrajzolt vázlatokkal 
és szabásmintákkal? Akkor itt az idő elő-
keresni és magunkkal kétszemközt meg-
tárgyalni az ilyen lehetőségeket.  

Lett időnk, amire régóta vártunk. Ha 
többel nem is, legalább a munkába járás 
idejével. Mert otthonról azért sokan dol-
goznak, és a gyerekek iskolai feladataiba 
belepillantani néha olyan, mintha egy

 
     Történelem, haladóknak 
Szerkesztői előszó 
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lán már az elviselhetetlenségig. Az egyik 
napról a másikra megváltozott valóságban jó 
néhányan vannak közöttünk, akiknek eddig 
alig vettük észre a munkáját, mert természe-
tes, hogy elvégzik. Természetes, ha jön a 
busz, amikor a megállóban állunk, természe-
tes, hogy a bolt polcai tele vannak áruval. Re-
mélem, most sokan felfigyelnek ezekre az 
apró, de alapvető dolgokra. A bevásárlásnál 
(csak gyorsan és célirányosan, kérem, ez 
most nem örömünnep!) meglátják az embe-
reket, akik a polcokat újra meg újra feltöltik, 
meg azokat, akik 24-48 órát állnak egy kami-
onnal a határnál, hogy az áru ideérjen. A 
„csak egy közértes/árufeltöltő/kamionos” ki-
lép a „csak egy” szerepből, hogy mindenki 
lássa, milyen fontos fogaskerekei minden-
napi életünknek. Valójában ők mozgatják. 
De nyugodtan mondhatunk bárkit, aki az 
egészségügyben, a közlekedésben, az okta-
tásban-nevelésben, a kereskedelemben, a 
rendvédelemben dolgozik, netán köztisztvi-
selő, szociális munkás vagy postás, futár, 
szemétszállító. Nagy feladat hárul most rá-
juk, mindennek tetejében pedig még jobban 
ki is vannak téve a veszélynek. 

És bármilyen fura, ebből is származik jó. 
Elkezdtünk odafigyelni egymásra. Kiderült, 
hogy a néni a szomszéd utcából ősztől tava-
szig teljesen egyedül él, mivel a gyerekei 
Angliában dolgoznak, csak nyáron szoktak 
hazajönni – és most még az is kérdéses, hogy 
idén egyáltalán tudnak-e. Elkel neki a segít-
ség. – Megtudtuk, amit eddig nem: a kettővel 
átellenben levő házban lakó hölgy, aki nem-
régen költözött ide a családjával, és általában 
éjjel jár haza munkából, ápolónő a kórház-
ban. Ráadásul az intenzív osztályon. 

Szóval lecsökkent az ember-ember közti 
távolság. Jó lenne, ha most lemérnénk centi-
vel, hogy amikor majd ez az egész elmúlik, a 
közelség maradjon. Ha valamit továbbvi-
szünk belőle, az ez legyen.  

Újságunk ettől a hónaptól a helyi Opera-
tív Tanács döntésének értelmében, a veszély-
helyzet idején, a járvány terjedésének féke-
zése miatt csak online jelenhet meg – az erről 
szóló közleményt fentebb olvashatják. Pedig 
ettől a hónaptól már újra kézbesítette volna a 
Posta, de ezzel egy kicsit még várnunk kell. 
Reméljük, így is sokakhoz eljutunk. Egy biz-
tos: a magunk eszközeivel továbbra is azon 
leszünk, hogy legalább egy kicsivel elvisel-
hetőbbé tegyük az élethelyzetet, amiben je-
lenleg mindannyian vagyunk. Bízunk benne, 
hogy hamarosan a régi, megszokott formá-
ban is találkozunk. Addig pedig keressék a 
jót és meg fogják találni! 

Vigyázzanak magukra és mindenki 
másra, és ne feledjék: egy jól megválasztott 
szájmaszk igenis öltöztet! 

 

A február 27-i képviselő-testületi 
ülésen a szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosításá-
nak kérdésével kezdett a Testület. A 
döntést március 21-i rendkívüli ülé-
sükre napolták, mivel a rendeletben 
érintett ellátási térítési díjak változta-
tásához valamennyi társult önkormány-
zat hozzájárulása szükséges. 

A Dél-Balatoni Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Tár-
sulás Társulási Megállapodásának mó-
dosítására vonatkozó anyagot a Tes-
tület a beterjesztett formájában nem 
fogadta el, azt további módosítási ja-
vaslatokkal és ügyvédi véleménnyel 
kiegészítve küldik meg a DBRHÖT-
nek átdolgozásra. 

5 helyett 4 hétig lesz zárva 2020 
nyarán a Kippkopp Óvoda és Böl-
csőde. Az intézmény 2020. augusztus 
3-tól augusztus 31-ig tart zárva, nyitás 
2020. szeptember 1-én. 

Elfogadták a képviselők a Könyv-
tár 2019. évi beszámolóját és 2020. 
évi munkatervét. 2019-ben a balaton-
kenesei könyvtár állománya 189 do-
kumentummal gyarapodott, 697 be-
iratkozott olvasója volt. A felhaszná-
lók 1340 könyvtári látogatás alkalmá-
val 2294 dokumentumot kölcsönöz-
tek. A helyben használt dokumentu-
mok száma 980 volt: könyvtárhaszná-
lat és dokumentumforgalom tekinteté-
ben jelentősebb emelkedést hozott a 
tavalyi év. Többen látogatták rendez-
vényeiket, közösségi programjaikat is. 
– Ugyancsak elfogadták a Közműve-
lődési Intézmény és Könyvtár 2020-as 
munkatervét és éves rendezvénytervét 
is. 

Készül a nyári szezonra Balaton-
kenese. A Széchenyi parkban található 
faházak bérleti díja a rendezvények 
idején a tavalyihoz hasonlóan 3000.-
Ft/nap lesz. A strandbelépők áráról, a 
kedvezményekről később döntenek. 

Elfogadták a képviselők a város 
rendezvényhelyszíneinek fejlesztésére
vonatkozó javaslatot. Ha lehetőség 
nyílik rá, a Kultúra Háza előtti terület, 
a Széchenyi park és a Tájház kiszolgá-
lóegységeinek megújítása is indokolt 
volna. 

Döntött a Testület arról is, hogy mi-
vel a város tulajdonát képező Strand 
téri nyilvános mosdó hároméves bér-
leti szerződése 2019 decemberében le-
járt, azt a későbbiekben az Önkormány- 
zat üzemelteti tovább. 

Minden évben meghatározza a 
képviselő-testület a város kiemelt köz-
területeire – így a Széchenyi park, va-
lamint a Vak Bottyán, Bezerédj és Al-
sóréti strand területére – köthető szol-
gáltatási megállapodások számát és 
profilját. A jelenlegi döntés az elmúlt 
években előfordult tevékenységeket 
és a jelenlegi igényeket figyelembe 
véve alakult ki. A strandokon minden 
tevékenységi körhöz kapcsolódóan 
egy szolgáltató működését támogatták 
a képviselők. A Széchenyi parkban a 
tevékenységeket a rendezvény mére-
téhez, idejéhez és jellegéhez igazodva 
határozták meg. A kiemelt közterüle-
tekre vonatkozó kérelmek beadási ha-
tárideje: 2020. április 30. 

Elutasította a Testület azt a bead-
ványt, mely a 082/36, 182/37 és 0101 
hrsz. alatti ingatlanok településrende-
zési eszközeinek módosítását kérte, 
mivel az e helyen megvalósítani kí-
vánt ingatlanfejlesztéssel a területen 
levő véderdő mérete csökkenne. 

A WIFI4EU pályázat keretében 
Balatonkenese közterületeire telepí-
tendő ingyenes WIFI-pontok közül a 
vasútállomásra tervezett pont a Soós-
hegyi kilátón kerül elhelyezésre. 

Elfogadta a Testület az Önkormány-
zat 2020-as közbeszerzési tervét. 

A folyamatban levő pályázatok 
kapcsán további pontosításokra, új ár-
ajánlatok bekérésére van szükség. A 
továbbtárgyalásra ezen beérkezése u-
tán lesz lehetőség. 

Beszámolót nyújtott be 2019. évi 
munkájáról a Balatonkenesei Értéktár 
Bizottság, melyet a képviselők elfogad-
tak. 

2020. március 1-től Pillerné Nesó 
Tímeát bízta meg a Testület a Balaton-
kenesei Városgondnokság vezetésével.

Elevenné Krizsó Mónika 2019 szep-
temberében kérelmezte, hogy a pol-
gármester adjon tulajdonosi hozzájá-
rulást a Tátorján Játékvár épületének 
használatához, mert a Pünkösdi Gyer-
mekvédelmi Szolgálattal közösen böl-
csődei férőhelyek kialakítására nyúj-
tanak be pályázatot. A képviselő-tes-
tület november 28-i és december 13-i 
ülésén is tárgyalta a kérelmet, további 
dokumentumokat kérve a pályázattal 
kapcsolatban, ezek teljeskörűen azon-
ban sajnos nem érkeztek meg. Ezért, 
valamint azért, mert a Testület szá-
mára világossá vált, hogy a gyermek-
orvosi és a fogorvosi rendelő felújítá-

Testületi ülés február 27-én 
és március 11-én 

Nagy Krisztina
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sának ideje alatt az épületre az Önkor-
mányzatnak szüksége van, nem támo-
gatták a Pünkösdi Gyermekvédelmi 
Szolgálat kérelmét. 

A március 11-i rendkívüli ülést tá-
jékoztatással kezdte Jurcsó János pol-
gármester: Magyarország kormánya 
ezen a napon veszélyhelyzetet hirdetett
a terjedő koronavírus-járvány miatt, 
melynek előírásait ismertette. (A jár-
vánnyal kapcsolatos részletes tudniva-
lókat a 7. oldaltól kezdődően találják.)
Ehhez kapcsolódóan a március 15-i 
ünnepi megemlékezés programja el-
maradt, csak a koszorúzás került meg-
rendezésre. 

A tájékoztatást a 2020. évi költség-
vetési rendelet megtárgyalása és elfo-
gadása követte. Ahogy Ambrus Gá-
bor, a Pénzügyi bizottság vezetője el-
mondta: a bevételeket nehéz volt ter-
vezni, a vírus miatt kialakult helyzet 
pedig ezen is módosít. Valószínűleg 
nem lesz könnyű éve a turizmusnak és 
az idegenforgalomnak. Ez hatással lesz
Balatonkenese idegenforgalmi ás adó-
bevételeire is. A gondos gazdálkodás-
nak most nagyon nagy szerep jut. Jur-
csó János javaslatot tett egy turizmus-
ban érintett szakmai szervezetnek, hív-
janak össze egy Balaton-környéki vál-
ságmenedzselési fórumot, hogy mie-
lőbb reagálni lehessen a változásokra. 

Módosult a szociális ellátásokról 
szóló 10/2016. (IX. 30.) önkormányzati 
rendelet. 10%-kal emelkedik a lakha-
tási támogatás összege, 5000.- Ft/hó-
napról 5500.- Ft/hónapra. 25%-kal ma-
gasabb lesz az ápolási támogatás: ez 
bruttó 28.500.- forintról 35.625.- fo-
rintra változik. Módosították a temetési 
támogatás jogosultsági feltételein: a tá-
mogatást akkor lehet kérni, ha az el-
hunyt halálát megelőző tíz évben bala-
tonkenesei állandó lakcímmel rendel-
kezett, és az eltemettető családjában az 
egy főre eső jövedelem nem haladja 
meg a nettó 170.000.- forint összeget. 

A Kultúra Háza termeinek bérleti 
díja 5000.- Ft/óra összegről 2500.-
Ft/óra összegre változott. 6 órát meg-
haladó rendezvények esetében a bér-
leti díj 30.000.- Ft/nap. Az ingyenes 
programot biztosító résztvevők szá-
mára a teremhasználat heti 2x45 perc 
időtartamra ingyenes. A változtatás 
2020. március 15-től érvényes. 

Az eddigieknek megfelelően, 2020-
ban is pályázatot ír ki a Képviselő-tes-
tület civil szervezetek és a helyi kultu-
rális kínálat bővítésére irányuló kez-
deményezések támogatására. A támo-
gatás iránti kérelem benyújtásának ha-
tárideje: 2020. április 15. 

– nk –

Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért 
fizetendő térítési díjak 

Szociális étkeztetésnél 
amennyiben az egy főre eső jövedelem 
nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át: 450.- Ft/fő/nap 
a nyugdíjminimum 200 %-a fölött van: 520.- Ft/fő/nap 
Kiszállítás díja: 195.- Ft/fő/nap 
A kiszállítás összege 80 év feletti, egyedülálló esetén, amennyiben a  
nyugdíja nem éri el a nyugdíjminimum 300%-át: 0.- Ft/fő/nap 
amennyiben a nyugdíjminimum 300%-a felett van: 195.- Ft/fő/nap 
Nappali ellátásnál 
csak a napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén: 30.- Ft/fő/nap 
napközbeni tartózkodást és étkezést is igénybe vevők esetében, 
amennyiben az egy főre eső jövedelem 
a nyugdíjminimum 200%- a alatt van:  450.- Ft/fő/nap 
amennyiben a nyugdíjminimum 200%- a fölött van: 520.- Ft/fő/nap 
Házi segítségnyújtásnál 
az egy ellátási órára jutó önköltség a 2017. évben 1432.- Ft. 
Szociális segítés esetén: 1332.- Ft/óra  
Személyi gondozás esetén: 344.- Ft/óra 

Személyi térítési díj – amely az óradíjnak és a gondozásra fordított időnek a szorzata 
– legfeljebb a gondozott rendszeres havi jövedelmének a 25 %-a, 
80 év felett a térítési díj kedvezményének mértéke 100% 
személyi térítési díj helyett a szolgáltatási önköltség óradíját kell megfizetnie az 
Szt.63.§ 10. bekezdése szerinti ellátottnak. 

Óvodai háromszori étkezés: 370.- Ft 
Iskolai háromszori étkezés: 430.- Ft 
Iskolai étkezés csak ebéd igénybevételével: 280.- Ft 
Bölcsődei négyszeri étkezés: 370.- Ft 
Szorgalmi időszakon kívül étkezési díj gyermekek részére, 
     egyszeri étkezés esetén: 535.- Ft 
Szorgalmi időszakon kívül étkezési díj gyerekek számára, 
     háromszori étkezés esetén: 685.- Ft 
Felnőtt étkezés (szociális): 575.- Ft 
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Balatonkenese város 2020. évi közbeszerzési terve 

A közbeszerzési 
eljárás tárgya 

Becsült 
nettó érték 

(Ft) 

A közbeszer-
zési eljárás 

fajtája 

Pénzügyi forrás 
Nettó 
(Ft) 

Az eljárás megin-
dításának, megva-
lósításának terve-

zett időpontja 

Az eljárást le-
bonyolító 
szervezet 

Saját Támogatás 
„Esélyegyenlőségi 
strand” korszerű-

sítése 
77.000.000.- Meghívásos 0 77.000.000.- 2020. I. n.é. Artomel Kft. 

Önkormányzati 
épületek energeti-
kai felújítása II. 

72.467.600.- Meghívásos 0 72.467.600.- 2020. III. n.é. Artomel Kft. 

A Vak Bottyán 
strand korszerűsí-
tése – Nemzedé-

kek strandja 

51.200.000.- Meghívásos 0 51.200.000.- 2020. III. n.é. Artomel Kft. 

 
 

Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevételek mindösszesen: 898.131.097.- Ft 
Kiadások mindösszesen: 898.131.097.- Ft 
Költségvetési hiány:       0.- Ft 

 

Költségvetési bevételek: 691.865.794.- Ft 
Hitelfelvétel:      0.- Ft 
Pénzmaradvány (várható): 206.265.303.- Ft 

 
BEVÉTELEK 

Önkormányzatok működési támogatása: 320.785.794.- Ft 
Általános feladatok támogatása: 174.838.746.- Ft 

Önkormányzati hivatal működése: 74.610.500.- Ft 
Település-üzemeltetés: 58.582.815.- Ft 
Zöldterület-gazdálkodás: 11.595.085.- Ft 
Közvilágítás fenntartása: 29.184.000.- Ft 
Köztemető fenntartása: 100.000.- Ft 
Közutak fenntartása: 17.703.730.- Ft 
Üdülőhelyi feladatok: 40.804.631.- Ft 
Polgármesteri illetménytámogatás: 840.800.- Ft 

Köznevelés és gyermekétkeztetés: 48.045.150.- Ft 
Óvodapedagógusok átlagbérének támogatása: 29.289.050.- Ft 
Óvodapedagógusok munkáját segítők bérének támogatása: 
 11.840.700.- Ft 
Óvodaműködtetési támogatás: 6.915.400.- Ft 

Szociális és gyermekjóléti feladatok: 94.539.210.- Ft 
Szociális feladatok támogatása: 9.908.000.- Ft 
Család- és gyermekjóléti szolgálat: 7.560.000.- Ft 
Szociális étkeztetés: 5.417.200.- Ft 
Házi segítségnyújtás: 27.027.000.- Ft 
Időskorúak nappali intézményi ellátása: 6.840.000.- Ft 
Bölcsődei ellátás: 14.765.000.- Ft 
Gyermekétkeztetés támogatása: 23.022.010.- Ft 

Kulturális feladatok: 3.362.688.- Ft 
Működési célú támogatás államháztartáson belülről:7.000.000.- Ft 
Közhatalmi bevételek – helyi adók: 252.000.000.- Ft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intézményi működési bevételek: 97.080.000.- Ft 
Felhalmozási bevételek: 15.000.000.- Ft 
Maradvány igénybevétele: 206.265.303.- Ft 

Polgármesteri Hivatal: 4.983.000.- Ft 
Közművelődési Intézmény és Könyvtár: 1.485.061.- Ft 
Városgondnokság: 3.497.999.- Ft 
Önkormányzat: 196.299.243.- Ft 
 

KIADÁSOK 
Működési kiadások 

Személyi juttatások: 207.636.734.- Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok: 36.820.321.- Ft 

A béren kívüli juttatások utáni járulék: 34,5% 
A szociális hozzájárulási adó 17,5% 

Dologi kiadások: 183.047.650.- Ft 
Ellátottak pénzbeli juttatása: 9.908.000.- Ft 
Egyéb működési célú kiadások: 317.320.683.- Ft 

Államháztartáson belüli támogatás – szociális és oktatási tár-
sulások működtetése, Balatonakarattya részére normatíva át-
adása: 201.980.494.- Ft 
Államháztartáson kívüli támogatás – egyházak, civil szerve-
zetek támogatása: 8.000.000.- Ft 

Tartalék: 107.340.189.- Ft 
Felhalmozási kiadások: 131.085.914.- Ft 

Beruházások: 22.411.651.- Ft 
Felújítások: 108.674.263.- Ft 

 
 

 

 2019. évi terv 2019. évi tény 2020. évi terv 
Építményadó 104.000.000 Ft 108.900.295 Ft 110.000.000 Ft 
Telekadó 24.000.000 Ft 26.134.890 Ft 23.000.000 Ft 
IFA 
tartózkodás 
után 

36.000.000 Ft 40.533.443 Ft 36.000.000 Ft 

Iparűzési adó 68.000.000 Ft 92.789.497 Ft 75.000.000 Ft 
Gépjárműadó 8.000.000 Ft 9.889.746 Ft 8.000.000 Ft 

 

Intézmény 
Köztiszt- 

viselő 
(fő) 

Köz- 
alkalma-

zott 
(fő) 

Munka-
törvény-
könyves 

(fő) 

Össze-
sen 
(fő) 

Polgármesteri 
Hivatal 20  20 

Önkormányzat 1 1 2 
Közművelődés 4  4 
Városgondnok-
ság 17 5 22 
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A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tudnivalók 
Kedves Olvasóink! 

Az alábbiakban igyekeztünk összefoglalni mindent, amit ezen oldalak szerkesztése idején a koronavírus-járványról, 
és annak az életünkre gyakorolt, mindennapjainkat jelentősen befolyásoló hatásáról tudunk. A legfontosabb, országos 
tájékoztatás mellett itt találnak minden olyan felhívást, információt is, ami Balatonkenesét és az itt élőket közvetlenül 
érinti. 

Vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra! 
Balatonkenesei Hírlap 

Mit kell tudni a koronavírusról? 
A koronavírusok nevüket az elektronmikroszkóppal látható, ko-
ronára emlékeztető, felszíni kitüremkedéseik alapján kapták. 
Alapvetően állatok körében fordulnak elő, ugyanakkor egyes 
koronavírustörzsekről ismert, hogy képesek az emberben is fer-
tőzést okozni. Az 1960-as évektől ismert kórokozók mind állat-
ról emberre, mind emberről emberre terjedhetnek. 

Sokféle állatfaj lehet forrása az emberi megbetegedést okozó 
koronavírusoknak. A 2012-ben az Arab-félszigetről kiinduló, 
a közel-keleti légzőszervi szindróma járványát okozó koronaví-
rus elsődleges forrása a teve volt, míg a 2002-ben Kínából kiin-
duló, a súlyos akut légzőszervi szindróma járványát okozó ko-
ronavírus a denevérről cibetmacskák közvetítésével terjedt át 
emberre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mostani járványt okozó új koronavírus 2019 végén került 
azonosításra Kínában. A vírust SARS-CoV-2-nek nevezték el, 
a korábbi SARS-CoV-val (Severe Acute Respiratory Syndrome 
– súlyos heveny légúti tünetegyüttes vírusa) való rokonsága 
alapján. Az általa okozott betegség neve a COVID-19 (corona-
virus disease – koronavírus okozta megbetegedés 2019). Ez a 
vírustörzs a kínai Vuhanban 2019 decemberében kitört járvány 
előtt ismeretlen volt. 

A vírussal bármilyen életkorú ember megfertőződhet. 

A megbetegedésnek jelenleg nincs kezelési módja, gyógyszere. 
Enyhe esetekben a panaszok kezelése a cél, súlyos állapotú be-
tegnél az immunrendszert, a légzést, a keringést támogató eljá-
rásokat alkalmaznak (pl. oxigénterápia, folyadékegyensúly 
helyreállítása, egyéb vírusok ellen korábban kifejlesztett gyógy-
szerek, szükség esetén légzéstámogatás). Védőoltás ellene 
nincs, a vakcinafejlesztés megkezdődött, de a védőoltás előállí-
tása akár egy-másfél évig is eltarthat. 
 

 

A betegség 
leggyakoribb tünetei 

Az újfajta koronavírus okozta megbetegedés leggyakrab-
ban enyhe tünetekkel jár, láz, köhögés, légszomj, izom-
fájdalom és fáradékonyság jelentkezhetnek. Ritkábban 
súlyos kórforma alakulhat ki, ami tüdőgyulladással, he-
veny légzési elégtelenséggel vagy akár szepszissel (vér-
mérgezés), keringési vagy több szervi elégtelenséggel 
járhat. Azoknál a betegeknél alakul ki gyakrabban sú-
lyos, akár életveszélyes állapot, akik valamilyen króni-
kus alapbetegségben (magas vérnyomás, szív- és érrend-
szeri betegség, cukorbetegség, májbetegség, légzőszervi 
betegség, daganatos betegség) szenvednek. 

● A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a 
száraz köhögés. 

● Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orr-
dugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, lég-
szomj. 

● Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan 
jelentkeznek. 

● Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki 
semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogyan terjed az új koronavírus? 
A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, 
tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe, majd a kö-
zelben tartózkodó másik emberre. Fertőzött felületek és 
tárgyak megérintésével a vírus a kézre kerülhet, az arc, a 
száj, az orr érintésével bejuthat a szervezetbe. Egyelőre 
nem ismert, hogy pontosan mennyi ideig marad fertőző-
képes a vírus a felületeken, annyi azonban bizonyos, 
hogy az egyszerű fertőtlenítőszerek elpusztítják. 

 

 

A tudnivalók forrása: koronavirus.gov.hu 
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Megelőzés 
A koronavírusok hatástalanításához virucid (vírusölő) 
hatású fertőtlenítőszerek alkalmazhatók. A legfontosabb 
a gyakori és alapos szappanos kézmosás, vagy legalább 
60% alkoholtartalmú kézfertőtlenítő használata. Különö-
sen javasolt mosdó használatát követően és étkezés előtt! 
Felmosáshoz, takarításhoz is használjon fertőtlenítő tisz-
títószert! Szellőztessen gyakran! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A maszk önmagában nem elegendő a fertőzés megállítá-
sához, ám viselése mások védelme érdekében javasolt, 
ha valaki légúti tünetektől szenved. Amennyiben valami-
lyen alapbetegsége (magas vérnyomás, cukorbetegség, 
szív- és érrendszeri betegség, légzőszervi betegség, máj-
betegség, daganatos betegség) van, saját védelme érde-
kében viseljen maszkot! 

 

 

 

 

 

 
Ha köhög vagy tüsszent, használjon papírzsebkendőt, azt 
használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd mos-
son/fertőtlenítsen kezet! 

Ha Ön várandós, tartsa be a normál higiéniai rendszabá-
lyokat, ami influenzaszezonban egyébként is javasolt! 
Ide tartozik például a gyakori kézmosás, alkoholos kéz-
fertőtlenítés. Tömegközlekedési eszközön történő uta-
záskor kerülje arca, szája, orra és szemei érintését! Jelen-
leg semmilyen adat nincs arról, hogy az új koronavírus-
nak magzatkárosító hatása lenne. 
 

Tájékoztató oldal a koronavírusról 
A magyar kormány operatív törzset hozott létre 
az új koronavírus elleni küzdelem érdekében. 

A koronavirus.gov.hu honlapon 
hiteles és naprakész információkat talál a ható-
sági intézkedésekről, a megelőzéshez szüksé-
ges lépésekről és teendőkről a panaszok esetén. 

Tegyünk mindannyian az egészségünkért! 
Információs vonalak: 

06 80 277 455 06 80 277 456 
koronavirus@bm.gov.hu 

 

A koronavírus most már mindenhol ott lehet Magyarorszá-
gon is. Bárki hordozhatja a vírust és bárkinek továbbad-
hatja a fertőzést. Fontos, hogy lassítsuk a járvány terjedé-
sét. Ezért fontos mindenkinek betartani az ajánlásokat, a 
szabályokat. 

Ha a közelmúltban (14 napon belül) olyan országban járt, ahol 
új koronavírus-járvány zajlik, vagy kapcsolata volt valakivel, 
aki az érintett területről érkezett, és ezt követően a betegség tü-
neteit észleli magán, akkor haladéktalanul hívja fel háziorvosát, 
vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható 
zöldszámai (06-80-277-455 vagy 06-80-277-456) valamelyikét! 

● Maradjon otthon, ne menjen közösségbe! 
● Kérjük, hogy ne személyesen menjen a háziorvosi rende-

lőbe, hanem telefonon hívja fel háziorvosát! 
● A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt. 
● Ha felmerült a koronavírus-fertőzés gyanúja, és  

a) a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség szempont-
jából kockázati csoportba, tehát nem igényel kórházi 
kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. A háziorvos 
értesíti az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) a légúti 
mintavétel céljából. Ennek eredményéről a háziorvos 
értesíti Önt. 

b) a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás) és 
kórházi ellátást igényel, akkor a mentő a területileg il-
letékes kórház infektológiai osztályára vagy járvány-
kórházba, vagy kijelölt intézménybe szállítja Önt, ahol 
az elkülönítése, az ellátása és a mintavételezés megtör-
ténik. 

● A kórházban minden szükséges vizsgálatot és laborvizsgá-
latot végeznek, amely kimutatja, hogy koronavírussal fer-
tőzött-e vagy nem. 

● Ha a laboreredmény megerősíti, hogy Ön koronavírussal 
fertőzött, akkor kórházi megfigyelés alá kerül. A kezelés 
attól függ, hogy a betegség mennyire enyhe vagy súlyos le-
folyású. 

 
 
 
 
 
 
 

Mennyire lesz valaki súlyos beteg, 
ha megfertőződik? 

● Nagyon fontos tudni, hogy ha még meg is fertőződik 
valaki, a legtöbb esetben – az influenzához hasonló 
tünetekkel – enyhe lefolyású a betegség. 

● A legtöbben (nagyjából 80%) bármely speciális kezelés 
nélkül felépülnek a betegségből. 

● A koronavírus-fertőzés kifejezetten az idős emberekre, 
krónikus betegekre veszélyes.  Rájuk kell legjobban vi-
gyáznunk! Minden hat fertőzöttből nagyjából egynél ala-
kul ki súlyos betegség és légzési nehézség. Azoknál va-
lószínűbb ezeknek a kialakulása, akiknek már olyan 
meglévő egészségügyi problémáik vannak, mint a magas 
vérnyomás, szívproblémák vagy cukorbetegség, vala-
mint az idősebbeknél. 

● A WHO adatai szerint eddig a fertőzés nagyjából 2%-a 
volt halálos kimenetelű. 

 



Balatonkenesei Hírlap                     – 9 –  2020. április 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felhívás 
külföldről hazatérő 
állampolgárokhoz 

Az új koronavírus magyarországi terjedésének 
csökkentése, a fertőzés tömegessé válásának 
lassítása érdekében a Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ felhívja mindazok figyelmét, 
akik az elmúlt időszakban bármely külföldi or-
szágban jártak, hogy vonuljanak önkéntes 
házi karanténba. Jelenleg 14 nap az önkéntes 
karantén javasolt ideje, de a járványügyi hely-
zet változásával az ajánlás feltehetően változni 
fog 7 napra. Erről a hírcsatornákon keresztül 
értesíteni fogjuk a lakosságot. 

Az önkéntes karantén – mint az elnevezés is 
jelzi – nem hatósági elrendelés, hanem kérés. 
Áldozattal jár, de felelős magatartása révén Ön 
is sokat tehet a közösség és saját védelme érde-
kében. 

Mit jelent az önkéntes karantén? 
● Ön a saját otthonában, vagy az állam által, 

vagy egyéb módon biztosított szálláson 
tartózkodik, és azt a szükséges ideig nem 
hagyja el. 

● Csak azokkal az emberekkel érintkezik, 
akik Önnel egy háztartásban élnek, velük 
is lehetőleg ritkán. 

● Látogatókat nem enged be. Ha rosszul érzi 
magát, láz vagy légszomj, köhögés, egyéb 
légúti tünet jelentkezik, azonnal hívja or-
vosát (háziorvosát vagy a háziorvosi 
ügyeletet). 

Mit kell tennie a karantén idején? 
Ha lehetséges: 

● Tartózkodjon külön szobában vagy helyi-
ségben családtagjaitól! 

● Aludjon külön hálószobában! 
● Igyekezzen mindig legalább 1,5 méter tá-

volságot tartani a családtagoktól! 
● Ne ölelje, ne puszilja meg szeretteit! 
● Gondosan ügyeljen a személyes higiéniára, 

mosson rendszeresen kezet, alaposan és 
gyakran takarítson, szellőztessen! 

● A család minden tagja különítse el saját 
evőeszközeit, amelyeket minden étkezés 
után mosson el! 

● A konyhát ne családtagjaival egyszerre 
használja, étkezzen tőlük külön időpont-
ban. 

Hogyan viselje el a karantént? 
● Beszéljen a család többi tagjával az új koronavírusról. A 

helyzet megértése csökkenti a szorongást. Az informáci-
ókat megtalálja a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
honlapján: www.nnk.gov.hu 

● Tartsa be a normál napi rutint, amennyire csak lehetséges. 
● Gondoljon arra, hogyan tudott megbirkózni a múltbeli ne-

héz helyzetekkel. Ezzel is meg fog birkózni! 
● Tartsa a kapcsolatot a rokonokkal és barátaival telefonon, 

e-mailben vagy közösségi médián keresztül. 
● Végezzen rendszeres testmozgást otthon, ami csökkenti a 

stresszt. Ez lehet torna, jóga, szobabiciklizés. 
● Kezelje a helyzetet lehetőségként arra, amire általában 

nem sok ideje jut. Ilyen lehet az olvasás, rajzolás, filmné-
zés, elegendő alvás. 

Ha az önkéntes házi karantén szabályaival, a javasolt teendők-
kel kapcsolatban kérdése van, hívja telefonon a lakóhelye sze-
rinti illetékes járási/kerületi hivatal népegészségügyi osztá-
lyát, vagy a www. kormányhivatal .hu honlapon található me-
gyei elérhetőséget! 

Kérdései vannak? 
Amennyiben további információra van szüksége, az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére: 

06 80 277 455 és 06 80 277 456 – koronavirus@bm. gov.hu – koronavirus.gov.hu – facebook.com/koronavirus.gov.hu 
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2020. március 14-én Balatonkenesén is 
megalakult a Helyi Operatív Tanács, 
mely a járvány megelőzése érdekében 
az alábbi döntéseket hozta: 
– Megszervezte és beindította a szociá-
lis étkeztetés keretében az ételek házhoz 
szállítását, ehhez beszerezte a szüksé-
ges eszközöket. 
– Megkezdte az időskorúak számára 
nyújtandó bevásárlás esetében az igé-
nyek felmérését. 
– Átszervezte a hivatal ügyfélfogadási 
rendjét. A Polgármesteri Hivatalban és 
a Városgondnokságon speciális ügyfél-
fogadási rend került bevezetésre. A Hi-
vatal és a Városgondnokság épületei-
ben, területén várakozni nem lehet.  
– Beszerezték a szükséges fertőtlenítő 
szereket, fokozott figyelmet fordítva a 
hivatali helyiségek mellett a bankjegy-
kiadó automata rendszeres tisztítására 
is. 
– Tájékoztató plakátokat és az üzletek 
működésével kapcsolatban kialakított 
javaslatokat juttattak el az üzletekhez és 
a szolgáltatókhoz. 
– Az egészségügyben dolgozó szakem-
berek munkaértekezletet tartottak, kö-
zösen kialakított javaslataik a város 
honlapján és a Facebook oldalán is elér-
hetőek. 
 

Kérünk mindenkit, hogy figyeljünk egymásra, óvjuk és védjük szeretteinket kü-
lönös tekintettel az idősekre! Tartsuk be a javasolt járványügyi óvintézkedése-
ket, és figyelmeztessük környezetünket is erre! A külföldről hazaérkezőket kér-
jük, hogy haladéktalanul vegyék fel telefonon vagy e-mail útján a kapcsolatot a 
háziorvosukkal! 
Kérjük Önöket a Helyi Operatív Tanács által meghozott döntések folyamatos 
figyelemmel kísérésére, illetve betartására. 
Tartsunk össze, hogy kitartsunk!  

Jurcsó János 
polgármester 

 

Amennyiben kérdésük merül fel 
az aktuális 

balatonkenesei helyzetről, 
az alábbi telefonszámon 
kérhetnek felvilágosítást 

reggel 8:00 és este 18:00 óra 
között: 

+ 36 30 226 1087 

                   A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE 
Tisztelt Ügyfeleink! 

A járvány terjedésének megelőzése érdekében 
2020. március 17. napjától 

a személyes ügyfélfogadás szünetel! 
Személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett, halaszt-
hatatlan ügyben – mérlegelést követően – lehetséges, de telefonon és elektroni-
kus úton is segítjük az ügyintézést. 

Telefon: 88/481-088; 88/481-087 
Fax: 88/481-741 
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu 
www.balatonkenese.hu 

Megértésüket köszönjük! 
Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala 

 

Tisztelt Lakosság! 
A kialakult helyzetre való tekintettel, an-
nak érdekében, hogy a nyári hónapok ö- 

römeit már újra együtt, szabadon élvezhessük, 
a szabadstrand az Operatív Tanács döntése ér-
telmében határozatlan időre bezárja kapuit.  

Kérünk mindenkit, legyünk türelemmel, tartsuk be 
a szükséges óvintézkedéseket, az önkéntes karan-
tén szabályait és figyeljünk oda egymásra! 

Köszönjük a megértést! 
Balatonkenese Város Operatív Tanácsa 
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1. Koronavírus-fertőzés gyanúja esetén TILOS a rendelőbe 
lépni! 

2. A váróban egyszerre csak 1 ember tartózkodhat! 
A többiek a rendelő előtt várakozzanak, egymástól 2 mé-
ter távolság betartásával! 

3. A betegellátás kizárólag előzetes telefonos egyeztetés 
alapján történik! 

dr. Németi Sándor 
+36-30/432-1655 

nemetidoktor@gmail.com 
dr. Détár Bianka 
+36-30/989-4302 

medbianco1@gmail.com 
dr. Meláth Viola 
+36-70/315-7965 

pca38071@gmail.com 
Kérjük a kapott időpont pontos betartását! 

4. Az elektronikus recepteket március 13-tól bárki kivált-
hatja a patikában (meghatalmazás nélkül)! 

5. Hivatalos okmányok meghosszabbításával nem foglalko-
zunk, mivel azok – a kormányrendelet alapján – a lejárat 
után is érvényben maradnak! 

6. Táppénz kizárólag betegség esetén adható! 
7. Praxishoz nem tartozó betegek a rendelőt csak olyan eset-

ben keressék, amikor a saját orvos elérése egészségkáro-
sodáshoz vezetne! 

8. Külföldről hazaérkezők telefonon hívják a háziorvosu-
kat; a saját és a családtagjaik egészsége érdekében vo-
nuljanak két hét karanténba! 

Együttműködésüket köszönjük! 
 

Kedves Szülők! 
Az óvoda- és iskolabezárások célja nem kizárólag a gyere-
kek védelmét célozza, hisz a jelenlegi ismereteink szerint 
kevéssé érintettek (valószínűsíthetően hordozók, vagy 
enyhe tüneteket mutatók), hanem a terjedés lelassítása és a 
idős és/vagy alapbetegséggel rendelkező rokonok, ismerő-
sök védelme. A vírus terjedésének lelassítása a szociális in-
terakciók, személyes találkozások minimalizálásával érhető 
el. Ez nem csak az iskolai, óvodai közösségekre vonatkozik, 
hanem minden egyéb, felesleges vagy halasztható szemé-
lyes találkozásra, beleértve az orvos-beteg találkozásokat 
is. Ezért aki csak teheti, maradjon otthon, és a praxisomba 
tartozó gyermekek szüleit következőkre szeretném kérni. 

1. Koronavírus-fertőzés gyanúja esetén TILOS a rende-
lőbe jönni, kérem, telefonon keressenek a 70 315 
7965-ös számon, 8-16 óra között, vagy hívják a 24 
órán keresztül elérhető zöldszámot: 06-80-277-455 
vagy 06-80-277-456. 
Koronavírus-fertőzés gyanúja abban az esetben merül 
fel, ha a gyermek járt fertőzött területen a tünetek meg-
jelenése előtti 14 napban vagy KÖZVETLEN KAP-
CSOLATA volt igazoltan fertőzött személlyel. 

2. Az orvosi rendelőbe csak INDOKOLT esetben jöjje-
nek be, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 
várakozási időt minimalizáljuk. Kérjük megértésüket, 
hogy a váróban egyszerre csak két beteg, és 1-1 hoz-
zátartozó lehet. 

3. Az oktatási intézmények zárva vannak, IGAZOLÁS-
ÉRT nem lesz szükség sort állni. 

4. TÁPPÉNZRE KIZÁRÓLAG BETEG gyermeket 
ápoló szülőt tudunk venni. Olyan esetekben, ha a szülő 
a gyermekfelügyeletet nem tudja megoldani, és ezért 
maradna otthon, táppénz NEM adható. Ezt az igényt 
dokumentálni fogjuk, hátha később változnak a rende-
letek, ez telefonos bejelentéssel lehetséges. 

5. PAPÍR ALAPÚ RECEPTET NEM ÁLLÍTUNK KI. A 
járványügyi helyzetre való tekintettel a gyermekek e-
receptjét a családtagok, a TAJ-kártya és saját igazoló 
okmányaik birtokában kiválthatják. Kérjük, nem sür-
gős recepteket emailben (pca38071@gmail.com) ren-
deljenek, TELEFONON csak sürgős esetben keresse-
nek. 

6.Tanácskérés esetén is kérem, inkább e-mailben keres-
senek, igyekszünk mihamarabb válaszolni. 

7. BEUTALÓT is lehetőség szerint e-mailben egyeztetve 
adunk ki, ezzel is csökkentve a találkozások számát a 
betegekkel. 

8. A PRAXISHOZ NEM TARTOZÓ BETEGEK (AM-
BULÁNS ELLÁTÁST KÉRŐK!!!) A RENDELÉST 
CSAK OLYAN ESETEKBEN KERESSÉK, AMI-
KOR A SAJÁT ORVOS ELÉRÉSE EGÉSZSÉGKÁ-
ROSODÁSHOZ VEZETNE. 

9. TANÁCSADÁS: A KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSOK 
BEADÁSA TOVÁBBRA IS FONTOS!!! 
Gyermekeink védelme a pandémiás helyzetben is fon-
tos. A kötelező státuszvizsgálatokat valószínű halasz-
tani kell, hogy az oltásra érkezőknek minél kevesebb 

 

KÖZLEMÉNY – ORVOSAINK JAVASLATAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

találkozási lehetőséggel tudjunk időpontot adni, és most 
különösen FONTOS AZ IDŐPONTOK TARTÁSA. A ta-
nácsadásra lehetőleg EGY SZÜLŐ hozza a gyermeket a 
személyes kontaktusok minimalizálása érdekében; ha 
csak lehetséges, a nem oltandó testvért is hagyják otthon, 
más felügyeletére bízva. 

10. Végül felhívom szíves figyelmüket, hogy a mosdóban 
szappan és víz folyamatosan rendelkezésre áll, és a víru-
sok nem szeretik a szappant! 

Köszönettel és megértésükben bízva: 
dr. Meláth Viola 
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A 2020. március 23-án megalakult csoport az ön-
kormányzat kitartó munkáját segíti! 
Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének tenni 
a közösség érdekében, és bármivel hozzá tudná-
nak járulni az életünk zökkenőmentességéhez. (A 
feladatok elég szerteoszlóak: az SOS segítség-
nyújtáson keresztül a tűzgyújtási tilalom és a tele-
pülés rendjének betartásáig, SOS bevásárlási fel-
adatok különböző időpontokban – lesz feladat bő-
ven!) Kérjük, csak olyanok jelentkezzenek, akik 
komolyan is gondolják! 

Jelentkezni a Facebook-on 
és a tothtoth9194@gmail.com e-mail címen 

lehetséges! 
 

FOGÁSZATI KÖZLEMÉNY 
A kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egész-
ségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet értelmében, a fogorvosi 
alapellátás keretében a veszélyhelyzet fennállásáig 

CSAK SÜRGŐSSÉGI BEAVATKOZÁS 
VÉGEZHETŐ EL. 

Az alábbi beavatkozások tartoznak a sürgősségi ellátáshoz: 
• a fogból induló gyulladások ellátása (foghúzás), 
• szájüregi tályog megnyitása, bölcsességfog körüli gyul-

ladás kezelése, 
• a fogak friss baleseti sérüléseinek ellátása (foghúzás), 
• idegentest eltávolítása, 
• nyálkahártya gyulladásának gyógyszeres kezelése 

(ecsetelés), 
• állkapocsficam visszahelyezése, törött állcsont nyuga-

lomba helyezése, 
• vérzéscsillapítás (tamponálás, varrat behelyezése). 

 
 
 
 
 

Kérjük, hogy telefonon keressék meg a fogorvosi rendelőt, 
és úgy kérjenek időpontot a SÜRGŐS beavatkozáshoz! 

ELŐZETES TELEFONOS EGYEZTETÉS NÉLKÜL 
NE MENJENEK A RENDELŐBE! 

Telefonszám: 88/491-683 

A fogászati beavatkozásokhoz használt fúrók, kézidarabok 
és berendezések a levegőben aeroszolt képeznek, emiatt az 
alapos fertőtlenítés ellenére is apró vízcseppek lebegnek a 
levegőben a rendelő egész területén, amelyekben a kóroko-
zók még órákig életben maradnak és fertőznek. Ezért a jár-
vány teljes ideje alatt tilos a levegő- és vízhűtéssel működő 
gépi műszerek használata. 

A fentiek alapján nem használható fúró, csiszoló, depurátor, 
NINCS TÖMÉSKÉSZÍTÉS, FOGKŐELTÁVOLÍTÁS. 
Egészségünk megőrzése mindannyiunk érdeke. 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! 
 

A TÁTORJÁN SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 
KÖZLEMÉNYE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Érintettek! 
➡Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Balatonkenese Város 

Helyi Operatív Tanácsának döntése alapján 2020. már-
cius 16. hétfőtől a Tátorján Szociális Szolgáltató In-
tézményben, az Idősek Klubjában az ellátottak nem 
tartózkodhatnak. Az Intézmény dolgozói házi segít-
ségnyújtás keretében gondoskodnak a rászorulókról. 

➡A szociális étkezők ellátását továbbra is biztosítjuk. Az 
eddigi ételhordós kiszállítást ideiglenesen felváltja az el-
dobható dobozokban történő szállítás. 

➡A heti három alkalommal történő buszos bevásárlást 
felfüggesztjük. Átmenetileg a Balatonkenesei Polgárőr-
séggel együttműködve biztosítjuk a bevásárlás lehető-
ségét. Kérjük, hogy a hétfői, szerdai és pénteki napokon 
a megszokott várakozóhelyen adják le igényeiket a vá-
sárlással kapcsolatban! A megvásárolt termékeket a Pol-
gárőrség minden érintett számára kiszállítja. 

➡Azok az idősek, akik eddig nem vették igénybe szolgál-
tatásainkat, de jelenleg olyan helyzetben vannak, hogy 
azt igényelnék (étkeztetés, házi segítségnyújtás) kérjük, 
az intézmény telefonszámán (88) 482-943, munkaidőben 
8:00-16:00 (pénteken 8:00- 13:00) óra között szívesked-
jenek ezt jelezni. 

Köszönjük megértésüket!  
Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény 

 

 

Megalakult 
a KENESEI KORONAVÍRUS-KRÍZIS 

ÖNKÉNTES SEGÍTŐ CSOPORT 
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A KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 
KÖZLEMÉNYE 

 
 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS INTÉZMÉNYBEZÁRÁSRÓL 
Tisztelt Szülők! 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Balatonkenese 
Város Helyi Operatív Tanácsának döntése nyomán  
intézményünk 

2020. március 16. hétfőtől 
határozatlan időre zárva tart. 

A szociálisan rászorulók étkeztetését továbbra is 
biztosítjuk, kiszállítással.  
A szociális étkezőkön kívül további személyek ré-
szére étkezést nem biztosítunk. Akik üzleti alapon 
vették igénybe az étkeztetést, a későbbiekben visz-
szakapják a kieső időszakban elmaradt étkezések 
térítési díját. 
Az újranyitás időpontjáról tájékoztatni fogjuk 
Önöket. 

További részletekről 
Galambos Lászlóné intézményvezető 
ad tájékoztatást, telefonon: 88/574-802 

Köszönjük megértésüket! 
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 

 
BEÍRATÁSI SZÁNDÉK JELZÉSE 

A JÁRVÁNYHELYZETRE 
VALÓ TEKINTETTEL! 

Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy a meghir-
detett beíratás a járványhelyzetre való tekintettel 
határozatlan ideig elmarad. A létszám felmérése 
végett a szándékjelzés megtétele szükséges! 

Kérem a Kedves Szülőket, szíveskedjenek 
telefonon vagy e-mailben, 

2020. április 21-ig 
jelezni beíratási szándékukat 

a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde felé 
a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan, 

a következő elérhetőségeken: 
Telefonszám: 0688574802 

hívható naponta 8:00-12:00 óráig. 
E-mail: kippkoppovi@invitel.hu 

A telefonon vagy e-mailben történt megbeszé-
lést követően szükséges e-mailben megküldeni 
egy, a szülő által megfogalmazott (gyermek 
adatai, lakcím, szülő neve és elérhetősége), alá-
írt és beszkennelt szándéknyilatkozatot a be-
íratási szándék jelzésére vonatkozóan az intéz-
mény e-mail elérhetőségére: 

kippkoppovi@invitel.hu 
Köszönöm együttműködésüket! 
Tisztelettel:                          Galambos Lászlóné 

intézményvezető 
 

A PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

KÖZLEMÉNYE 

 
 
 
 
 
Tisztelt Szülők!  
Tájékoztatni szeretnénk mindenkit az aktuális fejleményekről. 
Megjelent a 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat a koronavírus miatt 
a köznevelési és szakképzési intézményekben az új munkarend beve-
zetéséről. 

2020. március 16. napjától 
az iskolákban a nevelés-oktatás 

tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.  

A digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy an-
nak keretében a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése 
és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, szemé-
lyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történjen. Az elkövetkező 
időszak tehát nem szünet sem a diákoknak, sem a pedagógusoknak, 
hanem egy teljesen új típusú oktatási rendszer. Ennek kialakítása sok 
kérdőjelet tartalmaz nekünk, pedagógusoknak is. Kollégáinkkal hét-
főn egyeztetünk a továbbiakról. Tudom, sok nehézséget okoz Önök-
nek, szülőknek is a kialakult helyzet kezelése. Ígérem, minden tőlünk 
telhetőt megteszünk, hogy segítsünk megoldani problémáikat. Ezt ké-
rem Önöktől is, hiszen ezeken a nehézségeken csak együtt, közös erő-
vel tudunk úrrá lenni. 

Kedves Gyerekek! 
Arra kérünk benneteket, vegyétek komolyan ezt a helyzetet! Ne talál-
kozzatok egymással személyesen, kapcsolattartásra használjátok in-
kább a közösségi felületeket! Segítsetek szüleiteknek és nekünk is az-
zal, hogy fegyelmezetten felelősségteljesen viselkedtek! Örömmel 
hallottuk, hogy többen online platformok létrehozásával próbáljátok 
segíteni munkánkat. Ezt a hozzáállást, kreativitást várjuk Tőletek a 
továbbiakban is. 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy étkezés 2020. március 16-tól 
nem lesz. A szociális étkeztetést Balatonkenese Város Önkormány-
zata biztosítja a lakóhelyre kiszállítással. 

Iskolavezetés 
 



Balatonkenesei Hírlap                     – 14 –  2020. április 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR 
KÖZLEMÉNYE 

 
 
 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS INTÉZMÉNYBEZÁRÁSRÓL 
Tisztelt Balatonkeneseiek! 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Balatonkenese Város He-
lyi Operatív Tanácsának döntése nyomán 

a Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
(Kultúra Háza, Könyvtár) 
2020. március 16. hétfőtől 

határozatlan időre bezár. 
Ezen időponttól fogva az intézményeink nem látogathatóak, 
a rendezvények, alkalmi és rendszeres teremhasználatok, 
klubok, szakkörök, csoportos foglalkozások elmaradnak, és 
a Falugazdász ügyfélfogadás is szünetel.  
A könyvtár automatikusan meghosszabbítja a kikölcsönzött 
könyvek lejárati idejét. 
Az újranyitás időpontjáról tájékoztatni fogjuk a lakosságot.  

További részletekről 
a következő telefonszámokon tájékozódhatnak: 

Osgyán László 
megbízott intézményvezető 

+36 30 769 5425 
Goórné Majoros Gertrud 

megbízott intézményvezető-helyettes 
+ 36 30 512 5098 

Köszönjük megértésüket! 
Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

 

Új várakozási rend a Magyar Postánál 
Új várakozási rendet vezetett be a Magyar Posta Zrt. 
a koronavírus-járvány terjedésének megakadályo-
zása érdekében, e szerint a gyógyszertárakhoz ha-
sonlóan egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat az 
ügyféltérben, ahány kiszolgálópult működik. 
  
 
 
 
A Magyar Posta a többi várakozót arra kéri, hogy a be-
járat előtt várjanak, egymástól javasoltan körülbelül 1 
méterre. Az új szabály bevezetése nemcsak a postai 
dolgozók, hanem az ügyfelek egészségét és biztonsá-
gát is szolgálja – tették hozzá. 
A közlemény szerint a Magyar Posta számára a legfon-
tosabb a munkavállalói egészségének és biztonságának vé-
delme, ezért rendelte el a kézfertőtlenítők használata és 
a fokozott takarítás után védőfelszerelések kiosztását 
és alkalmazását. Arcmaszkot és gumikesztyűt kapott 
hétfő reggel minden olyan postai dolgozó, akinek köz-
vetlen ügyfélkapcsolata van. A maszkokat a kézbesítők, 
a postai ügyintézők és a csomagkézbesítők kapják. A ki-
osztott védőfelszerelések utánpótlása folyamatos lesz. 
A Posta hangsúlyozta, hogy a küldemények kézbesítése, 
valamint a postai kifizetések, például a nyugdíj és a csa-
ládtámogatások kézbesítése folyamatos. 
Amennyiben a postai szolgáltatásokat illetően a ve-
szélyhelyzetre tekintettel további változtatások szük-
ségesek, arról időben tájékoztatást adnak ügyfeleik-
nek – jegyezték meg. 
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábban azt közölte, 
hogy a készpénzforgalomból naponta milliárdos nagy-
ságrendben, zárt konténerekben befizetett bankjegye-
ket minden esetben a vírus túlélési periódusával össz-
hangban két hétig „pihenteti” és fertőtleníti. 
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FELHÍVÁS 
a kommunális hulladék 

gyűjtésével kapcsolatban 
Felhívom mindazok figyelmét, akik nem rendel-
keznek a teljes évre vonatkozóan hulladékszállí-
tási szerződéssel, hogy kommunális hulladék nyil-
vános gyűjtőkben (utcai szemetes) továbbra sem 
helyezhető el! 

A járványügyi helyzet miatt hatóságunk fokozot-
tan ellenőrzi ennek betartását, a rendelkezés meg-
szegőit eljárás alá vonjuk!  

A kommunális hulladék gyűjtésére és elszállítá-
sára alkalmas zsákok megvásárolhatóak többek 
között Balatonkenese Város Városgondnokságán. 
Balatonkenese, 2020. 03. 18.  

Jurcsó János 
polgármester 

 

 

 

Figyelem! 
2020. március 24-étől határozatlan ideig 

szigorúan tilos az égetés 
Balatonkenesén! 

Aki a tiltást megszegi, bírsággal sújtható‼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balatonkenese város polgármesterének a mai na-
pon meghozott, jogszabályokon alapuló döntése 
nyomán 

2020. március 24-étől 
kifejezetten TILOS A KERTI HULLADÉKOK 

ÉS AZ AVAR NYÍLTTÉRI ÉGETÉSE 
Balatonkenesén. 

Ennek oka, hogy a légúti megbetegedéseket okozó 
koronavírus-járvány miatt a légszomjjal, tüdőelég-
telenséggel járó légzőszervi fertőzés leküzdésében 
a tiszta levegőnek, az alacsony légszennyezettség-
nek nagy szerepe van!  

Aki a tiltást megszegi, bírsággal sújtható! Mind-
annyiunk egészsége most a tét! 
Balatonkenese, 2020. március 24. 

Balatonkenese Város Önkormányzata 
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Változások a Volánbusznál 
2020. március 23-tól az autóbuszvezetők és az utasok véd-
elme érdekében készpénzmentessé vált a jegyvásárlás a 
Volánbusz valamennyi helyi és helyközi járatán. A társaság 
egyben minden járatán felfüggesztette az első ajtónál tör-
ténő felszállást, a járművezetőket pedig szalagkordonnal 
határolták el az utastértől. 

 

 

 

 

Az elektronikus jegyet telefonos applikációban lehet meg-
vásárolni, és kedvezmény érvényesítésére is van lehetőség. 
Az alkalmazások a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. honlapján ér-
hetők el. A jegy árát bankkártyáról, egyenlegről lehet fi-
zetni. 
A mobilalkalmazásban nem választhatók ki az indulási és 
célállomások. Ehelyett az indulási és érkezési állomás kö-
zötti kilométertávolságot kell megadni, melyet a menetren-
dek.hu rendszeréből, az indulás és az érkezés helyét kivá-
lasztva lehet megtalálni – ez az applikációból közvetlenül 
elérhető. 

A Volánbusz helyi és helyközi járataira a szokásos elővételi 
módokon továbbra is válthatnak papíralapú jegyet, de a 
közlekedési társaság kéri, hogy a járványügyi veszély ren-
delkezéseinek megfelelően csak akkor vegyék igénybe a 
közösségi közlekedést, ha feltétlenül szükséges. Aki csak 
teheti, lehetőleg elektronikus úton váltsa meg jegyét. 

2020. március 25-én, szerdán üzemkezdettől 
tanszüneti menetrend 

lépett érvénybe a Volánbusznál. 

A Volán társaság 
országos veszélyhelyzettel összefüggő információiról 

a volanbusz.hu/koronavirus 
oldalon tájékozódhatnak. 

Forrás: MTI 

 
 

 

 

 

 

Az állatok esetleges fertőződéséről a jelenlegi ismereteink, 
és a WHO álláspontja szerint a következőket tudjuk: 

– Eddig csak két igazolt esetben mutatták ki a vírust, Hong 
Kongban. A fertőzést az állatok a megbetegedett gazdá-
iktól kaphatták el. Az első eset a karantén lejárta után két 
nappal a kutya halálával végződött, de a 17 éves pomerá-
niai törpespicc esetében a kora miatt az okozati összefüg-
gés kórbonctani vizsgálat hiányában nem volt igazolható.  

– Jelenleg nincs tudomásunk róla, hogy a vírus szapo-
rodni is tudna háziállainkban és ezt követően fertőzni 
lenne képes. 

– Az állatok testfelszíne ugyanolyan ragályfogó felület, 
mint bármi más, így az egyébként is javasolt higiéniai 
előírások az állatokkal való érintkezés után is fontosak. 

– Igazoltan fertőzött vagy fertőzöttségre gyanús személyek-
kel érintkezett háziállatok esetében az emberhez hason-
lóan a karantén javasolt (sétáltatás csak a szükséges 
ideig, simogatás, kutyaiskola stb. kerülése). 

– A fentieken túl jelenlegi tudásunk alapján NINCS 
szükség egyéb intézkedésekre a háziállatokkal kap-
csolatban. 

– A COVID-19 járvány fő fertőzési útja az ember-ember 
kapcsolat, így az állatok esetleges fertőzésközvetítő sze-
repe nagyon alacsony, azonban a félinformációk és indo-
kolatlan pánikkeltés esetlegesen, és a korábbi tapasztala-
tok alapján járhat kutyák és macskák utcára kerülésével. 
Ezért kérjük, hogy csak hiteles forrásokból tájékozód-
janak, és kerüljék a nem ellenőrzött tartalmak továbbítá-
sát. 

Forrás: Magyar Állatorvosi Kamara – www.maok.hu 
 

 

Koronavírus 
háziállatainkban 

Az adatok lezárásának időpontja: 2020. március 28. Mivel 
a helyzet folyamatosan változik, kérjük, igyekezzenek több, 
megbízható forrásból tájékozódni az aktualitásokról! 
Források: koronavirus.gov.hu – www.balatonkenese.hu –  
www.mti.hu (Magyar Távirati Iroda) – 
www.maok.hu (Magyar Állatorvosi Kamara) 

Összeállította: Nagy Krisztina 
 

Általános javaslatok 
az állatorvosi praxisok felkeresésekor 

• Ha nem biztos a vizsgálat fontosságában, kérjen telefonos vagy 
online segítséget a felkeresendő praxistól. 

• Amennyiben csak vásárolni szeretne (például gyógyszert), je-
lezze előre e-mailben, hogy lehetőség szerint a praxis előkészít-
hesse Önnek. Erre a túlterheltség miatt nem minden esetben van 
lehetőség, de amennyiben igen, jelentős segítség lehet. 

• Lehetőség szerint csak sürgős esetben, betegség esetén keresse 
fel állatorvosát. 

• Csak egy, egészséges ember kísérje el az állatot. 
• Lehetőség szerint fertőtlenítse kezét a praxisba lépés előtt. 
• Kerülje a testi érintkezést (kézfogás), és tartson legalább 2 méter 

védőtávolságot. 
• Ne fogjon meg semmit a váróteremben vagy a kezelőhelyiség-

ben. 
A fenti általános javaslatok az FVE és a FECACA nemzetközi 
ajánlásai alapján készültek. Fontos, hogy az adott praxis saját pro-
tokollját kövesse, ami a fentiektől eltérhet a pillanatnyi járvány-
helyzet és a helyi sajátosságok miatt.  
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Március 15-e előtt 
Kokárdák készültek a Könyvtárban 

…meg hóvirágok is. 

Március 15. 
– kicsit másként 

 
Az elmúlt években volt már hófúvásos, esős és szép, nap-

sütötte március 15-i ünnepünk. 2020-ban egy eddig még nem 
tapasztalt kihívással kellett szembenéznünk ezen a napon is. A 
koronavírus-járvány terjedése miatt a Képviselő-testület tö-
rölte az ünnepi megemlékezés programját, csak a koszorúzást 
tartotta meg a Kossuth-szobornál összegyűlt maroknyi részt-
vevő jelenlétében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Március 15-én a hazánkat ünnepeljük, mert ritkán van 
akkora összefogásra példa egy ország életében, mint volt 
1848-49 idején. A tettvágy mindig keresi azt az új utat, ami 
nem megszokott, ami a korábban bevett módszereket felülírja, 
és más megoldásokat keres. Honnan indult ez az ötlet? Néhány 
fiatal világmegváltó tervei nőtték ki magukat, az akkori euró-
pai helyzetnek köszönhetően. A csillagok szerencsés együttál-
lása sosem hanyagolható el. Az Európa nemzeteiben zajló vál-
tozások segítségével ez a pár fiatalember kifordította a sarkai-
ból a világot. Összefogás volt. A mai időben ugyanilyen ösz-
szefogásra van szükség, ugyanúgy kell egymást támogatnunk, 
és ugyanúgy egy irányba kell húznunk az országunk és telepü-
léseink szekerét. Most minden kézre, mindenkire szükség van
– mondta rövid megemlékező beszédében Jurcsó János pol-
gármester.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Saját, jól felfogott érdekében és családtagjai, hozzátarto-
zói védelmében mindenki vegye figyelembe azokat az ajánlá-
sokat, amelyeket a fennálló vészhelyzetben megfogalmaztak. 
Kérem, hogy az önkormányzati intézmények dolgozói a to-
vábbiakban is ugyanolyan lelkiismeretesen lássák el a felada-
taikat, ahogy az eddigiekben tették. Vigyázzunk mindannyian 
egymásra! – zárta beszédét Balatonkenese város polgármes-
tere. 
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Borverseny 
2020 

122 borminta érkezett a Kelet-Balatoni Borrend idei verse-
nyére, melyet március 7-én rendeztek Balatonkenesén. A 
kenesei borok mellett lepsényi, enyingi, balatonaligai, só-
lyi, alsó- és felsőörsi, vörösberényi bortermelők vállalkoz-
tak a megmérettetésre, melynek végén 44 arany, 42 ezüst és 
24 bronz elismerést, illetve tizenkét dicsérő oklevet vehet-
tek át a borkészítők. A „Balatonkenese város bora” kitün-
tető címet a nemrégiben elhunyt Szíjártó Emil 2019-es 
pinot noir-ja nyerte el. 
Város bora 

Dr. Szíjártó Emil Pinot noir, 2019 
Nagy arany minősítés 

Orbán Imréné Zweigelt-Othelló, 2019 
Polgárdi Miklós Olaszrizling, 2019 

Arany minősítés 
Demkó Zsolt Irsai Olivér, 2019 
Keresztes János Olaszrizling, 2019 
Keresztes János Zengő, 2019 
Keresztes János Cserszegi fűszeres, 2019 
Öcsi Gyula Fehér saszla, 2019 
Dr. Szíjártó Emil  Cabernet sauvignon, 2019 
Dr. Szíjártó Emil Pinot noir, 2019 

Ezüst minősítés 
Keresztes János Zenit, 2019 
Kürthy pincészet Zweigelt, 2019 
Polgárdi Miklós Soproni kékfrankos, 2019 
Szabó László Zweigelt, 2019 

Bronz minősítés 
Demkó Zsolt Pinot noir, 2019 
Kürthy pincészet Öreghegyi kékfrankos, 2019 
Orbán Imréné Vegyes fehér, 2019 
Öcsi Gyula Othelló, 2019 
Szanyi Ildikó Kékfrankos-merlot cuvée 

 

  Nőnapi köszöntő 
a Nyugdíjasklubban 

Jó hangulatú rendezvényen ünnepelte a hölgyeket a Tátor-
ján Nyugdíjasklub tagsága március 7-i összejövetelén, a 
Kultúra Házában. A rendezvényen Jurcsó János polgár-
mester és a képviselő-testület tagjai is megjelentek és virág-
gal köszöntötték a hölgyeket. 
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Elkezdődött a tavasz 
a Városvédőknél 

Krizsóné Téli Fanni tagunk kezdeményezésére egyesü-
letünk a jó idő beköszöntével a Református temető urnafa-
lánál található három pad felújítását végezte el. 

Jó időben, igazi tavaszi napsütésben dolgozhattunk. 
Mindegyik padot újradeszkáztuk, valamint pótoltuk a lefa-
gyott és hiányzó vöröskőburkolatot. Azóta már a fugázási 
munkálatok is befejeződtek. 

Köszönjük mindazoknak, akik támogatásukkal és mun-
kájukkal lehetővé tették a felújítást: Novák László tagunk-
nak a padokhoz az új deszkák felajánlását és előkészítését, 
továbbá Álich Tibornak és Krizsó Zsoltnak a faanyag szál-
lításában való közreműködést! 

Szabó Tamás 
a Balatonkenesei Városvédő Egyesület elnöke 

 

 

Ilyen volt… 

Ilyen lett 

Fát ültetett 
a Balatonkenesei Városvédő Egyesület 

és az Alsóréti Üdülőegyesület 
a Tátorján Mesetéren 

A március 15-i koszorúzás után a Balatonkenesei Városvédő 
Egyesület tagjai az Alsóréti Üdülőegyesülettel közösen két fa-
csemetét ültettek a Tátorján Mesetéren. Ezek a fák a jövőbe ve-
tett hitet jelképezik. Egy olyan összefogás első szimbóluma, 
mely a településünkön működő civil egyesületeket még köze-
lebb hozza egymáshoz. Reméljük, hogy együtt, közösen tovább 
építhetjük közösségünk életét és jövőjét. 
– A gyerekek szívesen használják ezt a játszóteret, és emlék-
szünk, hogy mi is szívesen játszottunk árnyas helyen, ezért 
nincs annyi fa, ami elég lenne. Két civil szervezet ültetett most 
fákat ide. Példaértékű, ha egy településen ilyen szép játszótér 
születhet pusztán abból, hogy a civilek tenni akarnak a telepü-
lésük jövőjéért és a családjaik nyugodt kikapcsolódásáért. Azt 
kívánom Kenesének, hogy legyen nagyon sok olyan civil, aki 
tenni akar, és legyenek olyan megszállottak, akik ezt össze tud-
ják hangolni, mert ha így lesz, akkor saját magunknak tudunk 
építeni egy remek várost – mondta az eseményen Jurcsó János 
polgármester. 
A facsemeték beszerzésében és szakszerű elültetésében nyúj-
tott segítségéért köszönet illeti Csík Ágnest és Gyurica Lászlót.

 

 

 

àX 
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2020. március 5-én három diákunk vett részt az 
országos Német Nyelvi Verseny megyei fordulóján, 
mely Veszprémben, a Hriszto Botev Általános Isko-
lában került megrendezésre. 

A megyei fordulóra azokat a 7. és 8. évfolyamos 
diákokat hívták be, akik az iskolai fordulóban megírt 
feladatokkal elérték a verseny kiírásában meghatá-
rozott pontszámot. 

Iskolánkat a 7. évfolyamos Bocsi Jázmin Hanna 
és Nánássy Árpád Torda, valamint a 8. osztályos 
Puskás Gergely képviselte. 

Míg a diákok a feladatokon dolgoztak, mi, nyelv-
tanárok egy külön helységben szintén megnézhet-
tük a feladatlapokat és együtt szisszentünk fel a fel-
adatok töménységét látva. Közösen megállapítot-
tuk, hogy ez bizony a kitartás és türelem próbája is 
lesz. 

Várjuk a tájékoztatást az eredményekről. 
Révfalusiné Páczelt Gabriella 

 

Országos Német Nyelvi Verseny 
– megyei forduló 

Tiéd a Szó-Tár 
Szótárismereti verseny 

középdöntő 
Miután mind a négy csapatunk bejutott a 
szótárismereti verseny középdöntőjébe, 
izgatottan vártuk, hogy megnyíljon az on-
line felület és a csapatok megoldhassák a 
feladatokat, melyre 90 perc állt a rendel-
kezésükre. 

Sajnos a legmagasabb pontszámmal kö-
zépdöntőbe jutott csapat technikai okok 
miatt nem tudta befejezni a feladatsort, 
így ők már előző héten sejtették, hogy 
nem vehetnek részt az országos döntőn. A 
másik három csapat azonban még re-
ménykedett. Pénteken megkaptuk az 
eredményt. A döntőbe jutott csapatok 
100 pontot értek el. Iskolánk Dévérkeszeg 
és Fantasztikus Négyes csapata 98-98 
pontot szerzett, vagyis 2 ponttal csúszott 
le az országos döntőről. 

A legkisebbek, a Kleine Bären csapat a kö-
zépmezőnyben végzett. Ők is szépen 
helytálltak életük első ilyen versenyén! 

Sajnáljuk, hogy számunkra nem folytató-
dik a verseny, de nem szomorkodunk, hi-
szen élveztük a közös munkát, különösen 
a videós feladatot, amihez ezúton is kö-
szönjük a szülők segítségét! 

Gratulálok a diákoknak!  
  

Kleine Bären 
(4.o.) 

Bocsi Áron 
Boros Botond 
Éliás Klára 
Gyűrűs Lilla 

Fantasztikus 
Négyes 

(8.a) 
Jurcsó János Árpád
Kiss Hanna Viola 
Puskás Gergely 
Vass Flóra 

Dévérkeszegek 
(6. és 7. évf.) 

Bocsi Jázmin 
Horák Vivien 
Nánássy Torda 
Várady Patrik 

Wörterbuch- 
motten 

(6.o.) 
Boros Luca 
Pilászy Piroska 
Rozs Berta 
Varga-Greman  
    Eszter 
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Német kiejtési verseny 
– iskolai forduló 

Az idegen nyelv tanulásának egyik sarka-
latos pontja a szép kiejtés. A tanórák so-
rán igyekszünk erre is hangsúlyt fektetni. 
A tanév során pedig mindig megrendez-
zük az idegen nyelvi kiejtési versenyt, 
hogy megállapíthassuk, ki fogja képviselni 
iskolánkat a megyei versenyen, ahol bi-
zony a nemzetiségi iskolák diákjaival kell 
felvennünk a versenyt. 

A tanulóknak először egy 1 perces memo-
ritert kellett felmondaniuk, majd egy szá-
mukra ismeretlen szöveget helyes intoná-
cióval felolvasni. 

A nyelvi hozadék mellett, minden ilyen al-
kalom nagyszerű lehetőség, hogy a diákok 
tapasztalatot szerezzenek abban, hogy 
kell kiállniuk mások elé, hogy kell a hallga-
tóságot meggyőzniük. Amikor ilyen, vagy 
hasonló versenyeket, eseményeket szer-
vezünk, valójában azt tesszük, amit az is-
kolától elvárnak: felkészítünk az életre. 

 

A német kiejtési verseny iskolai fordulóján a következő eredmények születtek:  
5-6. évfolyam:  I. Várady Patrik 
 II. Üllei-Kovács Dóra 
 III. Gáspár Milán és Bartos Alíz  
Különdíj:  Baltavári Hanna 
7-8. évfolyam:  I. Bocsi Jázmin Hanna 
 II. Horák Vivien 
 III. Nánássy Torda Árpád 
Gratulálunk a diákoknak! 
Jázminnak és Patriknak jó felkészülést és sok sikert kívánunk a megyei fordu-
lóban! 

Kissné Pethő Ildikó és Révfalusiné Páczelt Gabriella
 

 
Néhány osztályunk regisztrált a https://ragyogomosolyprogram.hu honla-
pon, amely a szép és egészséges fogak megőrzésére hívja fel a figyelmet. 
Ajándékként fogkeféket és fogkrémet kaptak gyerekek. 

 

 

Mint tudják, az iskolabezárások végett digitális 
oktatás van jelenleg az iskolákban. A mi tantes- 
tületünknek is erre kellett átállni. Valamennyi kolléga átérezte ennek a felelősségét, és gőzerővel dolgozik azon, hogy tanu-
lóinknak ilyen módon biztosítsa a tanuláshoz való jogát. Iskolánk a Google Classroom rendszert választotta, ami az első 
tesztelések után jónak bizonyul. Természetesen a tanítói, tanári magyarázatot nem pótolja semmi, de mégis, mire jó az új  
                                                                           módszer? Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával, a multi- 
                                                                           médiás információk keresésével, bemutatásával fejlődnek tanulóink digitális kom- 
                                                                           petenciái. Ezeknek az alkalmazása megkívánja tőlük az önállóságot, lehetőség nyí- 
                                                                           lik az önellenőrzésre is. Természetesen még lehetnek problémák, ezért mindenkit  
                                                                           türelemre intünk, és szorgalmazzuk, hogy bármilyen probléma esetén bátran ke- 
                                                                           ressék kollégáinkat! Valamennyi kollégám megfeszítve, tanári hivatásukhoz mél- 
                                                                           tóan dolgozik, hogy segítsen Önöknek ebben a nehéz helyzetben! 

 

Hirtelen átállás a digitális oktatásra 

Szorgos munka a 4-es teremben
 Összeállította: Álich Klára
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A bölcsődei neve-
lési év szeptember else-
jén kezdődik. Idén vár-
hatóan nyolc kisgyermek kezdi meg az óvodát, és három kis-
gyermek marad bölcsődénkben. Velük együtt várjuk az új 
gyermekek érkezését. 

A bölcsődei ellátás a beszoktatással kezdődik. Ezt meg-
előzi egy családlátogatás, ahol a kisgyermek saját otthonában 
találkozik először a nevelőjével. A kisgyermeknevelők is is-
merkednek a szülőkkel és a gyermekkel. 

A beszoktatás általában két hét, de személyes egyeztetés 
alapján történik. A bölcsődében eltöltött első napokban történő 
fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi 
előtérbe. Az anya vagy apa jelenléte biztonságot nyújt a gyer-
meknek, megkönnyíti a beilleszkedést az új környezetbe. A 
beszoktatás akkor ér véget, ha a kisgyermek biztonságban érzi 
magát a szülő nélkül és felszabadultan játszik. 

Ebben is segít a jól szervezett napirend. 
A folyamatos és rugalmas napirenddel a gyermekek igé-

nyeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos 
gondozás feltételeit, annak megvalósulását kívánjuk biztosí-
tani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az 

aktivitást és az önállóso-
dás lehetőségét. A napi-
renden belül az egyes 

gyermek igényeit úgy elégítjük ki, hogy közben a csoport is 
áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek tájékozódhassanak 
a várható eseményekről, kiiktatjuk a felesleges várakozási 

időt. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja. Alap-
vető szempont, hogy a bölcsődei élet a kisgyermek számára 
élményt nyújtó, részvételre motiváló, tanulási tapasztalatokat 
biztosító legyen. Valamennyi tevékenység, élethelyzet alakítá-
sának módszertani alapja az egyéni bánásmód érvényesítése, 
hangsúlyosan sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatko-
zóan is. A gyermekek önállósodási törekvéseinek és önértéke-
lésének erősítése is szakmai programunk hangsúlyos része. 
Igyekszünk sok új tevékenységgel megismertetni a gyermeke-
ket. 

Gondozó-nevelő munkánk alapja a kölcsönös bizalom. 
Mindennapi munkánkkal igyekszünk a gyermekek és a szülők 
megelégedésére szolgálni. 

Füstös Edit 
szakmai vezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mindennapok a bölcsődében 

 

Mostanában jókor reggel 
már a Nap sem aluszik. 
Szép tavasz van! Itt a húsvét! 
Készülnek a víg nyuszik. 

Sok tojást kell összeszedni, 
sok gyerek volt jó. Az ám! 
Festéket is száz csöbörben 
kell kavarni, mázsaszám. 

Tapsi ül a csöbrök között 
s válogat a festékben: 
„Nem kell nékem ezek közül 
egy piros sem, egy kék sem! 

Nagyon sápadt az a sárga, 
nagyon hupi az a kék… 
Én a kedves gyermekeknek 
szebb színekkel festenék!” 

Elmegy hát az ibolyához 
s megkéri kedvesen: 
„Adj szirmodról egy kis kéket, 
Ibolyaszál, kedvesem!” 
 

Ibolyaszál kék kelyhébe 
így márt Tapsi ecsetet, 
s pingál buzgón és vigyázva, 
jaj, ha csepp is lecsepeg! 

Ibolyaszín tojás mellé 
lepkesárga illenék… 
Tapsi kéri: „Szárnyaidról 
adsz-e sárgát, Pille, szép?” 

Pillangó is nyújtja szárnyát, 
s Tapsi arról mártogat 
tojására aranypettyet, 
aranykört meg sávokat. 

Ibolyaszín… aranysárga… 
mindkét tojás csudaszép. 
Ámde hátra még a legszebb: 
piros szín kell oda még! 

Nagy szivárvány fenn az égen, 
Vége épp a rétre ér, 
tojásfestő Tapsi mostan 
jó piros színt tőle kér. 
 

Tóth Eszter: Tapsi ajándéka 
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   Március 15-e az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
emléknapja. Ünnep mindannyiunk számára, mert emberek áll-
tak ki a jogaikért, később adták életüket a hazáért – köztük Pe-
tőfi Sándor is. 

Petőfi Sándort szerintem senkinek nem kell bemutatni, hi-
szen a magyarság egyik legnagyobb költője.  Büszke vagyok 
rá, hogy Petőfi, ha csak egy évig is, de a Pápai Refi diákja volt. 
Ha belegondolok, hogy ő is azok között a falak között tanult, 
mint én, megtisztelve érzem magam. 

1848. március 15-én a magyar nép megmutatta, közösen 
mire lehetünk képesek és mennyire hazafiak az emberek. Az 
egyetemisták megfogalmazták a 12 pontot, az összegyűlt, lel-
kes tömeg elérte, hogy a cenzúra ellenére ki is nyomtassák; 
Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt – 
hogy a Nemzeti Múzeum lépcsőjén-
e, az kérdés, de tény, hogy ezen a 
napon elhangzott. Az eseményeket 
valamennyien fel tudjuk idézni. Ha 
meghalljuk a felsorolást: Petőfi 
Sándor – Pilvax kávéház – 12 pont 
– Nemzeti dal – Nemzeti Múzeum 
– Táncsics Mihály – kokárda – 
mindannyian arra a régi, tavaszi 
napra gondolunk. Ha kitűzzük a ko-
kárdát, azt mutatjuk, hogy komo-
lyan vettük március 15-e üzenetét.  

Egyik osztálytársam cserediák 
volt Franciaországban, és elmondta: 
az 1848-as események tanításánál 
Magyarországot is megemlítik. Jó 
dolog, hogy hallanak rólunk Fran-
ciaországban, hogy a mi forradal-
munkat is számontartják. 

Ám a 2020-as március 15-e más 
volt, mint az összes eddigi. Sajná-
lattal vettem tudomásul, hogy a 
meghirdetett műsor elmarad, mert 
közbeszólt a koronavírus. És mint kiderült, nem csak az ünnepi 
programok maradtak el. A kínai Vuhan városából indult jár-
vány mára a mi életünknek is része lett. Amíg el nem érte a 
határainkat, csak hallgattuk, hány fertőzött van Kínában, de 
most már sajnos itthon is szembe kell néznünk vele: egyre több 
betegről számolnak be a híradások. (Persze nem minden hírt 
kell elhinni, amit az interneten olvasunk – ez a járvány is rá-
mutat, hogy a híreket bizony szűrnünk kell.) 

Fontos, hogy beszéljünk a jár-
ványról, mert most is meg kell mu-
tatnunk, mennyire vagyunk erősek 
és kitartóak – csakúgy, mint 1848-
ban. Most sem szabad a saját érde-
keinket nézni, hogy nekünk mi a jó, 
hanem a közösség érdekeit kell 
előbbre venni.  Tudom, ez a mai vi-
lágban nagyon nehéz, de jó, ha ezt 
tartjuk szem előtt. Nem biztos, 
hogy az a legfontosabb, amit meg 
tudunk venni, fel tudunk halmozni 
– sokkal fontosabbak a belső érté-
kek. Arra tudunk építeni – a tárgya-

inkra nem. Elszomorodom, amikor a különböző közösségi ol-
dalakon azt látom, hogy a boltok polcai üresek. Miért kell 

nekünk ilyen helyzetben is első-
sorban a saját jólétünkre gon-
dolni? Más is ugyanúgy fél, mint 
mi. – Képzeljük el, mi lett volna, 
ha 1848-ban Petőfiék is csak a sa-
ját érdeküket nézik. Akkor mi 
most talán nem lennénk itt. Lehet 
a kettő között párhuzamot találni? 
Szerintem lehet. 

Kérek mindenkit, hogy tartsuk 
be a mostani szabályokat! Nem 
olyan nagy dolog, mint forradal-
mat csinálni, de általa lehet, hogy 
mi is hősök leszünk – másképp, 
mint a fiatalok, akik Magyaror-
szág szabadságát kivívták, de le-
győzzük a veszélyt. 

Akinek idős szülője, nagyszü-
lője van, nagyon vigyázzon rá, hi-
szen ők a legveszélyeztetettebbek. 
És mellé kívánok mindenkinek 
időt, hogy magába nézzen és felis-
merje, számára mi a legfontosabb 
– még az is lehet, hogy egyezik a 
forradalmi hősök értékrendjével. 

Sipos Petra 

Ünnep a vírus árnyékában
Március 15-i gondolatok, 2020. 

„A nagy március nagy  
Ifjúságának örökösei, 
A szabadságot, amit ők kivívtak 
Nektek kell békében megőrzeni.” 

Bartók Lajos 
 

 



Balatonkenesei Hírlap                     – 24 –  2020. április 

 
 
 
Már tavaly júniusban is alig vártam Fehér Adrienn balatonkenesei koncertjét a Széchenyi parkban, de akkor a szeszélyes 
időjárás keresztülhúzta a számításaimat. Ezért is örültem nagyon, amikor megtudtam, hogy mégsem kell lemondanom 
az élményről, mert az eMeRTon-díjas énekesnő március első szombatján bepótolja a nyáron elmaradt fellépést, hogy 
Neumann Balázs zongoraművész segítségével bensőséges és nosztalgikus hangulatot varázsoljon a Kultúra Háza szín-
padára. Biztosra vettem, hogy Adriennék műsora nőnapi ajándéknak is telitalálat lesz, már csak azért is, mert mind-
kettőjük neve garancia a minőségi zenére. A művésznővel a koncert előtt beszélgettem... 
 

– Egy hete ilyenkor a legújabb bemutatódra készültél a 
budapesti Turay Ida Színházban. A beszélgetésünk után pe-
dig egy különleges, elsősorban Cserháti Zsuzsa dalaira épülő 
klubkoncerttel örvendezteted meg a kenesei közönséget. Vagy-
is az éneklés és a színészet jól megfér egymás mellett az 
életedben. Melyik szerelem alakult ki hamarabb? 

– Zenész családból származom, ami alapvetően megha-
tározta az érdeklődési körömet és a pályaválasztásomat. Apai 
nagyapám, Fehér Pál európai hírű tenorista volt, édesapám, 
Fehér András zeneszerző, a Magyar Állami Operaházban dol-
gozott rendezőként és karnagyként, 
mellette tanított a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetemen, vagyis 
ezer szálon futott a szakmai élete. 
Édesanyám, Bodor Éva zenei szer-
kesztőként tevékenykedett. Gyerek-
koromban egy jó darabig opera-
énekes-nőnek készültem: ötévesen 
mi mást válaszoltam volna a „mi 
leszel, ha nagy leszel?”-kérdésre, 
főleg amikor Kincses Veronika vagy 
éppen Polgár László érdeklődött a 
terveimről... (mosolyog) Aztán a 
sors úgy hozta, hogy mégis más 
irányba indultam. Általános isko-
lásként a Magyar Rádió Gyermek-
kórusába jártam, majd a Bartók Bé-
la Zeneművészeti Szakközépiskolá-
ban érettségiztem zeneelmélet-kar-
vezetés tanszakon. Így kezdődött a 
zenei pályám... Később borzasztóan 
elkezdett érdekelni a dzsessz meg a 
színház is, ez utóbbi olyannyira ma-
gával ragadott, hogy elvégeztem a 
Gór Nagy Mária Színitanodát, majd 
1995-től a Székesfehérvári Vörös-
marty Színház tagja lettem. 

– Mi vonzott a színészetben? 
– Leginkább az, hogy ott küzdeni kellett a sikerélményért, 

az elismerésért. A zene szeretetét ugyebár gyerekként vénásan 
kaptam, bőven volt kitől örökölnöm a muzikalitásomat, tehát 
az iskolában számomra egyértelmű volt, hogy a szolfézs ne-
kem megy a legjobban, és hogy karvezetésből is osztályelső 
vagyok. A színház már korántsem volt ilyen egyértelmű, ott 
küzdeni és folyamatosan bizonyítani kellett, és kell a mai 
napig. 

– Visszatérve a zenei karrieredhez és a mostani koncer-
tedhez: a Cserháti Zsuzsával való szakmai kapcsolatod és a 
hét évig tartó barátságotok meghatározó időszaka volt a 
pályádnak. Te mindig is a példaképednek tekintetted őt? 

– Amióta az eszemet tudom, nagy rajongója voltam Zsu-
zsának. Anyukám a Magyar Rádióban dolgozott, ahol azért 
néha felcsendült egy-egy Cserháti-dal. Gyerekként gyakran 
megfordultam anyu munkahelyén, és a legendás Pagodában 
rendszeresen találkoztam a hazai könnyűzenei élet jeles képvi-

selőivel. Utólag gondolkodtam el azon, hogy vajon hol volt ak-
kor Cserháti, miért hiányzott abból a közegből. Mert nem em-
lékeztem, hogy valaha is láttam volna őt a Rádióban. Aztán 
megtudtam, hogy akkoriban élt abban a bizonyos önkéntes 
száműzetésben, ahová azért menekült, mert a Hanglemez-
gyárnál csak vokálénekesként tartottak volna rá igényt. A mel-
lőzöttség éveiben hosszabb ideig a külföldi vendéglátóiparban 
is dolgozott, és itthon pedig főleg vidéken, illetve csak a 
rangos éjszakai szórakozóhelyeken lépett fel. 

– Hogy emlékszel vissza az első találkozásotokra? 
– 1996-ban történt: abban az idő-

ben már lehetett hallani a szakmán 
belül, hogy Zsuzsa tervezi a vissza-
térését. A székesfehérvári színház-
ban játszottam, akkor mutattuk be a 
Hair című musicalt. Az előadás dal-
szövegeit Valla Attila írta, aki egyéb-
ként Cserháti Zsuzsa új, „visszatérő” 
lemezének, a Hamu és Gyémánt-nak 
a szövegeit is jegyezte. Én pedig ki-
használva a szerencsés vagy inkább 
sorsszerű egybeesést, megkértem At-
tilát, hogy hívja el Zsuzsát az egyik 
Hair-előadásra. Az igazat megvallva 
nem sok reményt fűztem a találko-
záshoz, mert akkoriban Zsuzsáról az 
a hír járta, hogy nem szívesen megy 
emberek közé, sokszor még a lemez-
stúdiónak is csak az ajtajáig jutott, 
mert oda sem mert belépni. Ugyan-
akkor volt néhány ember az életében, 
akikkel szemben megnyílt, és Attila 
az egyike volt ezen kiváltságosok-
nak. A Zsuzsával való első találkozá-
sunk óta eltelt huszonnégy év, a fe-
hérvári színház is átépült azóta, de 
nekem a mai napig tisztán megvan az 

a kép, ahogy Zsuzsa ott ül a kis barna kanapén a büfében. Alig 
akartam elhinni, hogy eljött, és gondolhatod, mit éreztem, ami-
kor megpillantottam őt (mosolyog). Szóba elegyedtünk és 
megkértem, hogy tanítson énekelni, mire ő közölte: – Te már 
úgy énekelsz, ahogy kell! Majd ha megtapos az élet, akkor 
meglesz hozzá az a plusz, az a többlet is, amit most tőlem 
kérsz, hogy tanítsam meg neked. 

– Ezek után hogy folytatódott a közös történetetek? 
– Zsuzsa megadta a telefonszámát, mondván, ha a tanítvá-

nyává nem is fogad, azért hívjam csak fel, mert attól beszél-
getni még tudunk. Akkoriban már, illetve még rengeteget dol-
gozott, tele volt fellépéssel. Eleinte elmentem egy-két koncert-
jére, meglátogattam őt a színpad mögötti backstage-ben vagy 
az öltözőjében. Meg felhívtam időnként, és olyankor több órát 
beszéltünk. Akkoriban még nem volt mobiltelefonom, emlék-
szem, utcai telefonfülkékből hívtam őt, és nem győztem bedo-
bálni a pénzt a készülékbe... Elég faramuci helyzet volt, mégis 
az egésznek volt egyfajta varázsa... Eleinte hetekbe telt, mire  

Fotó: Bán István
 

Fehér Adrienn: „Amelyik feladatnak
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rászántam magam, hogy telefo-
náljak neki, aztán amikor felhív-
tam, jól letolt, hogy miért csak 
most jelentkezem. Mindig így in-
dult a beszélgetésünk, aztán per-
sze Zsuzsa „haragja” gyorsan el-
szállt, és utána mindig jót röhög-
tünk az egészen. Az évek során 
egy olyan személlyé avanzsáltam 
az életében, akit felhívott, akit 
felengedett a lakásába, mert ne-
kem volt időm, energiám és tü-
relmem arra, hogy végighallgas-
sam. Talán akkor váltam számára 
igazán fontos kapaszkodóvá, a-
mikor már kevesebbet dolgozott, 
mert már nem volt annyi munká-
ja, illetve amikor már sorra mond-
ta le a felkéréseket. Akkoriban 
már nagyon nem volt jól, és egy-
re inkább azt érezte, hogy a szín-
padra állás akkora stresszt jelent 
számára, és olyan sok szorongás-
sal jár, hogy lelkileg és fizikailag 
sem bírja ennek a terhét. 

– Azt, hogy Cserháti Zsuzsa 
számára mit jelentett a szakmai 
kapcsolatból kialakult barátsá-
gotok, mindennél jobban mutat-
ja, hogy a legendás énekesnő az utolsó koncertjén téged ne-
vezett meg utódjának. Leginkább mit tanultál tőle az együtt 
töltött évek során? 

– Nagyokat beszélgettünk, gyakran ellátott tanácsokkal is, 
általa jobban megismertem a szakmánk „lelki hátterét”. Ren-
geteget tanultam és okultam abból, ahogy élt, ahogy hozzáállt 
az élethez, a zenei pályához, az emberekhez, a kollégákhoz. U-
gyanakkor igyekeztem és igyekszem tanulni a rossz döntései-
ből és azokból a hibákból is, amiket elkövetett. A barátságunk 
meghatározta és a mai napig meghatározza a karrierem alaku-
lását, kihatott az énekesi, a színészi munkámra is, és nem utol-
sósorban emberileg is sokat adott. 

– A Turay Ida Színházban 2016-ban mutattátok be a 
Hamu és gyémánt című előadást, Titkok és érzések alcímmel, 
Cserháti-dalokkal, veled a főszerepben. Mikor fogalmazódott  

 
 

  
meg benned, hogy efféle emléket 
állíts a példaképednek? 

– Tizenöt évig érlelődött ben-
nem a gondolat, hogy Zsuzsa em-
lékét méltóképpen megőrizzem 
és vigyem tovább. Semmiképpen 
nem akartam egy újabb emlék-
koncertet szervezni, abból volt 
több is. Valami átfogóbbal szeret-
tem volna emléket állítani neki: 
egy produkcióval, amelyben o-
lyan titkokat mondhatok el, o-
lyan érzéseket közvetíthetek, a-
miket egy interjúban nem fogok 
elmesélni, viszont a színpadon 
megoszthatom ezeket a közön-
séggel. Egy olyan előadást kép-
zeltem el, amelyen keresztül meg-
mutathatom, hogy milyen ember 
volt Cserháti Zsuzsa, mit gondolt 
az életről, a szakmáról, a zenéről, 
és természetesen mindezt a dalait 
énekelve akartam átadni a publi-
kumnak. Darvasi Ilona, a Turay 
Ida Színház alapító igazgatója ré-
gebben hallott engem Cserhátit 
énekelni, ő vetette fel, hogy létre 
kellene hozni egy színdarabot a 
dalok köré. Egy olyan művet sze-

retett volna színpadra állítani, amely nemcsak az énekesnőről 
szól, hanem Cserháti Zsuzsát, az embert is közelebb hozza 
hozzánk. Így született meg a Hamu és Gyémánt című produk-
ció Topolcsányi Laura tollából, Szurdi Miklós rendezésében. 

– Bár az előadás közel egy éve lekerült a Turay Ida Szín-
ház repertoárjától, a pályád egyik fontos állomását jelentette. 
Ezért is kérem, hogy mesélj róla! 

– A darab egy fiktív énekesnőről, Fekete Heniről szól, akit 
Cserháti Zsuzsáról formáltak, és akit felkérnek, hogy csináljon 
egy Cserháti-emlékkoncertet. Elvállalja ugyan, de igazából 
nagyon is ódzkodik tőle, és a koncertre készülve ugyanazok a 
félelmek és szorongások gyötrik, melyekkel egykor Cserháti 
Zsuzsa is küzdött. Egy fiktív történetbe burkolva mutattuk 
meg, hogy igenis el lehet jutni odáig, hogy egy ünnepelt éne-
kesnő nem mer felmenni a színpadra. A darabbeli Heni oly-
annyira retteg a közönség előtti megmérettetéstől, hogy az u-
tolsó pillanatban lemondja a fellépést, majd ezután következik 
a fordulat. A második felvonásban végül megvalósul a koncert, 
melynek során minden dal hátterében megelevenedik egy Zsu-
zsával kapcsolatos történet. Ez az előadás azért állt különösen 
közel a szívemhez, mert mesélhettem benne Zsuzsa életének 
szép és szomorú pillanatairól, miközben végig a dalait énekel-
hettem. Másrészt egyfajta terápiát is jelentett, valóságos élve-
boncolást. 

– A Hamu és gyémánt-ban a zongorista szerepét Neu-
mann Balázs dzsessz-zongoraművész „alakította”, aki a ke-
nesei műsorodban is a partnered és kísérőd lesz. Mióta is-
meritek egymást? 

– 2007-ben találkoztunk először, amikor Jónás Andrea ba-
rátnőmmel egy székesfehérvári showműsorunkhoz, az Álom-
lányok-hoz kerestünk zongoristát, és Balázs egyszer csak be-
jött a képbe. Azóta tart a munkakapcsolatunk és a barátságunk. 
Balázs amellett, hogy elképesztően jó zenész és remek partner,  

meg kell találnia, az úgyis megtalál” 
 

Egy szerethető nő – Fotó: Turay Ida Színház
 

 
Nőnapi előadás – Jurcsó János polgármester virággal köszöntötte 
Fehér Adrienn énekesnőt                                          Fotó: BKHírlap
 



Balatonkenesei Hírlap                     – 26 –  2020. április 

rendkívül jószívű és jólelkű ember. Ráadásul 
nagy örömömre ő is a szívügyének tartja a „Cser-
háti-témát”.  

– Az elmúlt két és fél évtizedben színésznő-
ként zenés és prózai szerepeket egyaránt játszot-
tál, énekesnőként pedig számos popzenei és 
dzsesszprodukcióban vettél részt. Közben karve-
zetés, ének-zenetanár szakon diplomáztál az 
ELTE-n. Ha valaki, te igazán sokszínű szakmai 
élettel büszkélkedhetsz. 

– Mostanában többször elgondolkodtam a-
zon, pontosabban próbáltam sorra venni, hogy a 
pályám során mit is tettem le az asztalra. 

– És mire jutottál? 
– Mindenekelőtt arra, hogy amikor 1995-ben 

leszerződtem a székesfehérvári színházhoz, hu-
szonhárom évesen már színháztörténetet írtam, 
illetve írtunk, ugyanis Fehérváron az 
volt az első kőszínházi társulat. Úgy-
hogy végül is megnyugodva dőltem 
hátra és állapítottam meg, hogy va-
lamit azért mégis csak letettem az 
asztalra... (nevet) Egyébként nincs o-
kom panaszra. Tavaly a Madách Szín-
ház egyik sikerdarabjában, a Once/ 
Egyszer című musicalben kaptam sze-
repet, és a Turay Ida Színházban is el-
képesztően jó feladatok találnak meg. 
Az egyik nagy kedvencemben, a 
Rocknagyi-ban egy igazi ikont, Tina 
Turnert alakítom, ami egy csodálatos 
kihívás számomra. Emellett a zene is 
folyamatosan jelen van az életem-
ben. Az egyik testvéremmel, Gábor-
ral, aki korábban a Cotton Club Sin-
gers-ben énekelt, van egy négytagú 
dzsesszegyüttesünk, a Singer Street, 
így vele is megvalósult egy álom. Az 
elmúlt években több színházban dol-
goztam zenei vezetőként, a Turay-
ban most is én vagyok a korrepetitor 
a zenés daraboknál, és nagyon élve-
zem, hogy emberekkel foglalkozom. 

– Erre mondják, hogy a válto-
zatosság gyönyörködtet. 

– Persze, és élvezem is a sokszí-
nűséget, csak a helyzetemből adódó-
an egy kicsit kívülállónak érzem ma- 

gam mindenhol. Mert a színházban 
én vagyok az énekes, az énekesek kö-
zött pedig a színész; a dzsesszisták úgy 
tekintenek rám, mint musicalesre, a 
musicalesek közül többen dzsessz-
énekesként tartanak számon. Sehová 
nem tartozom igazán, mégis minden-
hol jól érzem magam. Valahogy úgy 
alakult a pályám, hogy mindig olyan 
helyeken dolgoztam, ahol segítő-
kész, támogató kollégák, barátok vet-
tek körül, akik szakmailag inspirál-
tak, így szinte mindenhol örömömet 
leltem abban, amivel éppen foglal-
koztam. Ráadásul az utóbbi időben 
minden év tartogatott számomra va-
lami izgalmas dolgot.   

– Mint például? 
– Volt olyan évem, amikor szinte 

csak a Budapest Jazz Orchestra-val 
dolgoztam, velük viszont rengeteget, 
és csak elvétve akadt színházi mun-
kám. A 2017-es esztendő jórészt a te-
levíziós forgatással telt, ugyanis fő-
szerepet játszottam az RTL Klub nép-
szerű sorozatában, az Oltári csajok-
ban. Az esélytelenek nyugalmával vet-
tem részt a széria szereplőválogatá-
sán, és legnagyobb meglepetésemre 
kaptam egy olyan lehetőséget, amely-

ről még csak nem is álmodtam. A tavalyi évemet 
pedig a Madách Színházas bemutató koronázta 
meg: a Once/Egyszer című előadásban még tan-
góharmonikázom is... Úgyhogy egy szavam nem 
lehet! Hozzáteszem, egyáltalán nem vagyok tuda-
tos karrierépítő, annak idején például hét évig 
otthon maradtam a gyerekeimmel, mert úgy érez-
tem: az életemnek abban a szakaszában a velük 
töltött időnek van prioritása. Magánemberként ma 
már sokkal tudatosabban élek, mint régebben, de 
a karrierépítésre ez nem vonatkozik. Igazából már 
nem tervezek előre, és főleg nem tűzök ki elér-
hetetlen célokat. Nem vágyom konkrét színházi 
szerepekre, és koncertálmaim sincsenek, mert hi-
szem, hogy amelyik feladatnak meg kell találnia, 
az úgyis megtalál. 

Szűcs Anikó

Rocknagyi – Fotó: Turay Ida Színház 
  

A balatonkenesei Kultúra Háza színpadán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotó: BKHírlap 
 

A balatonkenesei Kultúra Háza színpadán 
 

Fotó: Turay Ida Színház 
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Az elismerést 2020. február 29-én, a Veszprém Arénában 
nyerték el countrytáncosaink, a X. Connector Dance Fest-
en. Csapatként az Art Open Profi kategóriában Dreamin’ 
of Conestoga Country Medley prezentációjuk, Duó kategó-
riában pedig a tánccsoport alapítói, Thierry és Anita saját 
pártánca, a Country Two Step Crystal Wedding koreográfia 
érdemelte a díjat. Folytatásként a Fejér Kupa táncművé-
szeti fesztiválon vettek volna részt március végén, Székes-
fehérváron, de ez a megmérettetés a kialakult helyzetre 
való tekintettel most elmarad. 

A versenytáncosok, név szerint: Kuttler Thierry és Anita, 
Kreitliné Kálmán Éva, Szijgyártó Zsuzsanna, Szőllősi 
Anna, Zsednai Attila és a legifjabb, Bérczes Vivien – a 
tánckar mottója a generációk harmóniája –, több mint fél 
évtizede szívvel-lélekkel képviselik a country táncstílust, 
immáron sokadik nemzetközi és hazai rendezvényen. 

A versenyre felkészülés a Texas Sidestep Oleron-szigeti 
Country és Linedance táborában, világhírű koreográfusok 
technikai tanításával indult, mely a saját inspirációkkal ki-
egészülve teljesedett ki csapatmunkává. 
 

Dupla arany minősítéssel indította a tavaszi szezont 
a Conestoga Country Linedance versenycsapata! 
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– Az Euphoria Művészeti Stúdió az elmúlt két hónapban 
két versenyen is részt vett, nagyon szép eredményeket hozva –
meséli Kertay Zsuzsanna, a Stúdió vezetőedzője. – Rengeteget 
készültünk a gyerekekkel a megmérettetésre, és meg kell di-
csérnem őket, hiszen az órákon a fegyelmezettségükkel igen-
csak segítették a munkámat, nem utolsósorban pedig a saját fel-
készülésüket, fejlődésüket. Úgy gondolom, elértünk egy olyan 
szintre, mikor már ők is átérzik azt, amit próbálok átadni: nincs 
arannyal teli edény kőkemény munka nélkül. A siker és az el-
ismerés nem jön csak úgy magától, hanem igenis meg kell érte 
dolgozni. 

Nyilván mindig van mit csiszolgatni és javítani, de a cél, 
hogy időről időre ők maguk is érezzék a fejlődést, az előrelé-
pést. 

– Hol jártatok, milyen díjakkal gazdagodtatok? 
– Február hónapban részt vettünk a Pápán megrendezett 

ZsooDance Fesztivál minősítő versenyén, ahonnan nagyon 
szép eredményekkel térhettünk haza, hiszen, nyolc koreográfi-
ánkból öt arany minősítés született, és két ezüsttel lettünk gaz-
dagabbak. Ezen kívül egy koreográfiánk különdíjat is kapott, 
amire rendkívül büszke vagyok. 

2020. március 7-én részt vettünk a balatonfüredi I. Silver 
Dance táncversenyen, ami már magasabb szintű megmérettetés 
volt a számunkra. Sokkal erősebb mezőnyben is helyt tudtunk 
állni, úgy gondolom, a gyerekek itt is kihozták magukból a ma-
ximumot. Eredményeink is ezt bizonyítják. 

– A jelenlegi helyzet nyilván a ti munkátokra is hatással 
van, de hogyan tovább?  

– Az elmúlt versenyeken csak a csoport nagyobb tagjai vet-
tek részt, viszont már megkezdtük a felkészülést a kisebbekkel 
is. Április 25. napjára terveztünk egy versenyt, ami most való-
színűleg elmarad, ezen már ők is részt tudtak volna venni. Saj-
nos az élet úgy hozta, hogy próbáinkat szüneteltetjük, eleget 
téve a kormány kérésének, miszerint a higiéniai szempontokat 
betartva és a gyerekek biztonságát maximálisan előtérbe he-
lyezve nem tartunk foglalkozásokat. 

A továbbiakban reménykedem, hogy hamarosan pozitív ki-
menetellel rendeződik a helyzet, és lesz lehetőség újrakezdeni 
a foglalkozásokat, mind az ovisokkal, a kicsikkel és a nagyok-
kal is. Ha dolgozhatunk, már a nyári fellépések koreográfiáit 
fogjuk elkezdeni tanulni, illetve remélhetőleg nyári táborunk 
megtartását sem akadályozza semmi. Terveim szerint 2020. jú-
lius 6-a és 10-e között egy intenzív, csupa mozgással, új élmé-
nyekkel teli hetet tölthetünk együtt, hangsúlyt fektetve minél 
több érdekes dolog tanulására, a táncot kézműves foglakozá-
sokkal, fejlesztő játékokkal megspékelve. Aki kedvet kapott, 
szeretettel várjuk csapatunkba, a csatlakozási lehetőség min-
denki számára adott, az év bármely szakaszában. Bármilyen 
kérdésre szívesen válaszolok, óralátogatási lehetőség is van. 

Elérhetőségeink: 
Euphoria Művészeti Stúdió a Facebookon és Instagramon. 
Kertay Zsuzsanna: 70/3601224 

BKHírlap

Lendületben az Euphoria Művészeti Stúdió táncosai 

Az Euphoria táncosainak eredményei 

Kungl Hanna gyerekkategóriában Tavasztündér című ko-
reográfiájával 10 indulóból 4. helyezést ért el, ami nagy 
büszkeség, hisz Hannának élete második versenye volt. 

Csoportos koreográfiák, junior korosztály 
Magic Caterpillars – 1. helyezés 

Balogh Zóra, Kiss Hanna, Kovács Laura és Hajba-Span-
berger Hanna. 

Szabad lélekkel – 2. helyezés 
A balatonkenesei csoport táncosaié az érdem: Sipos Lili, 
Balogh Zóra, Komáromi Dezdemóna, Baltavári Hanna, 
Török-Kurucz Sára, Kungl Hanna, Kiss Hanna, Kovács 
Laura. 

Cat In The Hat – 4. helyezés 
River – 2. helyezés 

Ebben a koreográfiában veszprémi csoportunk tagjai is 
táncoltak. 

Szólótáncosok 
Strohéber Szintia – Money című tánc – 2. helyezés 
Hajba-Spanberger Hanna – Flashdance Feeling – 6. he-
lyezés – Afrika fohásza – 3. helyezés 
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Az élet szép! 
Sőt, elvárjuk tőle, 
hogy szép és egyre 
szebb legyen. U-
gyanakkor az éle-
tünk, bár valóban szép, de hul-
lámvölgyek és csúcsok válta-
koznak benne. Sokszor élve-
zettel éljük a nyugodt napokat 
és azt hisszük, hogy mi va-
gyunk az abszolút urai az éle-
tünknek. De a valóság más. 

Nagyon sok olyan dolog 
van, amire igazából nem va-
gyunk hatással. Nem tudom, 
mit hoz a holnap. Nem tudom 
befolyásolni az időjárást. És 
akkor még nem említettem a 
körülöttem élő emberek hatását a saját életem alakulására, egy 
autó útját a mellettem lévő sávban, vagy egy veszélyes vírus 
keringését az életem körül, amit manapság megtapasztalunk a 
mindennapokban. 

Veszélyes megszokásból élni, rutinból 
hozni döntéseket. Persze lehet sodródni az 
életben, de lehet tudatosan úszni az árral 
vagy az árral szemben. Én döntöm el. Pont 
így egy belső döntés az is, hogy ha egy ne-
héz helyzettel szembesülök, akkor annyira 
leblokkolok és belevonódok a negatív ese-
ménybe, hogy a trauma határozza meg ké-
sőbb a napjaimat, döntéseimet, sőt akár a 
napi vásárlásaimat is. Trauma lehet egy 
baleset, egy betegség, egy kellemetlen ál-
lapot vagy egy bizonytalan helyzetben való 
élet is. 

De még veszélyesebb félelemből élni. 
A félelem még ijesztőbb képet fest a jövő-
ről, mint amilyen lehet. A félelem bezár és 
nem veszem észre, hogy mellettem is élnek 
emberek. A félelem elveszi a kis örömöket, 
melyek erőt tudnak adni. A félelem elzárja 
a reményt a lelki szemem elől. A félelem kiiktatna minden 
problémát az életünkből, ami azonban nem lehetséges, és ez 
csak fokozza a félelmet. Ez egy ördögi kör. 

Hesna ezt így fogalmazza meg: „hogy a traumát erőfor-
rássá alakítsuk, az az egyik legfontosabb előfel-
tétele, hogy … értelmet találjunk a veszteségünk-
nek; hogy ha már változtatni nem lehetséges, el-
fogadjuk, és más perspektívából szemléljük a tör-
ténteket, megnézzük, mit tudunk ebből tanulni, 
építeni. Ez nem egyenlő azzal, hogy elnyomjuk, 
vagy ignoráljuk a rossz vagy nehéz érzéseket, ha-
nem – amellett, hogy elfogadjuk, hogy ezek éle-
tünk végéig jelen lesznek – van bátorságunk meg-
nézni, hogy hogyan tudunk ebből építkezni.” Más 
írók ezt így fogalmazták meg: túlélő vagyok és 
leszek, nem pedig áldozat! 

Ehhez pedig az első lépés, hogy merjek távo-
labb nézni önmagamnál. Lehet, hogy egy helyze-
tet nem tudok megváltoztatni, de a személyes 

hozzáállásomat már igen. Ha 
félelemből és rutinból élek, ak-
kor érezhetem úgy, hogy csak 
a magam élete a fontos és nem 
vagyok felelős a körülöttem 
élőkért. Ez sajnos önző dönté-
sekhez vezethet. Pedig ez nem 
jó így. Mi van, ha én is rászo-
rulok majd másra? Mi van, ha 
miattam lesz valaki rosszabb 
helyzetben? Felelősek va-
gyunk önmagunkért és felelő-
sek vagyunk egymásért is. A 

felelősség emberségem meghatározó része. 
Lehet, hogy mostanában nem mehetünk oda, ahova szeret-

nénk, lehet, hogy le kell mondanunk a megszokott napi ritmu-
sunkról, de majd újat fogunk kialakítani, mert a belső szabad-

ságunkat nem veheti el tőlünk senki. Az 
auschwitzi koncentrációs tábort megjárt 
Edith Eva Eger pszichológus A döntés című 
könyvében írja: „Dönthetünk úgy, hogy 
arra figyelünk, amit elveszítettünk, vagy pe-
dig arra, amink még megvan.” Tehát máso-
dik lépésünk, hogy odafigyelünk arra, mi 
mindent tehetünk, milyen lehetőségek nyíl-
nak meg előttünk. Persze tudom, hogy ez 
nem egyszerű. Igényli a kritikus gondolko-
dást, az önmagamért és a körülöttem élőkért 
való tudatos felelősségvállalást, a körülmé-
nyek reális felmérését. Ezek most nagy ki-
hívást jelenthetnek számunkra, de mégis! 
Ez emberségünk próbája! 

Jó látni, milyen sokan vannak, akik ké-
pesek kilépni saját világukból, meglátni a 
másik ember szükségét és segíteni. Jó látni, 
hogy vannak, akik másokért szolgálnak 

még a nehéz időkben is. Jó látni, hogy a szeretet nemcsak ön-
szeretet, hanem belefér a másik iránt való figyelmesség, gon-
doskodás is. Csatlakozzunk hozzájuk! 

M. Teréz nővér 

Életvezetés – Amikor a félelem ütközik a felelősséggel…
Mottó: „Pökhendien azt gondoljuk, hogy jogosultak vagyunk a tökéletes, problémák nélküli életre!” 

Al Ghaoui Hesna
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 „Mennyire elgondolkoztató: az el-
múlt napokban akár a döntéshozók ré-
széről, akár a szakhatóságok részéről, 
olyan beszélgetések során, amelyek er-
ről az eseményről adtak tudósítást, o-
lyan kérések fogalmazódtak meg, ame-
lyek alapvetően morális tartalmú kér-
dések. Az önkorlátozás, a szolidaritás, 
a segítés, a komfortzónánknak a leszű-
kítése, másokra való figyelem, önkor-
látozás, ezek mind-mind morális alappal bíró kategóriák. 
Ezeknek a meglétét, vagy éppen a hiányát, jelen napjainkban 
nagyon komolyan és nagyon komoly következményekkel látjuk. 
Azonban ez mindig is így van.” – Ezeket a gondolatokat Dr. 
Udvardy György veszprémi érsek fogalmazta meg a napokban. 

El kell ismerni, valóban különleges napokat élünk, amilye-
neket soha nem gondoltunk. Minden eddigi nehézség, konflik-
tus hirtelen eltörpült, szinte semmivé lett. Minden bizonytalan 
és kérdéses. Mindenkinek megvannak a maga kérdései, nekem 
is. Egy azonban biztos: Isten valamiért nem akadályozta meg, 
hogy a világ most egy kicsit megálljon. Hogy felboruljon a 
napi rutinunk, egyik percről a másikra kiürüljön a naptárunk. 
Ami eddig mindennél fontosabbnak tűnt, most hirtelen egyál-
talán nem számít. Újra kell gondolnunk, hogyan is nézzen ki 
egy napunk (a négy fal között), hol és hogyan kapjon benne 
helyet a munka, és – ha már böjt van – azt is átgondolhatjuk, 
hol kaphat helyet benne az Istennel, vagy éppen a családdal 
töltött idő. 

Legyünk tehát bátrak életünk megszokott kereteinek a vál-
toztatásán! Legyünk bátrak a konkrét, közvetlen szeretet cse-
lekedeteinek a gyakorlására. És legyen bátorságunk ahhoz, 
hogy leleményesen segítsünk mindazokon a testvéreinken, ro-
konainkon, barátainkon, akik erre rászorulnak. Egy bátorító, 
derűs telefonbeszélgetés, egy-egy közös emlék felelevenítése 
sok erőt adhat akár telefonon, akár az internet lehetőségeit 
használva. Itt az idő, hogy mindenki maga döntsön és csele-
kedjen. Használjuk ki mi is az alkalmat, hogy rendet tegyünk 
a fontossági sorrendünkben. 

Egészen biztos vagyok benne, hogy azok a napok, hetek, 
amik most következnek – lehet szó akár a jó, akár a rossz dol-
gokról –, lehetnek ugródeszkák, de ugyanúgy lehetnek szurká-
lódó fegyverek is. A magyar nyelvben a törvények, parancsok, 
előírások sokszor negatív értelmet kaptak az évek során. Ta-
pasztalhatjuk, hogy sokan milyen könnyelműen lázadoztak el-
lenük kicsiben éppen úgy, ahogyan nagyban is. Azt el kell is-
merni, hogy nem mindig könnyű pozitívan szemlélni egy-egy 

szabályt, esetleg törvényt. Talán éppen a-
zért, mert nem mi magunk, hanem más fo-
galmazta meg, vagy éppen írta le. Pedig jó, 
ha tudatosítjuk magunkba: ha megtartjuk a 
szabályokat, azok is megtartanak minket. A 
kérdés, hogy mi magunk hogyan akarjuk ezt 
meghallani és megtenni. 

Az éppen egy éve Balatonkenesén 
járt Böjte Csaba testvér gondolatai jut-
nak eszembe: „Annak idején Mózes 
mondhatta volna úgy is: »Boldog az az 
ember, aki tiszteli apját és anyját. Bol-
dog az az ember, aki nem káromkodik. 
Boldog az az ember, aki nem hazudik.« 
Tehát a boldogságra vezető út útjelző 
táblái a parancsok. A szeretetparan-
csok, de akár az egészségügyi hatósá-

gok által előírt rendelkezések is ugyanígy az életre vezető út 
jelzőtáblái. Ne féljünk tőlük, hanem vegyük komolyan! Az em-
ber, ha eltéved az erdőben, s meglát egy útjelzőt a fán, akkor 
örvendjen, hogy valaki gondoskodott és kiutat mutat neki. 
Másrészt, ha becsukódik az ajtó, kinyílik egy csomó ablak. Vic-
cesen mondták, hogy az egyik férfi, aki hazament, és a koráb-
biaknál hosszasabban találkozott a családjával, mondta: »Jé, 
hogy megnőtt a fiam, alig ismer-
tem meg!« Mert tényleg roha-
nunk, és öt-hét perc jut napon-
ta arra, hogy beszéljünk a gye-
rekekkel – sajnos ez az orszá-
gos statisztika Magyarorszá-
gon. Most akkor van több idő 
és lehetőség akár arra, hogy le-
üljünk egy esti beszélgetésre, 
játékra vagy kacagásra.” 

Mennyi mindenre használ-
hatjuk most az időnket! Nincs rohanás, közösek lehetnek a reg-
gelek, az ebédek. Lehet bátran mesélni, családi sztorikat átadni 
a gyerekeknek, hiszen van rá idő. Lehet végre megkeresni az 
örömet adó, otthoni hobbinkat. Végre kiülhetünk a kertbe a 
napsütésben, elolvashatjuk a régen áhított könyveket, vagy ép-
pen nyugodtan végignézhetjük a kedvenc sorozatunkat. Meg 
kell találni a szépet, a derűt és az örömet. Itt és most. Minden 
adott és bőven van időnk is. Csak dönteni kell… 

Persze, jó lenne végre aggodalom és félelem nélkül élni, 
hiszen mindenféle vírusok, betegségek és viták nélkül is na-
gyon bonyolult tud lenni az élet. De ha már így alakult az éle-
tünk, és keresztül kell mennünk ezeken a napokon, heteken, 
esetleg hónapokon, legyünk és maradjunk a hit, és a szeretet 
emberei. 

A reménytelen, tehetetlen világnak tudnia kell, hogy nagy 
az ereje az igaz embernek, és csodálatos dolog egymással 
lenni, időt és alkalmakat ajándékozni szeretteinknek. Csodála-
tos dolog felfedezni az éppen nyiladozó tavasz apró szépségeit, 
vagy éppen a közös játék vidám kacagását otthon, a szeretteink 
közelében. Mert idő, az most van mindannyiunknak. 

Útravalóként Böjte Csaba testvér humoros, de mégis ko-
moly gondolataival biztatok mindenkit: 

„Annak idején Ádám atyánk is elment a Tescóba, és vett 
két kőbaltát, hazavitte a fiainak, mert azt akarta, hogy diót tör-
jenek vagy mamutra vadásszanak azokkal, de lám, ők egymást 
fejbe verték. Hogyan használom a kőbaltát, az internetet, ho-
gyan állok hozzá a járványhoz, ezek mind lehetnek nagy isten-
verései, de Isten áldásai is, az életem újratervezéséhez akár. 
Ez lehet az időszámítás kezdete…” 

Öröm, vagy csak nyűgösködés? 
 „Azt gondolom, valóban egy új korszak kezdődik, 

egy új ablak nyílik ezzel a bezártsággal mindannyiunk előtt.” 

Böjte Csaba testvér 

Böjte Csaba testvér 
 

M. Erzsébet nővér
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A mai alkalommal olyan témát érintünk, 
amely minden magyar állampolgár számára 
fontos: az egészségbiztosítási ellátással 
foglalkozunk.  Hazánkban a társadalombiz-
tosításban való részvétel kötelező. A kötele-
zettségnél fogva biztosítási jogviszony ha-
tározza meg az egyes ellátásokra való jogo-

sultságot. Az ellátásra való jogosultságot jogviszonnyal lehet 
megszerezni. Ehhez egészségbiztosítási kötelezettség jár, mi-
vel az egészségbiztosítás járulékos jogviszony. Talán elsőre 
egy kicsit érthetetlennek tűnik az olvasó számára ez a szakmai 
definíció, ezért fordítsuk mindezt közérthető nyelvezetre! 

A biztosítási jogviszony úgy jön létre, hogy valaki hivata-
los munkavégzést folytat, azaz munkavégzésre irányuló, jöve-
delemszerző aktív tevékenységet folytat. Jogviszony szerezhe-

tő ezen kívül még abban az esetben, ha valaki nappali tago-
zatos tanuló, hallgató, szociálisan rászoruló vagy nyugdíjas. 
A jogviszony a biztosítás kezdetétől annak a megszűnéséig 
nyújtja az ellátást. A biztosított a társadalombiztosítás összes 

ellátására jogot formálhat. Létezik egy harmadik formája az 
ellátásnak, amikor megállapodás alapján egészségügyi szol-
gáltatások igénybevételére van lehetőség. A természetbeni el-
látásokon kívül a biztosított pénzbeli ellátásokat is igénybe ve-
het. A széleskörű egészségügyi ellátás fenntartása járulékfize-
tési kötelezettséget von maga után. Az egészségügyi ellátás 
biztosított azon személyek részére is, akik nem munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban állnak. Ők egészségbiztosítás termé-
szetbeni ellátása révén szereznek jogosultságot. Az a személy, 
aki nem biztosított, nem részesülhet az ellátásban. 

Nézzünk most két speciális esetet! Mi történik abban az 
esetben, ha valakinek a munkaszerződése lejárta előtt pár hét-
tel kell kórházba mennie, hosszabb ideig tartó gyógykeze-
lésre? A munkaszerződés lejártával a TB-biztosítás még 45 
napig fennáll, ez alatt rendezni kell a további jogosultságot. 
Erre többféle megoldás lehetséges. Amennyiben a személy el-
éri nyugdíjkort, automatikusan jogosulttá válik a TB-ellátásra. 
Ha a személy munkanélkülivé válik és munkanélküli ellátásra 
jogosult, a TB-ellátás biztosítva van. Más esetben a biztosí-
tandó félnek kell havi járadékot befizetnie. Ezen kívül létezik 
méltányossági alapon történő ellátás is. Ezzel kapcsolatban a 
Kormányhivatalban lehet kérelmet benyújtani. Természetesen 
ezt az igényt minden esetben alá kell támasztani. 

Egyéb lehetőség is nyílik arra, hogy a személy TB-ellátása 
biztosítva legyen. Abban az esetben, ha az ellátott valamilyen 
okból nem tudja fizetni a TB-járulékot, más személy is fizet-
heti utána. Ehhez a NAV kirendeltségén lehet az ellátandó 
személy részére befizetési csekket igényelni, melyhez ajánla-
tos tudni az illető adatait, TAJ-számát. 

Jelen cikk nem teljeskörű, ezért minden esetben tanácsos 
a Kormányhivatalban tájékoztatást kérni. 
Forrás: neak.gov.hu 

Összeállította: Varga Ákos  
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 

Túrmezei Erzsébet: 
Ha nem teszek semmit sem 

Most nem sietek, 
most nem rohanok, 
most nem tervezek, 
most nem akarok, 
most nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 
 
Most megnyugoszom, 
most elpihenek 
békén, szabadon, 
mint gyenge gyerek, 
és nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 
 
S míg ölel a fény 
és ölel a csend, 
és árad belém 
és újjáteremt, 
míg nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten, 
 
új gyümölcs terem, 
másoknak terem, 
érik csendesen 
erő, győzelem… 
ha nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 

 

Szociálpolitikai kalauz 
Egészségügyi szolgáltatások 
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Turisztikai egyesületünk hírei 

A koronavírus hatásainak csökkentése – a turizmusban 

Tisztelt Vendégeink! 
A kialakult helyzetre való tekintettel 
irodánk határozatlan időre zárva tart! 

A következő időszakban is elérhetőek leszünk 
a balatonkenese@tourinform.hu e-mail címen 

és a 06-70-671-0106 mobilszámon. 
 

A koronavírus megjelenésével bizonyára mindany-
nyian érzékeljük annak egyénre és családi környe-
zetre gyakorolt hatásait. A szolgáltatói szektor – a- 
zon belül is a turizmushoz, szállodaiparhoz és vendéglátáshoz 
köthető vállalkozások – az a terület, amely kiemelten érintett 
ebben a kérdésben, és ahol a vírus negatív társadalmi és gaz-
dasági impulzusai a legnagyobb mértékben vannak jelen világ-
szerte. 
 

Valamennyi szálláshely – főként a koronavírussal fertőzött 
területeken lévők – csökkenő foglalási mutatókkal rendelke-
zik, melyhez a lemondások növekvő trendje párosul. 

A megbetegedések növekvő száma, csak úgy, mint a nem-
zetközi média fokozott, témával kapcsolatos hírei mind hozzá-
járulnak ahhoz, hogy számos vendég mondja le európai útjait, 
és egyre többen döntsenek úgy, hogy inkább otthon maradnak 
a vírusos időszak alatt. 

Mit tehetsz hotelként vagy magánszálláshelyként, hogy 
minimalizáld a koronavírus negatív hatásait? Mit tanulhatunk 
ázsiai hotelektől, akik sikeresen átvészeltek olyan korábbi ví-
rusokat, mint a SARS 2003-ban, vagy a madárinfluenza és a 
sertésinfluenza 2009-ben? 

 

Mivel a körülmények 
akár napról-napra is változ-
hatnak – akár pozitív, akár 
negatív irányban –, fontos, 
hogy ebben a helyzetben „tisz-
ta fejjel” gondolkodjunk, és 
a „vészforgatókönyvet” e-
lővéve módosítsunk szállo-
dánk stratégiáján. 

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület 
a Morgens ajánlásait szeretné bemutatni 

a település szállásadóinak. 
Ezekkel a tippekkel 

sikerülhet a veszteségeket minimalizálni. 

1. Tartsd a fókuszt a hosszú távú célokon! 
Ne hozz vészhelyzet esetén olyan felelőtlen lépéseket, 

amelyeket később megbánnál! A rosszul átgondolt, rövid 
távú döntések ugyanis hosszabb távon sokat árthatnak a 
szálláshelyednek! Gondold ezt át, mielőtt cselekszel! 

2. Védd meg a publikus áraidat! 
Ne kínáld szobáidat jelentős kedvezménnyel, ez ugyanis 

hosszú távon káros hatással lesz üzleti eredményeidre! Ha 
így teszel, akár évekbe is telhet, mire a piacod újra hajlandó 
lesz Nálad foglalni a mostani, magasabb áraidon. Gondold 
át alaposan árazási stratégiádat! 

3. Ápold a már meglévő ügyfélkörödet! 
Ne okozz csalódást lojális, visszatérő vendégeidnek! 

Bármit is cselekszel, ne változtasd meg szolgáltatásaid ko-
rábbi színvonalát! Ha így teszel, hidd el, vissza fog még 
ütni! 

4. Koncentráld marketingtevékenységedet a 
    helyi piacra! 

Csoportosítsd erőforrásaidat arra a szegmensre, akik a jelen 
kialakult helyzet ellenére is utazást terveznek! Azok a ven-
dégek ugyanis, akik törölték külföldi foglalásaikat, jelen 
pillanatban is alternatívák iránt kutatnak, ezért emeld ki szá-
mukra ezt a lehetőséget! Ez különösen értékes szegmens le-
het számodra a jövőbeli növekedés szempontjából! 

5. Ne csökkentsd a marketingköltségeidet! 
Összpontosíts a meglévő kereslet megszerzésére, és 

csak azokról a piacokról vond el költségeidet, ahol kevés, 
vagy egyáltalán nincsen kereslet! Online marketingköltsé-
geidet irányítsd olyan bevételgeneráló csatornák felé, mint 
például a kereső marketing, metasearch vagy a retargeting! 
Vizsgáld meg, melyik csatornák és szegmensek nem mű-
ködnek a Te szálláshelyed esetében! 

Forrás: Morgens  
Összeállította: Tóth Barnabás 
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A mai alkalommal Antoni 
Gaudí katalán építész, szobrász 
néhány munkáját szeretném be-
mutatni, a teljeség igénye nélkül. 
A vállalkozás amúgy lehetetlen-
nek tűnik, mivel mindent a maga 
valóságában érdemes megcsodálni. Írha-
tunk mindenről, de eredetiben, élőben 
látni az igazi – meg aztán egy rövid útle-
írás nem teszi lehetővé a bővebb ismerte-
tést. 

Gaudí páratlan építészeti munkái kö-
zül ma többet a Világörökség részeként 
tartanak számon. Szakemberek egy része 
a katalán modernizmus megalkotójának 
tartja.  Egyikük az 1919-ben Londonban 
született Jonh Ruskin. Ruskin számos do-
loggal foglakozott, így az építészet mel-
lett íróként, irodalomkritikusként, festő-
művészként, szociológusként, költőként 
és filozófusként is ismert volt. – Gaudí 
zsenialitása, hogy szinte saját maga ké-
szítette a különféle belsőépítészeti mun-
kákat. Korábban utaltam rá, hogy egyedi 
építészeti eljárással dolgozott, amelynek 
a technikáját nem hagyta rá az utókorra. 
Hihetetlen, de igaz. Egyik legismertebb 
munkája, amelyet évente hárommillióan 
tekintenek meg, a Sagrada Família 
(Szent Család-templom), Barcelonában. 
Eredetileg két építészben látták a munka 
elvégzésének a lehetőségét, de ők szak-
mai ellentétbe kerültek egymással. Ezek 
után kérte fel Gaudít a város vezetése, aki 
negyven évig dolgozott rajta… – Jó mun-
kához idő kell – szoktuk mondani. A 
mester mindenről részletes vázlatot ké-
szített. Feltételezhető, hogy ezeket a váz-
latokat is sokszor változtatta: éppen ez 
volt az egyik dolog, amiért nem kedvel-
ték, mert állandóan megváltoztatta az el-
képzeléseit. Hiába, a művészek már csak 
ilyenek! A Sagrada Família esetében el-
sőként 1891 és 1900 között a nyugati 
szárny épült meg. Mivel Gaudí halálát 
követően vázlatai jelentős része megsem-
misült, 1954-től folytatták a templom 
építését – a munka napjainkig folyik. A 
befejezést 2026-ra, Gaudí halálának szá-
zadik évfordulójára tervezik.  

A templomot látva egyszerű ember-
ként is jól elkülöníthető a mester mun-
kája: első és hátsó részének stílusa eltérő. 
Bevallom, Gaudí briliáns alkotása nekem 
jobban elnyerte a tetszésemet, mint amit 
azóta „hozzágondoltak”. Gaudí úgy 
vélte: „Az anyag tisztán, a maga asztrális 
görbületeiben tárulkozik majd ki, s ekkor 
majd a világ végre megsejtheti a paradi-
csom alakzatait.” 

Számos torony emelkedik ma is a 
templom falai közül, de a legmagasabbat 
170 méteresre tervezik. A befejezést kö-
vetően ez lesz Barcelona legmagasabb 
épülete. Érdekesség, hogy az egyik oldal-

só kapu mellett több nyelven fel-
tüntetett Miatyánk imádság szö-
vegét magyarul is olvashatjuk. A 
templom külső homlokzatát pász-
tázva megtudtam, hogy a bibliai 
jelenetek állatszobrai valóban lé-

tezett élőlényekről lettek megmintázva. 
A munkához mindenféle egzotikus jó-
szágot vittek Gaudínak, de ő végül egy 
szegény asszony jószágait választotta, 
akinek pénzzel hálálta meg nagylelkűsé-
gét. 

A templom belső tere tágas, jól meg-
világított. Belül nem találunk szobrokat. 
Az isteni nagyságot a hatás adja a láto-
gató számára. A Sagrada Família is a Vi-
lágörökség része. A templom mellett 
Gaudí melléképületeiből is meghagytak 
az utókor számára; XVI. Benedek pápa 
2010. novemberében itt szentelte fel és 
emelte bazilika rangjára a templomot. 

Be kell vallanom, hogy a Sagrada 
Família idegenvezetőjének tudása elég 
gyér volt. Mondjuk aznap már mi vol-
tunk a sokadikak, akiket kalauzolt és el-
fáradt. Viszont örömmel újságolta, hogy 
látogatásunkat követően utazik Buda-
pestre, egy konferenciára. Remélem, si-
kerrel járt. 

Gaudí azonban nem csak templomot 
épített. Roger Segimon de Milà textilgyá-
ros megrendelésére készült el 1905-1910 
között a Casa Milà, azaz a Kőbánya, me-
lyet Gaudí legutolsó lakóépületeként tar-
tanak számon. Az épület rendkívül jelleg-
zetes, azonnal kitűnik az egyéb házak kö-
zül. A monstrum a szemlélő számára bar-
langhatást kelt. A falazat felülete már-
vánnyal, habarccsal kombinált. Legyünk 
őszinték: Gaudí minden munkáia egyedi, 
stílusát nem lehet nem felismerni. Az öt-
emeletes bérház első emeletén lakott a 
Milà család. A minden igényt kielégítő 
ház alagsorában istálló is rendelkezé-
sükre állt. Ez az épület is a világörökség 
része. 

1904 és 1906 között épült a Casa 
Batlló, azaz a Csontok háza – ugyancsak 
a világörökség része. Gaudí egy meglevő 
lakóépületet épített át a megrendelő kö-
zéposztálybeli család részére, szecesz-
sziós stílusban. Életemben első alkalom-
mal – nem ma volt – földrajzi tanulmá-
nyaim során találkoztam ezzel a szép 
épülettel. – Apropó, földrajz! Benkő Bé-
láné Irma néni, tanárom egyik tantárgya 
volt. Szinte hallom, ahogy mondja: Lá-
tod, milyen jól megtanítottam neked a 
földrajzot? A mai napig emlékszel rá. 
Munkámból adódóan idős korábban na-
ponta látogattam és segítettem neki. 
Időnként össze is vitatkoztunk, de kije-
lenthetem, hogy kedveltük egymást. Kö-
szönöm, Irma néni, a sok tudást, nagy 
hasznát veszem! 

Katalán rab nemzet 3.
Sagrada Família – Casa Milá – Casa Battló – 

Salvador Dalí 

Sagrada Família
 

A Sagrada Família belső tere
 

Casa Milà
 



Balatonkenesei Hírlap                     – 34 –  2020. április 

Nem tudom, a mai tankönyvekben is említést tesznek-e a 
spanyol-katalán építészet csodáiról. Véleményem szerint ki-
hagyhatatlan alkotások. 

A mai barangolás-
ban még egy ugyan-
csak különleges ember-
re szeretnék fókuszál-
ni. Ő nem más, mint 
Salvador Dalí (Salva-
dor Domingo Felipe Ja-
cinto Dalí i Domènech). 
Andorrában találkoz-
tam egyik alkotásának 

szoborba öntött másával, a „lefolyó órával” – szülőhazája pe-
dig Katalónia volt. 1904-ben látta meg a napvilágot Figueres-
ben. A települést, ahol született, majd később eltemették, csak 
„madártávlatból” láthattam, de mindenképpen érdemes né-

hány mondat erejéig megemlí-
teni. Dalí festészetére a szürrea-
litás jellemző. Nem vázolom fel 
teljes életútját, aki szeretne el-
mélyedni a munkásságában, bő-
ven talál rá vonatkozó szakiro-
dalmat. Annyi azonban bizo-
nyos, hogy a művészettel hamar 
eljegyezte magát: már nyolcéve-
sen műtermet rendezett be há-
zuk mosókonyhájában és padlásán. – Tehetünk nála egy kis 
magyar vonatkozású kitérőt is: Dalí egyik közeli barátja a ma-
gyar származású Juan Gyenes, azaz Gyenes János világhírű 
fotós volt. 1912-ben született Kaposváron, majd Győrben élt. 
A későbbiek folyamán úgy alakult, hogy külföldre távozott. 
Amerika volt az úticélja, de valaki azt tanácsolta, előtte nézzen 
be Spanyolországba. Ám a látogatás ott marasztalta. Megismer-
kedett a feleségével és egy lánygyermekük született. Szívében 
mindig magyar maradt. Fotózta a spanyol arisztokráciát, a kirá-
lyi családot, Franco tábornokot. De rajtuk kívül is számos világ-
hírű embert kapott lencsevégre, így Omar Sharif-ot, Charlie 
Chaplint, Ingrid Bergmant, Picassot. 

Dalí egész életével saját szürreális látásmódját mutatta 
meg. Talán nem sértő, ha bolondos, a világtól elrugaszkodott 
emberként jellemzem. Ma azt mondanánk rá, „a normától el-
térő személyiség” volt. Egyedi látásmódja talán saját emberi 
határainak a feszegetése. Mosolyt, elgondolkozást, csodálko-
zást előcsalogató alkotásai azt a látszatot keltik, hogy az élet-
ben nem szabad mindent komolyan venni. 
Felhasznált irodalom: Wikipédia 

Varga Ákos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itt az ideje elrakosgatolódni! 
Hagyományosan a virághét, a virágvasárnap előtti időszak 

a magvetés ideje a kiskertben. 
Ez a hét – a húsvét mozgó ünnep volta miatt – mindig a 

növő hold időszakába esik, azt pedig már Lippay Lajos is írta, 
hogy: „Csaknem minden konyhára való füvek, az kiknek gyö-
kereikkel nem élünk, hóld növekedésére leghasznosabban vé-
tetnek. Mert ha hóld fogytára vetik, vagy igen kén nőlnek, vagy 
semmire kellők lésznek... Mivel efféle veteményesben, kiválltfé-
leképpen való eszköz találtatik. Egyik az gyökere, kinek földdel 
vagyon eggyesége, és cimborálása. Másik a földön kívül, úgy, 
mint az szára levelestül, kinek a levegő-éggel. Azért mind a 
kettő igen függ a napnak, hóldnak és több planéták, avagy buj-
dosó csillagok bészivarkodó erejétül.”. 

Fekete István írja többször, hogy a madarak fiókái is új-
holdra kelnek ki, így együtt növekednek-telnek majd az égi 
dajkával. 

Tehát mit vessünk virághéten a fűszerkertbe? Az egynyá-
riakat, borsikát, borágót, majorannát, körömvirágot – szabad-
földbe. 

A melegigényes trópusi származású bazsalikomokat jó me-
legben az ablakba vessük, még az öntözővizét is meg kell lan-
gyosítani, hogy szépen fejlődjön. 

Évelőket is lehet vetni, ha még nincs belőlük elég: snidlin-
get, tatát hagymát, évelő borsikát vagy csombort, izsópot, cit-
romfüvet, szurokfüvet, orvosi zsályát, rutát, fehér ürmöt, ánizs-
mentát, édesköményt. 

A csillagászati tavasz kezdete az évkör kitüntetett pontja 
(az idén március 20-ra esett), de éppen itt keveredik a mi szo-
láris naptárunk az ősi lunaris számításokkal. Mert a húsvét 
ideje mozgó ünnep, és viszi magával hamvazó szerdát, pün-
kösdöt, áldozócsütörtököt is. 

Miért várja meg a húsvét a napéjegyenlőség utáni telehol-
dat? 

 
Casa Batlló

 

A Sagrada Família üvegablakai

Salvador Dalí
 

Molnár V. József talán közelebb visz a megfejtéshez: „Már-
cius 21-én, Szent Benedek ünnepén a nap erőre kap, diadalútját 
kezdi el. A tavaszi napegyenlőség ideje ez, amikor egyforma 
hosszúak a nappalok és az éjszakák. A földnek méhében szüle-
tésre feszül már minden csíra, magzat és a rügyek is pattanni 
készülnek, de még várniuk kell, amire a nap égi társa, a hold is 
megtelik; erőre kap a fönti bába is, aki világra segíti a naptól 
fogant életet. S húsvét hajnalon majd, amikor halottaiból támad 
föl az Úr, legyőzve a pusztulást, szinte varázsütésre megújul a 
határ, a kert, az erdő. Zöld-arany színe ragyog fel mindennek, s 
vele ragyog a rítusát, dolgát tevő ember lelke is.”. 

Lippay nem csak a növő holdat tartotta fontosnak a vetés 
idejére nézve, de azt is, hogy milyen csillagjegyben jár az adott 
napokban. Így vezette be az „együgyű, és paraszt” kertészeket 
a tudományba: „Tudnunk köll azért, hogy az asztronomusok és 
asztrológusok az égen egy nagy circust, avagy kereket rendel-
nek, melyet zodiákusnak neveznek. Azon ismét egynéhány csil-
lagoknak egybegyűlt rendeket, az kiket jegyeknek neveznek, az 
kik 12-en vannak, az hónapok száma szerint... Az hóld is, ő for-
gásában meglátogatja ezen jegyeket. De nem esztendeig, mint 
a nap, hanem egy hónap alatt minnyájukat. Kinek mutatkozá-
sát minden nap akár melly calendáriumba is fötalálhatod...”. 

Ma már újra vannak holdnaptárak, például a Biokultúra 
egyesület is kiadja. Ebből megtudhatjuk, éppen merre jár a 
hold. És valóban, amikor az Oroszlán jegyében jár, minden 
ilyenkor vetett mag gyorsan csírázik és egyenletesen kikel. 

Bollók Ferenc 
 

Lechner Judit Fűszeres, virágos kalendáriuma nyomán 
 



Balatonkenesei Hírlap                     – 35 –  2020. április 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

               
     A          

               
           C    

               
               

   K            

               
               

               
               

Csak mértékkel! 
● Amennyi egy marékba belefér (kevéske) 

– 8 BETŰ 
● Egynemű tárgyakból 12 db – 5 BETŰ 
● Szemcsés anyag mérésére való űrmérték, 

25-30 l – 4 BETŰ 
● A hüvelykujj és a mutatóujj hegye közti tá-

volság – 8 BETŰ 
● Űrmérték, kb. 1,5 l – 4 BETŰ 
● Kb. fél hl-es űrmérték – 3 BETŰ 
● Kb. 8 dl-es űrmérték – 4 BETŰ 
● Népi hosszmérték, a hüvelyk- és a kisujj he-

gye közti távolság – 5 BETŰ 
● Kelmék mérésére használt régi hosszmérték, 

kb. 78 cm – 3 BETŰ 
● 1 ív nagyságú papír – 5 BETŰ 
● Negyedóra – 7 BETŰ 

Rejtvény 
Készítette: 

Pulai Istvánné 
és Pulai Anna 

    

    

    

    

 

 

Az országos veszélyhelyzetre 
való tekintettel több, ingyenesen el-
érhető digitális forrás is a rendelke-
zésünkre áll, ha hirtelen könyvre 
lenne szükségünk – a könyvtárak 
pedig, mint minden más, zárva tar-
tanak. Ám a „Maradj otthon!”-ma-
raton a kötelezően elvégzett mun-
kán felül nem feltétlenül kell, hogy 
az unalomról szóljon: elő a köny-
vekkel, eddig félrerakott folyóira-
tokkal! Az interneten pedig meg-
szokott honlapjaink mellett érde-
kességeket is találunk. Áprilisi 
ajánlónk ebből mutat be néhányat. 

Kezdjük „az ország legrégibb 
digitális könyvtárá”-val, a Magyar 
Elektronikus Könyvtárral (MEK), 
mely a veszélyhelyzettől függetle-
nül is szabadon, bárki által elérhető. 
Az 1994 óta működő, és azóta fo-
lyamatosan bővülő szolgáltatásban 
magyar nyelvű, tudományos, kultu-
rális és oktatási célra használható 
dokumentumokat, könyveket (akár 
kötelező olvasmányokat, hangos-
könyveket is), elektronikus újságo-
kat, folyóiratokat találunk. Okoste-
lefonokra, e-könyv olvasókra, tab-
letekre optimalizált felülettel is ren-
delkezik. 

mek.oszk.hu 
Az Arcanum Adatbázis Kiadó 

2020. március 16-tól egy hónapra 
nyilvánossá tette közel 27 millió fo-
lyóirat- és újságoldalt tartalmazó 
periodika-adatbázisát, az Arcanum 
Digitális Tudománytárat. A rend-
szerben régi újságok, folyóiratok kö- 

 

között kereshetünk, mely remélhe-
tőleg segítség lesz az egyetemis-
táknak, és másoknak is érdekes 
tudnivalókat nyújt. 

www.arcanum.hu 
Ugyancsak az Arcanum tette 

ingyenesen elérhetővé Szaktárs 
nevű adatbázisát is, mely tizenkét 
szakkönyvkiadó közel 15 ezer kö-
tetét tartalmazza. A felületen az 
Akadémiai Digitális Archívum, az 
Attraktor, a Balassi, a Gondolat, a 
L'Harmattan, a Kalligram, a Kor-
társ, a Kronosz, a Mentor, a Napvi-
lág, az Osiris és a Szaktudás Kiadó 
Ház könyvei érhetők el. 

www.szaktars.hu 
Több száz hangoskönyvet tett 

ingyenesen elérhetővé archívumá-
ból az MTVA. Honlapjukon köte-
lező és ajánlott olvasmányok, me-
sék, rádiójátékok is meghallgatha-
tók. 

archivum.mtva.hu/radio 
Szótárak és egyetemi jegyzetek 

váltak április 30-ig könnyebben és 
előfizetés nélkül hozzáférhetővé az 
Akadémiai Kiadó honlapján is. Az 
adatbázisok a Szótár.net és a Ma-
gyar Elektronikus Referenciamű 
Szolgáltatás (MERSZ) online felü-
letén kereshetők. 

szotar.net 
mersz.hu 

Az olvasásban megfáradt otthon-
ülők remek komolyzenei felvéte-
lekhez is hozzájuthatnak most: 
hozzáférhető a Berlini Filharmoni- 
 

kusok filmarchívuma. A videótárban 
neves karmesterek vezényletével elő-
adott művek láthatók és hallhatók. A 
belépéshez ingyenes regisztrációs 
szükséges. 

www.digitalconcerthall.com 
– nk – 
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Szállítás napja         A hulladék típusa 
Április 7. (kedd)   Kommunális 
Április 14. (kedd)  Kommunális 
    Zöldhulladék 
Április 21. (kedd)  Kommunális 
Április 27. (hétfő)  Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Április 28. (kedd)  Kommunális 
    Lomtalanítás 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 
Szállítás napja          A hulladék típusa 

Április 7. (kedd)   Kommunális 
Április 14. (kedd)  Kommunális 
    Zöldhulladék 
Április 19. (vasárnap)  Kommunális 
Április 26. (vasárnap)  Kommunális 
Április 27. (hétfő)  Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Április 28. (kedd)  Lomtalanítás 

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

edényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak elszál-
lításra átadni. A szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék eseti 
összegyűjtésére – díj fizetése mellett – a közszolgáltató által biztosított emblémázott, 110 
literes gyűjtőzsák vehető igénybe. 
 

Zöldhulladék kezelése 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 

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

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

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

A zsákokat a következő helyeken 
tudják megvásárolni 

Balatonkenese Városgondnokság 
8174 Balatonkenese, Fő u. 43. 
Hétfő – csütörtök: 8.00 – 15.00 
Péntek:  8.00 – 13.00 
Gazdabolt 
8174 Balatonkenese, Fő u. 45. 
Hétfő – péntek: 8.00 – 16.00 
Szombat:  8.00 – 13.00 
„Vegyeske” papír, írószer, 
nyomtatvány, újság, könyv 
8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 2. 
Szeptember 1. – június 30.: 
Hétfő – péntek: 7.30 – 17.00 
Szombat:  7.30 – 12.00 
Július 1. – augusztus 31.: 
Hétfő – péntek: 7.30 – 17.00 
Szombat:  7.30 – 13.00 
Vasárnap:  7.30 – 12.00 
VILLKER Bolt 
8174 Balatonkenese, Szilágyi E. u. 15. 
Hétfő – péntek: 8.00 – 17.00 
Szombat:  8.00 – 13.00 
Vasárnap:  zárva 

 

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

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

lana előtti közterületre helyezheti ki. 

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

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

A zsákokat a szolgáltató folyamatosan pótolja. A nagyobb papírhulladékot az ingat-
lanhasználó a gyűjtőedény mellé kihelyezve, kilapítva, kötegelve adja át. 

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

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

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

 

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

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

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

 

Kommunális zsák: 508.- Ft/db 
Biológiailag lebomló 

„zöldhulladékos” zsák: 100.- Ft/db 
 

Házhoz menő lomtalanítási időpontot 
minden hónap 4. keddjére (március-október hónapok között) 

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

 

Lomtalanítás 
 

Az ingatlanokon keletkezett avart és kerti hulladékot 
2020. március 24-től TILOS égetni! 

Gyűjtse inkább biológiailag lebomló zsákba, vagy komposztáljon! 
 

Jelenleg 
zárva 
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A P R Ó -  
h i r d e t é s e k  

ÁLLÁS 

■ Szakácsot, kézilányt, mosogatót, takarítót 
április 3-tól október 15-ig, kiemelt bérezés-
sel felveszek. 
Tel.: 06/52/784-994, 06/30/443-5101, 
Nagy Béláné 

ADÁS / VÉTEL 

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

SZOLGÁLTATÁS 

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

 

Fekete Gyémánt Szépségszalon 

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

Legyen az Ön fotója a 

Balatonkenesei  Hírlap 
borítóján vagy oldalain! 

Várjuk képeit! 

balatonkenesehirlap@gmail.com 

 

Hol járunk? 
Márciusi lapszámunkban a Tátorján épü-
letének képe jelent meg. A helyes megfej-
tést ezúttal 

Varga Ákos 
küldte. 

Gratulálunk! 

Sajnos a nyeremények átadásával most 
egy ideig várnunk kell, de nem felejtjük! 
Új rejtvényünket a 39. oldalon találják. 
Milyen épületet ismernek fel? Ha megvan, 
írják meg nekünk! 

balatonkenesehirlap@gmail.com 
 

Otthon van és fáj a lába? 
Hívjon, s megyek otthonába! 

Pedikűrre bejelentkezés: 
06 30/619-96-62 – Szilvia 

 

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

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

 
 

Számítógépek teljes körű karbantartása, 
adatmentés, vírusirtás, 

helyszínre történő kiszállással. 
Számlázó program NAV beküldéssel. 

Hívjon bizalommal! 
(06-30/262 2103 

 

Hirdessen a Balatonkenesei Hírlapban! 
Hirdetési méretek és árak: 

Teljes oldal, A/4-es méret:  20.000.- Ft 
Fél oldal, 12,5 cm x 18 cm:  10.000.- Ft 
Negyed oldal (álló vagy fekvő) 

8,5 cm X 12,5 cm 
vagy 12,5 cm x 8,8 cm, 
tájolástól függően:     5.000.- Ft 

Névjegy méretű (álló vagy fekvő) 
5 cm x 8,5 cm 
vagy 8,5 cm x 5 cm, 
tájolástól függően:     2.000.- Ft 

Lap alján vagy tetején elhelyezett csík, 
18 cm x 2,5 cm:     1.000.- Ft 

Apróhirdetés:        100.- Ft 
Keretes apróhirdetés:       200.- Ft 
Kiemelt apróhirdetés ábrával:      300.- Ft 

 
Ha egy évre előre rendezi hirdetése díját, 

tizenegy hónapot fizet, 
a tizenkettediket ajándékba adjuk! 

 
A hirdetésre rendelkezésre álló oldalaink fekete-fehérek. 

Rejtvény 
E számunk rejtvényeinek megfejtései 

35. oldal 
Csak mértékkel! 

Maroknyi – Tucat – Véka – Bakarasz – Pint
– Akó – Icce – Arasz – Rőf – Árkus – Fer-
tály 
 

 

Hát ezek meg micsodák?! 

1. Csokinyúl füle 2. Kenyérbél 3. Ecsetek 4. 
Fültisztító pálcikák feje 5. Kiflivég 6. Csokito-
jások 
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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 

Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, 
a KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 

minden nap 7:00 órától 22:00 óráig hív-
ható: 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 

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 bejelentke-
zéssel látogatható. 

TOURINFORM IRODA 
8174 Balatonkenese, Kálvin J. tér 4. 

88/657-700 
balatonkenese@tourinform.hu  

Nyitvatartás:  
Hétfő-péntek: 9:00-16:00 

        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 A SZÉCHENYI PARK, 2020. MÁRCIUS. 
FOTÓ: TÓTH BARNABÁS 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: ÁPRILIS 15. 
Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az időpontig szívesked-

jenek eljuttatni hozzánk, ellenkező esetben már csak a következő számban kap-
hatnak helyet. Hirdetésfelvétel írásban: balatonkenesehirlap@gmail.com 

A Balatonkenesei Hírlap Balatonkenese Város Önkormányzatának ingye-
nes kiadványa, ezért a szerzők műveikért díjazásban nem részesülnek. 

A cikkek tartalmáért a szerzők (például az interjúban megszólalók) fe-
lelnek. 

Beküldött kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség 
a változtatás jogát fenntartja. 
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