Kohányi Imre:
Rákóczi üzen…
Az élet könnye, kínja távozik.
Leszállt az éjjel… Kassa álmodik.
Erzsébet dómnak gótíve alatt
Mi zörgeti a kriptafalakat?
Orbán tornyában a tetők felett
Mi lengeti a harangkötelet?
Valami búsan zokog az éjbe’,
Valami fájón lehat a mélybe,
Messze tájaknak panasza, jajja,
Valaki figyel, valaki hallja.
Valakinek most röppen az álma,
Szívét haragnak mord nyila járja,
Valakinek most pezsdül a vére,
Valaki vágynék nézni az égre.
Panaszszó nem száll fáradt álmokig,
Sötét az éjjel… Kassa álmodik.
Zokogó széltől zúg a sírterem,
Felmordul most a nagy fejedelem:
„Bercsényi, hallod?! Micsoda hangok,
Panaszos szelek, síró harangok!
Valamit sejtek – rossz idők járnak,
Van-e védkarja magyar hazánknak?
Van-e, ki védje, van-e, ki ójja –
Bercsényi, hallod? – kondul az óra,
Minden ütése szívembe csapdos,
A néma csend is sírástól hangos.
Mardosó hangon zúg az orgona,
Miként morajlott messzi Mármora,
Ha magyar panaszt süvített a szél.
Most is úgy hangzik, most úgy beszél.
Megértem szavát. Üzen Kárpát,
Nem a miénk, mit megszerzett Árpád!
Bercsényi, hallod? Üzen a Tátra,
Magyar helyett már cseh harcos járja,
Üzen a gyászos majtényi róna,
Letört zászlónk is elpusztult róla,
Üzen az Erdély, üzen a Zágon,
Mikest siratja bús éjszakákon.
Valami úgy fáj, úgy ég, úgy sajog,
Érzem, hogy én is újra rab vagyok!”
Erzsébet dómnak nyílik ajtaja,
Két férfi surran szellemként tova.
Cseh őr riad föl, fogja fegyverét
S döngeti a dóm szentelt küszöbét.
Elrablott földek szíve fölsajog:
Mért nem lehetünk újra magyarok?
Fölzúg a sok jaj, a sok sérelem,
Ahol csak jár a nagy fejedelem.
„Tovaszáll aztán, fölmordul ajka:
Alszik a rónák büszke magyarja?
Jajszó hiába csap föl az égig,
Élők nem hallják, s holtak megértik?
Mért hoztak hát el, mért nem hagytak
Idegen földön fogoly magyarnak?!
Bercsényi szolgám, írjad Mikesnek,
Magyarországon újra temetnek,
Elveszett Erdély, elveszett Zágon,
Ne sírjon érte bús éjszakákon.
Ne jöjjön hozzám, mért vinne útja
Ős Rodostóból új Rodostóba?”
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Elcsuklik hangja, följajdul erre,
Szívébe tódul minden keserve,
Eléje tűnik hazája képe,
Feszül a keble, lázad a vére.
„Mienk e haza, én, én nem adom,
Jöjjön az ellen, védni akarom!
Rablók büntetlen sose raboltak,
Hagyják az élők, védnek a holtak!
Bercsényi hívem, fújd a riadót,
Hallják a holtak az ős harci szót,
Fújjad, míg kürtöd hangja megszakad,
Idegen igát tűrni nem szabad!
Bercsényi szolgám, írjad Mikesnek,
Itt a földből a holtak kikelnek,
Keltse fel ő is halott társait,
Varrják a harcnak dicső zászlait.
Acélos karral jöjjünk itt össze,
Hazánknak földjét vérünk fürössze,
Talán majd abból kurucok kelnek
S itten még újra hősök teremnek!
Haljunk meg újra, küzdjünk vállvetve,
Menjünk északra, délre, keletre,
Minden halottnak piruljon az arca,
Föl kurucok, új szabadságharcra!”
Panaszos szél zúg ős határokig.
Süket az éjjel… Minden álmodik…
Pápa, 1920. június
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Szerkesztői előszó
„Nézz csak körül,…
…most dél van és csodát látsz,
az ég derűs, nincs homlokán redő,
utak mentén virágzik mind az ákác,
a csermelynek arany taréja nő
s a fényes levegőbe villogó
jeleket ír egy lustán hősködő
gyémántos testű nagy szitakötő.”
(Radnóti Miklós: Június)
Június. Lassan újraindul az élet.
Hogy pontosan olyan lesz-e, mint a vírusjárvány kitörése előtt volt, arról
megoszlanak a vélemények; tény, hogy
sok szabály továbbra is velünk marad.
Egy biztos: sok dolog múlik azon, mi
magunk hogyan állunk hozzá.
E lapszámunkat újra kézbe vehetik,
nem csak képernyőn át juthatnak hozzá.
Igyekeztünk az elmúlt két hónap írásaiból is válogatni bele. – Emellett megemlékezünk Trianon 100. évfordulójáról, meg-találják kedvelt rovataikat is.
Olvassanak kedvükre!
Nagy Krisztina
2020. május

Újabb enyhítések léptek életbe

Balatonkenese Város Polgármesterének
104/2020. (V. 14.) határozata
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Balatonkenese Város Képviselő-testületének hatáskörében
eljárva az alábbi döntést hozom meg:
1. A 2020. március 17. napján a 2/2020. (III. 17.)
határozattal elrendelt korlátozásokat 2020.
május 15. 12:00 órától – az alábbiak szerint
– feloldom.
2. Balatonkenese Város közigazgatási területén található sportparkok és a játszóterek használatát engedélyezem.
3. A Vak Bottyán Strand területe – a strandfürdő vízminőségének igazolásáig, a korábbi
évek gyakorlatának megfelelően – közparkként működik, nyitvatartását 8:00 órától
20:00 óráig állapítom meg.
Döntésem a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132.§ (2) és (3) bekezdése alapján,
törvényességi felülvizsgálat keretében vizsgálható.

Új hivatali ügyfélfogadási rend
A Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal új ügyfélfogadási rendje
2020. június 3-tól az alábbiak szerint alakul:
2020. június 3. napjától hétfőn, szerdán és pénteken
a személyes ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik:
Kérjük, hogy a várakozási idő és a személyes érintkezések számának
csökkentése érdekében telefonon szíveskedjenek időpontot egyeztetni ügyintézőinkkel!
Telefon: 88/481-088; 88/481-087

1. Ügyfeleink kizárólag a száj és orr eltakarására alkalmas eszköz viselése esetén léphetnek be az ügyfélfogadó térbe!
2. A belépést követően a kihelyezett kézfertőtlenítő szer alkalmazása
kötelező!
3. Irodánként egy időben egyszerre egy ügyfél tartózkodhat. A soron
következő ügyfeleknek a Hivatalon kívül kell várakozniuk, ahol a 2
méter védőtávolságot meg kell tartani.
Megértésüket és közreműködésüket ezúton is megköszönjük!

Balatonkenese, 2020. május 14.

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal

Jurcsó János
polgármester

Kedves Olvasóink!

Általános tájékoztatás
gallyazási munkálatokról
kis- és középfeszültségű hálózatok
A Bakonyi Fakitermelő Bt. az E.ON Áramhálózati Zrt. megbízásából élet- és vagyonvédelmi
okokból gallyazási- és nyiladéktisztítási munkálatokat végez az E.ON Zrt. hálózatain.

A munkálatok egész évben folyamatosak. Az ezzel kapcsolatos észrevételek az alábbi elérhetőségeken jelezhetők:

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2020. júniustól a Magyar Posta újra
kézbesíti lapunkat, de a Balatonkenesei Hírlap aktuális és korábbi számai elérhetők Balatonkenese Város Önkormányzatának honlapján is:
www.balatonkenese.hu, valamint facebook oldalán:
https://www.facebook.com/balatonkenesevarosonkormanyzata.
Igény esetén értesítést küldünk a megjelenésről, illetve az aktuális lapszámot elektronikus körlevél formájában juttatjuk el a megadott e-mail
címre. Ezzel kapcsolatos igényét kérjük, hogy a
balatonkenesehirlap@gmail.com címen jelezze.
A lap nyomtatott formában, korlátozott példányszámban a megszokott
pontokon továbbra is elérhető.
Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala (Béri Balogh Ádám tér 1.) – Közművelődési
Intézmény és Könyvtár (Kálvin János tér 4.) – Tourinform Iroda (Kálvin János tér 4.) –
Magyar Posta (Balatoni út 65.) – Katica Pékség és Teaház (Fő utca 21.) – „Vegyeske”
papír-írószerbolt (Széchenyi utca 2.) – Balatonkenese Városgondnokság (Fő utca 43.) – Dr.
Saáry István Egészségház (Táncsics utca 3.) – Tátorján Szociális Szolgáltató (Táncsics utca
20.) – „Incsi-Fincsi” Húsbolt (Fő utca 11.) – Húsbolt (Mikes Kelemen utca 20.) – Antikvárium Balatonkenese (Széchenyi utca 16.) – Balcsi Élelmiszer (Fő utca 61/A.) – Villker
Kenese Kft. (Szilágyi utca 15.)

Balatonkenese Város Önkormányzata

Bakonyi Fakitermelő Bt.
06-30/267-9094
Ügyintéző: Horváthné H. Krisztina
+36-30-990-63-76
+36-70-908-63-01
Levelezési cím: 8439 Sikátor Ady Endre utca 2.
E-mail cím: info@bakonyifa.com,
valamint tájékoztatás kérhető az E.ON Áramhálózati Zrt. területileg illetékes ügyfélszolgálatától.
Balatonkenesei Hírlap
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2020. június

Módosult a zajvédelmi rendelet

Játszótérhasználati ajánlás

Balatonkenese Város Önkormányzata
Polgármesterének
8/2020. (V. 14.) önkormányzati rendelete
a helyi zajvédelemről szóló
6/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

a Nemzeti Népegészségügyi Központ részéről
Ismert, hogy kijárási korlátozás feloldásával a játszóterek is
megnyitottak. Ezek ugyan szabad terek, de itt is fontos a
szociális védőtávolság és az alapvető higiéniai szabályok
betartása. Emellett a játszóterek használata során a jelenlegi
járványügyi helyzetben az alábbiakra érdemes odafigyelni:

1.§
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a helyi zajvédelemről szóló 6/2018. (IX. 28.) önkormányzati
rendelet 6. § helyébe, az alábbi rendelkezés lép:
(1) Zajjal járó tevékenységet, különösen építőipari, szerelési, kertépítési továbbá a lakosság háztartási igényeit kielégítő, zajkeltő munkát
munkanapokon 8.00 óra és 18.00 óra,
szabadnapokon 9.00 óra és 15.00 óra között lehet végezni,
munkaszüneti napokon nem lehet végezni,
kivéve az azonnali hibaelhárítást igénylő munkavégzést.
(2) Zajjal járó zöldterület-karbantartási tevékenységet
munkanapokon 8.00 óra és 20.00 óra,
szabadnapokon 9.00 óra és 15.00 óra között lehet végezni,
munkaszüneti napokon 9.00 óra és 11.00 óra között, kizárólag elektromos árammal működő eszközzel lehet végezni.
2. §
A rendelet a kihirdetését követő negyedik napon lép hatályba.
A rendelet kihirdetve: Balatonkenese, 2020. május 14.
Jurcsó János
polgármester

Jurics Tamás
jegyző
Indokolás

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. szeptemberében alkotta meg a helyi zajvédelemről szóló
6/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét. A rendelet hatályba lépése óta eltelt időszakban beigazolódott, hogy a hétvégén végzett, zajjal járó tevékenységek további korlátozása
indokolt annak érdekében, hogy a településen a hétvégi pihenés zavartalan legyen. A módosítás megalkotása során figyelemmel voltunk azokra is, akik kizárólag hétvégén tudják elvégezni a ház körüli teendőket, ezért szombaton délután 15:00
óráig engedélyezett a zajjal járó tevékenység végzése.
A rendeletmódosítás teljes szövegét a
www.balatonkenese.hu
oldalon találják.

Tájékoztatás horgászati tilalom
feloldásáról
2020. május 29-től ismét lehet horgászni a Széchenyi
Park előtti vízterületen, este 20:00 óra és reggel 06:00
óra között.
A horgászat időbeli korlátozására azért volt szükség, hogy
az illemhely hiánya miatt jelentkező közegészségügyi problémák megelőzhetőek legyenek. A Széchenyi Parkban található toalett működik, így a fenti intézkedés fenntartása
nem indokolt.

Balatonkenesei Hírlap

–5–

• A legfontosabb, hogy csak egészségesen látogassák a játszótereket. Amennyiben betegnek érzi magát, vagy tüneteket észlel magán vagy gyermekén, ne menjen közösségbe, maradjon otthon és indokolt esetben hívja fel háziorvosát!
• Lehetőleg közeli játszóteret válasszunk, ezzel is csökkentve a társas érintkezésből adódó kockázatokat!
• Alapvető a kézhigiéné betartása. Mossunk vagy fertőtlenítsünk kezet és figyelmeztessük erre gyermekünket is,
legalább evés, ivás előtt, a közös használatú játékok használata után, mosdó használata előtt és után! Használjuk
az üzemeltető által biztosított kézmosási, kézfertőtlenítési
lehetőségeket.
• Ügyeljünk a megfelelő távolságtartásra! Kerüljük a zsúfolt helyszíneket, a gyerekek is maradjanak egymástól
legalább 1,5 méterre.
• Hívjuk fel gyermekünk figyelmét arra, hogy játék közben
ne nyúljon az arcához, különösen a szájához, orrához,
szeméhez! Kerüljük a zavaró, pl. arcba hulló hajviseletet.
• Mivel a játszótér esetében szabad térről van szó, itt nem
kötelező a maszk viselése. A maszk vagy a kesztyű gyermekek számára kényelmetlen, zavaró lehet, ami miatt
többet nyúlnak az arcukhoz, növelve ezzel a fertőzés kockázatát. Inkább a gyakori kézmosásra, kézfertőtlenítésre
ügyeljünk!
• Ha gyermekünk még túl kicsi ahhoz, hogy megértse ezeket a szabályokat, inkább azokat a játékokat részesítsük
előnyben, ami nem jár közös használatú eszközök megérintésével (saját homokozó eszközök, saját kismotor
stb.) és figyeljünk oda a kézfertőtlenítésre.
• Kivételesen ne bátorítsuk az osztozkodást, se játékszereken, se az ennivalókon!
• Magyarázzuk el gyermekünknek, hogy ez különleges
helyzet, amikor különleges szabályok érvényesek.
• Tartsuk be az üzemeltető által hozott különleges házirendet, és hívjuk fel erre gyermekünk figyelmét is!
2020. június

Trianon 100 – 1920-2020
Bodor András:
Megyünk
Erdélyi folyók, erdélyi hegyek,
Elsírta a szél, mit üzentetek.
Zokogva, zúgva, jajszós panasza:
Rablók kezén a kincses, szép haza!
S mi vele sírunk, fenn vagy hallgatag
Majd búsulásunk zord átokba csap,
Feldúlt kebellel száz kínt érezünk,
De válaszul csak egy szó: Megyünk.
Erdély s Magyarhon, egy e két haza,
Mint a három, egy Istenség maga,
Hol a teremtés sohasem pihen.
Az idők méhe titkos mélyiben
Ikernek szülte a székelyt, magyart,
S amit a vér köt, mindörökre tart.
Nélküled, Erdély, úgysem élhetünk,
Számunkra nincs más választás. Megyünk.
Csalárd ítélet, új harc kezdete
Véres perünket nem fejezte be.
Nem lesz a rónán addig nyugalom,
Míg szolgaság ül bérces tájadon.
Még a barázdák sem teremnek itt,
Inkább az ősök csontjait felvetik.
Hadúr haragja lesz a fegyverünk,
Ha egyszer érted, Erdélyért megyünk.
Erdélyi folyók, erdélyi hegyek,
Találkozónkra készen legyetek!
Csillagok csókja lehet csak olyan,
Amikor kettő egymásba rohan.
Hogy menekül a rabló horda, óh!
A gyáva, hitvány, orvul támadó.
Csak veled, Erdély, újra egy legyünk.
Halni vagy élni, mindegy, de megyünk!

Eőry Ferenc:
Párbeszéd
Ne légy, magyar, rab nemzet bús szülötte,
Kinek nevéért kell pirulnia.
Válassz magadnak új hazát, dicsőbbet,
Légy angol, holland, német, francia.
Indulj nyugatnak! Amerika partján
Arany jövő vár, oda menj, fiam!
Nem új dolog hazát s szívet cserélni,
A sors, ha vert, megtették annyian.
Miért maradnál a koldus hazában,
Mely szörnyű harcon annyit szenvedett?
Ne fűzd a véres, könnyáztatta röghöz
Szépen hajnalló, ifjú életed.
Volnék bár ifjabb! Új hazát keresni
Veled sietnék, túl tengeren,
De agg vagyok, napom nyugvóra hajlik,
Itt kell maradnom, vár a sírverem…
Atyám, ne mondd! Szavad szívembe markol:
Miért e gyötrő, önkínzó beszéd?
Tőled tanultam a hazát szeretni,
S ne osztanám meg fájó végzetét?
Hiába mondod, hogy más nemzeteknek
Tündöklő napja fényesen ragyog:
Magyarnak lenni, érzem, szent előjog,
Magyar vagyok! És magyar maradok!

Imre Ferenc:
A trianoni béke
A trianoni béke szétszórt bennünket,
ahogy vihar a száraz leveleket.
Ezeréves hazát úgy dobtak a tűzre,
hogy annak lángjait láthassák örökre.
Saját hazájából száműzték a magyart,
kiket befogadott, üldözték a magyart.
Halálra ítéltek a győztesek minket,
mások bűneiért bennünket büntettek.
Tüzes fésűikkel többször megfésültek,
nyomópréseikkel gyakran kipréseltek.
Magyarok nagy része szórványsággá sínylett,
tagadnia kellett az anyai méhet.
A saját hazánkban más nemzetté lettünk,
kultúrát, a kincset mi nem felejtettük.
Szabadság mázával új rendszerek jöttek,
mindent, ami magyar, a földre döntöttek!

Köszönjük Németh Gyuláné tiszteletesaszszonynak Bodor András és Eőry Ferenc versét. A Trianonnal kapcsolatos illusztrációk
Németh Gyula tiszteletes úr gyűjteményéből
valók.
Balatonkenesei Hírlap
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Háborút vesztettünk, jaj a legyőzöttnek!
Nyugati győztesek adott békéjének.
Így statuált példa a világon nem volt,
elajándékozták, ami övék nem volt.
Balatonkenese, 1999. június 8.
2020. június

Május negyedik hétvégéjén a Tájház felújítási munkálatainak
végéhez érkezett a Balatonkenesei Városvédő Egyesület. Már csak pár apró simítás maradt.
Tagjaik mellett köszönet illeti mindazokat, akik támogatták
munkájukat: Villker Kenese Kft., Gazdabolt (Gyurica László),
Vegyeske Papír és Írószerbolt (Vass Károlyné), Szántó László,
Gáspár Sándor, Makai Sándor, Vér házaspár, Sipos Lajos.
Külön köszönet az Eleven Cukrászatnak és Balatonkenese Város Képviselő-testületének, hogy a záró napon a vendéglátásukról gondoskodtak!
Fotók: Boór Ádám és Molnár Mónika
Balatonkenesei Hírlap
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Noha iskolánkban az oktatás változatlanul digitálisan zajlik, gyerekeink otthon is remekül teljesítik a feladatokat. Az alábbiakban
a vizuális nevelés, rajz, technika témakörében készült alkotásaikból mutatunk be.

Alakrajzok különleges nézőpontból – 2., 3. és 4. osztály

Képkiegészítés montázs, kollázs technikával – 1., 2., 3. és 4. osztály
Falikép, tavaszi virágok fólia alatt – 1., 2., 3. és 4. osztály

Szuperhős –
1., 2., 3. és 4. osztály

Balatonkenesei Hírlap
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Mesebeli várak – a 2., 3. és 4. osztályosok alkotásai
Közeledik a tanév vége az oktatási intézményekben. A gyermekeknek megszűnik az online
oktatás kötöttsége, fokozatosan feloldásra kerülnek a veszélyhelyzeti szabályok, ezért várható,
hogy több időt töltenek a közterületeken, a szabadban. A rendszeres napi elfoglaltság után a
szünetben hirtelen rengeteg szabadidőhöz jutnak, amelynek egy részét közvetlen szülői felügyelet nélkül töltik el. Ehhez jön még a felszabadultsággal járó óvatlanság, amelyet nem csak
az ő esetükben figyelhetünk meg, hanem a Balatonra érkező turisták esetében is.
Mindnyájunk feladata, felelőssége, hogy felkészítsük a gyermekeket a rájuk leselkedő veszélyekre.
Az áldozattá válás megelőzéséhez a legszükségesebb tudnivalók, nem csak gyerekeknek:
● Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne
tartsák jól látható helyen, ne adják oda idegeneknek.
Óriásvirágok – 1., 2., 3. és 4. osztály ● Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják
őrizetlenül. A legjobb, ha azt mindig maguk
mellett tartják.
● Idegenekben – még ha kedvesek is – ne bízzanak meg, velük ne menjenek sehová, még
útbaigazítás céljából sem.
● A késő esti órákban lehetőség szerint ne induljanak egyedül haza, hanem egymást
védve-kísérve.
● Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem
testi épségüket védjék.
● Ismerjék az általános segélyhívó telefonszámot: 112, illetve tanulják meg szüleik telefonszámát is.
Öltöztesd fel! –
●
Ne próbáljanak ki ismeretlen hatású szereBogi divat – Spengler Boglárka
ket,
italokat, kábítószereket, tudatmódosító
Öltöztesd fel! –
2. osztály
anyagokat, mert a hatásuk kiszámíthatatlan,
Bogi divat – Revuczky Antónia
és kiszolgáltatott állapotban könnyebben
4. osztály
válhatnak bűncselekmény áldozatává, de elkövetőjévé is.
● A szülők tudjanak arról, hová készülnek, kivel töltik idejüket, ismerjék barátaik nevét,
címét, telefonos elérhetőségét, tudják mikorra várhatók haza.
● Keressenek gyermekükkel együtt a nyárra
hasznos elfoglaltságot, otthoni tevékenységet a családért, környezetükért.
Javaslom, hogy a gyermekekkel, fiatalokkal leülve kössenek egy „megállapodást”, amelyben
otthoni feladatokat adnak nekik és cserébe – ismert, tudott – szabadidős programokban támogatják őket. Természetesen a megállapodás
megbeszélése ad alkalmat arra is, hogy a veszélyhelyzetekre felhívják a figyelmüket!
Kívánom, hogy ez a nyár rendkívüli eseményektől mentes vakáció legyen minden gyermeknek,
fiatalnak és családnak!
Stanka Mária r. őrnagy
megelőzési kiemelt főelőadó
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
Balatonkenesei Hírlap
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Madárlesen Kenesén

szívesen kutat rovarok után a seregély
(Sturnus vulgaris), de hagyjunk a kertben egy-egy cserjés, „elvadult” részt is,
ahol fészket rakhat és megfelelő búvóhelyet talál a barátposzáta (Sylvia atricapilla), a vörösbegy (Erithacus rubecula) és az apró ökörszem (Troglodytes
troglodyte).
Persze néha elég pár percig az eget
kémlelni, hogy madarakat lássunk. A molnár- (Delichon urbicum) és füsti fecskék
(Hirundo rustica) a városban szerencsére még mindig gyakori látvány, de állományuk csökkenést mutat. A fecskéket műfészkek kihelyezésével és száraz
időben sárgyűjtőhely kialakításával segíthetjük. Kenesén ritkább légivadászokkal is találkozhatunk, a fokozottan
védett gyurgyalagok (Merops apiaster)
és a sarlósfecskék (Apus apus) gyakran
járják be kisebb csapatokban a település
légterét repülő ízeltlábúak után, előbbieket jellegzetes „prü-prü” hangjuk, utóbbiakat gyors röptük, ívelt szárnyaik és
éles hangjuk alapján tudjuk felismerni.
A tücsök ciripeléstől
hangos esték során is
számos madarat figyelhetünk meg. Manapság
a város területén egyre
jobban fogyatkozó bozótosokban halljuk dalok és irodalmi művek
legendás madarát, a még
éjszakai órákban is aktív csalogányt, azaz fülemülét (Luscinia megarhynchos). VarázslaHázi rozsdafarkú (Phoeniculus ochruro) – Fotó: Kajtár Bence tos éneke messzire elA korán kelők gyakran láthatják a hallatszik, az akácillatos májusi esték
kémények tetején üldögélő és énekével hangulatának emelésére csak ajánlani
revírt tartó házi rozsdafarkút (Phoenicu- tudom!
lus ochruro), de ilyenkor koncerteznek a
A kertből kilépve
rigók is. A fekete rigó (Turdus merula) számos, nem hétköznaés az énekes rigó (Turdus philomelos) pi fajt is megpillanthagyakran egy magasabb fa csúcsáról hal- tunk Balatonkenesén.
latja énekét. Napközben a már röpképes, Most már jobb, ha egy
de még juvenilis tollazatban lévő pinty- kicsit vastagabb madárfélék (Fringillidae) fiókái ágról ágra kö- határozót viszünk mavetik a szüleiket, hangosan élelmet kö- gunkkal, a nagyobb navetelve tőlük. A kerti tujákban is gyak- gyítású távcső pedig soran költő pintyfélék fajai a tengelicek hasem akadály. A var(Carduelis carduelis) és a zöldikék (Car- jak szinte mindenhol
duelis chloris), amelyek a téli etetők ott vannak, legyen az a
rendszeres vendégei is. A lenyírt gyepen városközpont, vagy a

A legnagyobb számban hazánk területén előforduló gerinces csoportot a
madarak képviselik, ezért ők az egyik
leggyakrabban látott állatok és alig akad
pár faj, amely nem védett közülük. Színpompás külsejük vagy éppen csodálatos
dalaik sokunkban felkeltik az érdeklődést irántuk. Hogyan tudjuk megfigyelni
őket? Hol akadhatunk a nyomaikra?
A legegyszerűbb módja, ha kiülünk
a kertbe egy csésze tea vagy kávé mellett
és hallgatózunk, kémlelünk. Nem kell
sok idő, hogy megpillantsuk az elsőt,
majd a másodikat. Nagyon jó, ha a kertben találhatóak ágas-bogas fák vagy nagyobb akár elvadult bokorcsoportok, ezek a „home office birding” alapkellékei. Ilyenkor már nem etetjük a madarakat, de egy lapos virágalátétet vízzel feltöltve kiváló lehetőség a madarak számára ivásra és fürdésre, utóbbi szintén
érdekes látványt nyújthat. Az otthoni
madarászáshoz is jó, ha van nálunk egy
kisebb távcső és a gyakoribb fajokat bemutató határozókönyv.
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szántóföld, velük biztosan találkozni fogunk. A dolmányos
(Corvus cornix) és a
védett vetési varjak
(Corvus frugilegus)
a térségben csak nálunk ilyen gyakoriak, mert a Honvéd
üdülő és a környező telkek nagy fáin számos fészket építettek, egy nagyobb varjútelepet létrehozva. Kenesén az antikvárium melletti nagy platánon is találhatóak fészkek.
A vízparti séták során mindig találkozhatunk madarakkal. Mi még büszkélkedhetünk nádassal, amely talán a
part melletti síneknek köszönhette a
fennmaradását. A Disznólejárótól Fűzfő
felé haladva, a partot kémlelve megpillanthatunk olyan fajokat, mint a halakra
vadászó, fokozottan védett nagy kócsag
(Andrea alba), a kőrakáson tollukat szárító kis kárókatonák (Microcarbo pygmeus), a hangos dankasirályok (Larus
ridibundus), a feltűnő vízi fészkén kotló
bütykös hattyú (Cygnus olor) és a gyakran látott tőkésrécék (Anas platyrhynchos). A nád között hallani lehet a nádirigó (Acrocephalus arundinaceus) dallamos hangját. Ha malacvisításra emlékeztető hangot hallunk, valószínűleg
egy guvat (Rallus aquaticus) üzen a társainak a nád közül.
A Soós-hegy lábánál haladva a szigorúan monogám örvös galambok (Columba palumbus) hanyag módon összeállított gallyfészkét megközelítve megtapasztalhatjuk, amint a fészken ülő
szülő felrepülve hangosan összecsapja
szárnyát, amellyel a ragadozót próbálja
elriasztani. Ellentétben az erdei fülesbaglyokkal (Asio otus), akik szintén a
part alatti fákon találtak otthont egy
varjúfészekben; ők a fészekben lapulva
büszkén kivárják, hogy az ember elmenjen. A baglyok nem építenek fészket, odúkba, épületekbe, sziklákon, a
földön, vagy más madarak által épített
fészkekbe rakják tojásaikat.

Fészkén ülő fülesbagoly (Asio otus)
2020. június

A Református temető idősebb fáin is látható néha
egy fülesbagoly; ha madarat
nem is mindig, de a földön
található bagolyköpeteket és
fehér ürülékét a fa körül
könnyen észre lehet venni. A
város határában járva találkozhatunk búbos bankával
(Upupa epops), én az 1000
éves csárda körül láttam egyet. Miközben repülnek,
pillangóra emlékeztetnek a
fekete fehér sávos szárnyaik.
Latin és népi magyar nevei,
foltos bugybóka, dudoga,
babutka a hangjára utalnak,
míg mások a fiókák védekező magatartására, ganajmadár, sáros banka, büdös banka, büdös bod, amikor is veszélyhelyzetben a fiókák gyorsan a ragadozó felé ürítik a
bűzös guanójukat. A szántók
mellett haladva, a tövises útszéli bokrokon ül a tövisszúró gébics (Lanius collurio), aki ún. vártamadár, zsákmányát egy magasabb pontról figyeli.
Nagyobb gyíkokkal, egyenesszárnyúakkal táplálkozik, prédáját gyakran egy
tüskére szúrja fel és onnan fogyasztja.
A gabonatáblák közepéből gyakran
pittypalattyol a szintén védett fürj (Coturnix coturnix), eszmei értéke 50 000
Ft. A boltok polcain található fürjtojás és
-hús nem ettől a fajtól, hanem a japán
fürjtől származik, melynek tartása egyszerű és gazdaságos, mégis rengeteg hazai fürjet ejtenek el a déli országokban,
amikor a madarak Észak-Afrikába vonulnak.
A mezőgazdasági területek, erdősávok, autópályaszélek jellegzetes madara
az egerészölyv (Buteo buteo), hazánk
leggyakoribb ragadozómadara; a mezei
pockok gradációjának fő visszaszorítója.
A Bocskai utca legvégén található
telepített nyárfásban mindig hallani a rokonságban a varjakhoz és nem a rigók-

hoz közelebb álló sárga rigót (Oriolus
oriolus). A tojó tollazata nem olyan erőteljes sárga, inkább zöldes; függő fészkét ágvillába építi. Flótázó énekéről sok
hangutánzó mondat született: „Huncut a
bíró!”, „Fütyül a rigó!”, „Kell-e dió
fiú?”. Ma már az interneten keresztül az
összes hazai madárfaj különféle hívó, területvédő, riasztó, udvarló hangja elérhető, ez is nagyban segít a felismerésben, pláne akkor, amikor csak a madár
énekét halljuk, de az állatot, legyen az
egy éjszakába rikoltó macskabagoly
(Strix aluco) vagy távolról, a fák magasából szóló csilpcsalp füzike (Phylloscopus collybita), nem látjuk.
Ahhoz, hogy megcsodáljuk a biodiverzitást, mint a bolygónk egyik legnagyobb értékét, nem kell messze mennünk, rengeteg gyönyörű élőlénnyel találkozhatunk Kenese szerte. Fontos viszont számontartani azt, hogy ez a természetben fellelhető sokszínűség, a
minden egyes faj által
képviselt érték sebezhető. A természetes élőhelyek megszűnése
még mindig az egyik
legnagyobb természetvédelmi probléma, amellyel mi is az ország
számos területén találkozunk. A nádasok irtása, az erdők, nagyobb
kiterjedésű sűrű bozótosok, útmenti rekettyéBúbos banka (Upupa epops) sek és a hagyományos
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művelésű mezőgazdasági területek, legelők, kaszálók eltűnése mind hozzájárul a védett és a fokozottan védett fajok
eltűnéséhez.
Miért gond ez az ember számára,
számunkra? A balatoni nádasok eltűnésével és a túl magas vízállással felborul
az egyensúly és idővel romlani fog a Balaton vizének minősége is. A szárazföld
beépítésével zsugorodik a növényzettel
borított területek száma. A csökkenő zöldterületek kevesebb oxigént állítanak elő,
kevesebb szén-dioxidot kötnek meg. A
növények a talaj megőrzésében, a helyi
klíma kialakításában és a megfelelő vízkörforgásban is fontos szerepet játszanak. Nem utolsósorban pedig a szívesen
látott, védett állatainknak nyújtanak lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenővagy búvóhelyet, nélkülük pedig sem
egészséges biokert, sem fenntartható környezet nem létezhet.
Védjük a természetet, helyezzünk ki
madárodúkat, etetőket, ültessünk fákat,
bokrokat és nem gond, ha a kert végében
van egy „elvadult” rész. Ne zavarjuk az
állatokat az utódgondozási időszakban,
ezzel nemcsak a természet, hanem az unokáink élhető jövőjét, bolygónk fennmaradását is megalapozzuk! Csak így tudjuk átadni azt a bámulatosan gazdag természeti örökséget, legyen az az etetőkön
táplálkozó madársereg látványa vagy egy
ritka faj megpillantása, amelyet nap mint
nap, akár a kertben, akár a településünkön megcsodálhatunk és átélhetünk!
Tóth István
2020. június

Megfogadtam, hogy nem fogok írni a vírushelyzetről, mert a csapból is az folyik. Mikor olvasgattam
a neten a kedvenc oldalaimat és az aktuális írásokat,
azt tapasztaltam, hogy tényleg, a csapból is az folyik!
Mert annyira benne élünk, annyira hat ránk, hogy nehéz másról gondolkodni, írni. Azon merengtem az elMottó: Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változmúlt napokban, hogy én mit tanultam ebből az időtatni, adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsesszakból? Persze tudom, hogy még nincs vége, de az
séget, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.
elmúlt 2-3 hónap tapasztalatát már meg tudom fogalAssisi Szent Ferenc
mazni, és remélem nekem is és másoknak is segítséget fog nyújtani az elkövetkező
Az is érdekes élmény volt, hogy
időhöz.
valós visszajelzéseket kaptam, kiA mottónak Szent Ferenc monnek vagyok én igazán fontos. Mert
datát választottam, mert úgy gonvalljuk be, időnk több volt, és az
dolom, hogy nagyon illik az aktuáidőt arra, azokra fordítjuk, akik igalis helyzetre. Szent Ferenc százán fontosak nekünk. Most nem
momra a középkor egyik nagy pomondhattam, hogy: sietek, majd
zitív pszichológusa (is) volt, mert
később hívlak! Én is listát készítetha gondosan elolvasom az írásait,
tem, kiket fogok rendszeresen felsok helyen meglepő egyezőséget
találok a mai – általam szakmailag elismert – pozitív pszicho- hívni vagy legalább egy üzenettel megkeresni, és nagyon örüllógusok írásaival, tanácsaival. Maga az idézet is. A mai szak- tem, mikor engem is felhívtak vagy egy kedves üzenetet kapemberek is azt tanácsolják, hogy a boldog élet egyik alapköve, tam. Egy tükör volt: igazán kik a barátaim? Kiknek vagyok én
ha fel tudom ismerni az életem valós korlátait, azokat el tudom fontos?
Izgalmas volt megtapasztalni, hogy tudok-e jobban gazdálfogadni, és a korlátokon belül megtalálom és megvalósítom a
lehetőségeket. Már maga ez a gondolat egy külön cikket érde- kodni az itthon lévő dolgokból. Meg tudom-e élni, hogy elég
mel, de talán majd megközelebb. Most csak adaptálom a mai az, ami itthon van? Elég-e az itthon lévő élelmiszer? Elég-e a
már meglévő ruha? Elég-e a polcon már álló könyv? … Mert
helyeztre.
A mai helyzet korlátja a vírus teremtette helyzet. Lehet vele most nem akarok azonnal menni és pótolni. Tudok-e gazdálvitatkozni, lehet nem figyelembe venni, … csak egy dolgot kodni a meglévőből? Mennyire feszít, hogy késleltetem az elnem lehet: megváltoztatni. Valós korlát. De milyen lehetősé- képzeléseimet? Mennyire vagyok türelmes? Mennyire vagyok
get láthatok meg benne? Szeretném megosztani a saját tapasz- elfogadó?
talatimat.
Én is sokszor szembesültem azzal az érzéssel, hogy mi az
én személyes felelősségem az én kis mikrovilágomban? Hát
igen, szívesebben mentem volna sétálni, múzeumot látogatni,
sportolni, egy előadást meghallgatni, sőt, már a vásárlás élménye is hiányzott, de ha őszintén végiggondoltam, kikért vagyok személyesen felelős, akkor inkább felülírtam a vágyaimat, alkalmazkodtam a korlátokhoz és próbáltam élni a kolostor és a kert adta lehetőségekkel. Nem volt könnyű döntés.
Megvillantotta előttem, hogy mennyire fontos számomra a saját elképzelésem, és emiatt húsba vágóan ütközött a felelősséÉs hát a nagy kérdés: mi lesz ezután? Nem tudom. De azt
gem és az önzésem.
el tudom dönteni, hogy mennyit gondolkodom rajta. Mennyi
megalapozott vagy megalapozatlan véleményt olvasok naponta és hogyan fertőzöm vele a gondolataimat. Ez is egy korlát: nem tudjuk, mi lesz! De van valami, ami az enyém: a mai
nap. Tudok-e a jelenben élni? Sokan esünk abba a csapdába,
hogy merengünk a múlton és tervezgetjük a jövőnket (ami önmagában nem baj), de megfeledkezünk arról, hogy ma élünk.
A múlt már elmúlt, a jövő bizonytalan, csak a jelen igazán az
enyém. Élek-e a mai nap adta lehetőségekkel? Tudok-e hálás
lenni a mai nap öröméért? Ki tudom-e használni úgy a mai napot, hogy este azt mondhassam: igen, ez egy olyan nap volt,
amit megérte végig élni!
Ebben segítségemre van a remény. Az a remény, hogy lesz
holnap is. Az a remény, hogy a holnap is tartogat majd lehetőUgyanakkor ez a helyzet segített felfedezni, hogy a lehető- ségeket. A remény pedig meg tudja nyugtatni kavargó gondoségek milyen jó dolgokat eredményeztek, amiért hálás vagyok. lataimat és érzéseimet, meg tudja adni azt a hitben megerősöHányan felajánlották, hogy segítenek kisebb-nagyobb ügyek dött békét, hogy nem vagyok egyedül ebben a helyzetben. Ma
elintézésében! Jó volt látni, hogy például Balatonkenesén is sem, és majd holnap sem. Ezért szívből kívánom mindenkinek,
kialakult a házhoz szállítás, és kedvesen, gyorsan és minőségi hogy „töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel
módon tudtak így a helyiek egymásnak segíteni. Ezzel a lehe- és békével a hitben”! (Római levél 15,13)
M. Teréz nővér
tőséggel mi is éltünk és köszönet érte!

Életvezetés – Küzdök a korlátokkal
vagy boldog vagyok a lehetőségekkel?
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„Az a fontos, hogy gyümölcsöt érleljünk. Maradandó gyümölcsöt egymás számára.”
Böjte Csaba testvér
Különleges tavasz után vagyunk.
Hosszú is volt. Mondhatjuk, hogy hideg
is volt. De mindenképpen napokat, heteket átalakító, kapcsolatokat formáló,
sokaknak a munkáját, családját átalakító tavasz volt. Egy minden szempontból visszafogott, karanténos tavasz után
végre ránk köszönt a kora nyár. A napsütés, a megújuló természet. Végre itt a
június, mondják sokan. Végre kicsit lazulnak az egészségügyi szabályok.
Végre mehetünk, találkozhatunk, kimozdulhatunk, megölelhetünk – és kiki folytassa maga ezt a listát. Nem mondom, hogy olyan nyár jön, mint az előző
években, hiszen még vannak, és valószínűleg sokáig lesznek is járványügyi
szabályok, amiket meg kell tartanunk
önmagunkért és egymásért. Hiszem,
hogy nincsenek véletlenek. Hiszem,
hogy ez a tavasz mindannyiunk életében valami gyümölcsöt érlelt.
Persze lehet, kedves olvasó,
most te még ezt nem érzed, de
attól még vannak gyümölcsei
életednek ezeknek a napjaiból.
Jó, ha látod a megélt ajándékokat, de ha nem látod az ajándékait, csak egyszerűen éled a
napjaidat, az is nagyon jó. Biztos vagyok benne, hogy nem
csak átéltük ezeket a napokat,
heteket, hónapokat, hanem
üzennek is nekünk valamit a
ránk köszöntő nyárra nézve.
De mit üzenhetnek? Hogyan éljük meg ezt a különleges nyarat a saját életünkben? Ezt
kérdeztem én is magamtól ezekben a napokban.
Eszembe is jutott egy számomra nagyon mély tartalmat
hordozó film. Az Ébredések című, 1990-es kiadású film jutott
eszembe, ami Oliver Sacks azonos című könyvén alapul, és főszereplője egy idegsebész. A valós történet a megélt lélektani
folyamatokat mutatja be, amely egy pszichiátriai osztályon játszódik. Az 1910-1920-as években vírusos agyvelőgyulladás
szövődményeként több fiatal került katatón állapotba, évtizedekre szinte szoborrá merevedtek, beszédre, mozgásra, önálló
életre képtelenek voltak. Egy kutatóorvos volt az első, aki gondolkodásra és érzelmekre utaló jeleket fedezett fel a betegeknél, ezután pedig egy speciális gyógyszerrel kezdte kezelni
őket. Az eredmény mindenkit megdöbbentett, az ápoltak kétharmadánál a tetszhalott állapot megszűnt. Beszámolóik alapján úgy érezték, hogy hosszú alvásból ébredtek fel, és hirtelen
szembesültek a világban és önmagukban bekövetkezett változásokkal. A csodás ébredések azonban nem tartottak tovább
pár hónapnál, a betegek fokozatosan visszacsúsztak korábbi
állapotukba A film felépítése az orvos és az elsőként felébredő
páciense viszonyán alapul. A film leggyönyörűbb jelenete az,
Balatonkenesei Hírlap

amikor a főszereplő az ébredés után először felismeri és megöleli édesanyját. Döbbenetes látni a felébredő betegeket, az
élettel megtelő kórtermet a kórházban. Elgondolkodtató a film
végén látni a kapcsolatokban beállt változásokat. A betegek ismét mozdulatlanok, hangtalanok, de a főszereplő édesanyja, az
orvos és az ápolók mindenkit személyesen ismernek, és személyre szabottan gondoznak tovább. Nem változik semmi,
mégis teljesen más minden a megélt hétköznapokban. Magát az Ébredések filmet három Oscar-díjra is jelölték. Bátran mondhatom, az érzékeny lelkű nézők nyugodtan bekészíthetnek zsebkendőt is a film mellé.
Nekem nagyon hasonló a film életre
szóló üzenete és a mi vírushelyzetes
napjaink között. Ahogy megváltozott a
filmbeli betegek élete, körülményei,
kapcsolatai, éppen így vagyunk mi is
ezen a júniuson. Ugyan szabadabban élhetjük a hétköznapjainkat, de felelősek
vagyunk egymásért és önmagunkért továbbra is. Nem megszűnt a vírusveszély,
csak kisebb lett a megbetegedés esélye.
Nem állhatunk vissza a régi életünkbe,
nyaralásunkba, a rutinná váló kapcsolatainkba, hanem meg kell tanulnunk a vírussal együtt élni az életünket. Az Ébredések című filmet végiggondolva három
üzenetet is felfedeztem.
1. A vírussal együtt is kell
szeretni. De hogyan lehet valóban jól szeretni?
Nehéz kérdés. Leginkább akkor szenvedtél sokat az elmúlt
tavaszon, ha a te személyes szeretetnyelved az érintés. Hiszen a
másoktól való biztonságos távolság 1,5 méter. Így nem lehet
megérinteni, megölelni, megsimogatni senkit sem. Akkor nem
lehetne szeretni sem? Biztos vagyok benne, hogy lehet. Abban
az esetben, ha nem az érzelmi
szeretetre gondolsz, hanem inkább a valódi szeretetre. Arra a szeretetre, ami annyit jelent: A
lehető legjobbat akarom a másik embernek, gyereknek. Nem
arra gondolok, hogy a szerintem legjobbat, vagy legtökéletesebbet akarom a másiknak, hanem arra, hogy annak a másik
embernek vagy gyereknek tényleg mi a legjobb. Nekem lehet
a legjobb, ha megölelem a nagymamámat, de meg is fertőzhetem véletlenül, ami neki nem lesz jó. A valódi szeretet azt diktálja, hogy mégsem bújok hozzá, hanem inkább naponta többször felhívom, vagy az esti naplementében az udvaron, kellő
távolságban beszélgetek, nevetek vele közösen, a neki ajándékozott időmben.
2. Nyaralás, töltődés kérdése a családdal. Kell elutaznunk vagy nem kell?
Végre itt a nyár, mindig pár napot együtt nyaralunk valahol, most mi legyen? Menjünk vagy ne? Ha megyünk, hol biztonságos? És a baráti nyaralással mi lesz? Sok-sok felmerülő
kérdés. Ha biztonságosnak érzed, utazz bátran el a családoddal, és töltődjetek fel máshol közösen. Ez jó. Ha kockázatosnak gondolod, akkor ajándékozd a nyaralásra szánt idődet a
családodnak más formában. Legyetek együtt. Játszatok, nevessetek, grillezhetek közösen egy jót otthon, beszélgessetek so-
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kat. A lényeg, hogy érezzétek jól magatokat együtt, szabadon.
Váltsátok valóra a szabadságotok idején Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember biztatását: „A három legjobb, gyereknek
szánt alkalmazás az anya, az apa és a testvér”.
3. Mi legyen nyáron az emberi kapcsolatainkkal? Találkozzunk vagy sem?
Sokan gondolkodnak rajta. Ha neked fontos, hogy együtt
legyél a barátaiddal, biztonságosnak érzed, és megtartjátok az
egészségügyi szabályokat, akkor menj, és érezzétek jól magatokat! Nem lesz pont olyan, mint az előző években, de valami
hasonlót átélhetsz most is. Ha viszont kockázatosnak gondolod
az élő, személyes találkozásokat, akkor keress új lehetőségeket! Ápold baráti kapcsolataidat más formában. Telefonon, digitálisan, videóbeszélgetésben – annyi lehetőség van ma már
előttünk. A lényeg, hogy építsd, ápold a kapcsolataidat tisztelettel, szabadon és örömmel, hiszen emberként mindenképpen
kapcsolatok megélésére vagyunk teremtve. Minden kapcsolat
alapja a szeretett mellett az igazi tisztelet. Légy bátor és szabad, hogy megélhesd te is, és Pál Feri atyával együtt mondhasd: „Megtanultam nagyon mélyen tisztelni minden ember
egyéni életútját. (…) Mert akárhol jártam, akárkivel találkoztam, Isten már járt ott.”.
Itt a kora nyár. Ébred a természet, mi is ébredünk egy karanténos tavaszból, ki-ki a saját életében, családjában, egészségével. És hidd el, kedves olvasó, így van ez jól! Hiszen

mindannyian mások vagyunk. De mindannyian csodálatosak
vagyunk itt és most. Mindannyiunk előtt ott áll egy lehetőség,
hogy álmunkból minden reggel felébredve válasszunk egy utat
magunknak, hogyan akarunk élni, merre akarunk haladni.
Kívánom, hogy minden kedves olvasó szíve mélyén megértse, és életté váltsa Böjte Csaba testvér üzenetét: „Csak
egyetlen út állhat előttünk nyitva: a szeretet útja. Minden más
út zsákút csak, amely nem vezet sehova.”.
M. Erzsébet nővér

OLVASÓPRÓBA

„Nem, Nem, Soha!”

Bayer Emil: Nem felejtünk…

Ljudmila Ulickaja: A lélek testéről
A kortárs orosz irodalom legismertebb alakja minden kétséget kizáróan
Ljudmila Ulickaja. Élete tipikus 20. századi orosz sors: volt benne kitelepítés, elbocsátás, megfigyelés és elhallgattatás is. Biológusi diplomát
szerzett, dolgozott kutatóként, míg a laboratóriumot szamizdat kiadványok terjesztése miatt meg nem szüntették, majd tíz éven át élt teljes bizonytalanságban, állástalanul, minden idejét családjára fordítva. Amikor a Szovjetunióban a 80as években enyhült a hangulat, lehetősége nyílt,
hogy részt vegyen az irodalmi életben: írt darabokat gyermekszínházaknak, készített interjúkat újságoknak, dolgozott a moszkvai rádiónak, s verseket publikált. Első kisregénye ötvenkét éves korában, 1995-ben, Franciaországban jelent meg. Ezután hazájában is felfedezték, s folyamatosan megmegjelenő műveit több nyelvre lefordították. Magyarországon is sokan kedvelik a klasszikus orosz irodalom nyomvonalán
keletkezett, leginkább a hétköznapi élethelyzeteket bemutató prózáját,
mely nemcsak a mai Oroszország életét, de az elmúlt rendszer mindennapjait, emberekre gyakorolt hatását is bemutatja.
Új elbeszéléskötete főszereplői közös tulajdonsága, hogy idősödnek. Ki
így, ki úgy néz szembe a helyzettel. Egyikük konfliktusait próbálja rendezni, másikuk a lányát szeretné biztonságban tudni, ezért lehetőleg külföldi férjet keres neki; feleség, akit elhagy a férje, könyvtáros, akit pedig
az emlékezete. Kaphat-e az ember esélyt, amikor már nem is számított rá?
– A novellák különböző élethelyzeteket mutatnak be, melyek főszereplőiket ugyanúgy felkavarják, mint ahogy az olvasót.
És hogy mi köze a kötet két történetének is Enyedi Ildikó Testről és lélekről című, a 2017-es Berlini Filmfesztiválon Arany Medve-díjat nyert
filmjéhez, azt remélhetőleg többen is szeretnék megtudni.
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2020
Fordította: Kántor Péter és Morcsányi Géza

Világszerte él még
egy fogyó, kis
magyar csapat.
Vagyunk hát, nos,
néhányan e
földtekén:
kezünk nyugodott
tollon, szikén, ekén.
Dolgoztunk, szerettünk,
ettünk, ittunk,
sírtunk, nevettünk.
Mi a közös bennünk?
Úgy kilenc évtizede még
a szép, csodás
Nagymagyarországon
születtünk!
Születtünk, de nemsokára
csonka lett hazánk.
Fájdalom:
mint Krisztus testét,
átdöfte a gőgös,
átkos Trianon…
Igen, igen, most erről
szól szomorú,
kicsiny dalom:
a fogyó csapat szívében
nem szűnik
a fájdalom.
Egyre fogyunk,
sokan elmentünk,
de harsogjuk:
NEM FELEJTÜNK!

– nk –
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hogy találóan a népek templomáFolytatódjék a katalóniai banak is nevezték a helyet. A temprangolás, maradjuk még Barcelomot Szent Eulália vagy Szent
lona nevezetességeinél!
Catedral de Santa Eulalia – Operaház –
Kereszt Katedrális (Catedral de
Úton-útfelé valami érdekes
Santa Eulalia, Plaza de la Seu) nédologba botlik a szemlélődő.
La Boqueria
ven tartják számon. Eulália gyerMindjárt itt van a felemelő Gótikus negyed szívében lévő Katedrális. Testes épület, melyet meklány volt, aki keresztény hitre tért át és ezért kivégezték.
nem lehet nem észrevenni. Verőfényes nyári nap volt épp, ami- Ebben az időszakban a település a Római Birodalom alá tartokor sikerült felkeresni a templomot. Az épület frappánsan il- zott. A hagyomány szerint egy hordóban lökték le a ma Eulalia
leszkedik a miliőbe, ahova álmodták. Isteni erőt és a nagyságot lejtőjeként ismert úton, időszámításunk után 303-ban. Testét a
szimbolizálja a maga öt tornyával. Olyan, mintha szeretettel- templom kriptájában helyezték el. Ma a város védőszentjeként
jesen magához ölelné a szomszédos épületeket. Elgondolkod- tisztelik.
A templomban jelentős számú
tató: mi lehet itt vasárnaponként,
kápolnát találhatunk, szám szerint
amikor a helyi hagyományt felhuszonnyolcat. Kerengőn kereszelevenítve úgynevezett sardonát
tül járhatjuk be a csodát. Az ide látáncolnak, katalán népviseletben
togató a katedrális szépségei melés civil öltözékben egyaránt.
lett nem mindennapi dologra lehet
Közben a perselyben adomány
figyelmes. Furcsa ilyennel tempgyűlik különféle célokra. – Az Islomban szembesülni. Az egyik keten utáni vágyakozás szimbórengőből kitekintve pillanthatjuk
luma a lépcsősor, mely a Katedmeg. Mit? Libákat. Igen, libákat!
rális bejáratához, a „MennyorValamikor összesen tizenhárom
szágba” vezet. „Ha helyesen éled
liba élt itt békességben. Miért liba
az életed, eljuthatsz az örökkévaés miért pont tizenhárom? Egyszelóságba” – szól a bölcs mondás.
rű a magyarázat: az állatok Szent
Ez a bejárat pedig éppen ezt suCatedral de Santa Eulalia Eulália életkorát jelképezték.
gallja.
A nagy nyüzsgés közepette egyszer csak tapsra, zenére és
Aztán a valóság a bejáratnál egy kicsit lehűti az embert. Az
ajtó előtt marcona biztonsági emberek állják az utat. Persze a vidám hangoskodásra lettem figyelmes. Sebtében összeverőMennyország kapujában is ott áll Szent Péter, s fogadja a lel- dött fiatalok táncoltak a katedrális előtti téren. Nem lehetett
keket – csak remélem, ő barátságosabban teszi. Ma már talán nem odafigyelni dallamos, táncos produkciójukra, mindenkit
nem köztudott, de korábban a templomokba turistaként sem megérintett szívet melengető látványával.
A megszentelt hely után a séta Barcelona központi utcáján
lehetett fedetlen vállal, rövidnadrágban és pólóban bemenni.
Itt még szabály formájában is él a szokás: egy hölgy sálat osz- keresztül folytatódott. A látvány itt is magáért beszélt; színesítogatott lengébben öltözött nőtársainak, mintegy jelezve a tették a nem éppen spanyol és katalán nemzetiségű árusok –
tényt, hogy ide nem lehet csak úgy betérni. Nem ért váratlanul, talán arabok –, portékájukat a földön kínálva. Lassan bandumivel jó előre figyelmeztettek is. (Nagyképűen mondhatnám, kolva sok érdekesség tárult a szemünk elé. Hazámtól távol Sióezt eddig is tudtam.) A dolog szokatlansága abban áll, hogy ott fok jutott eszembe, ezen belül is az Aranypart, ahol nyaranta
valóban be is tartatják. Elvárás, hogy a templom felkeresése- élő szobrokkal találkozhatunk. Barcelona főutcáján „magaskor a férfiak is kerüljék a rövidnadrágot, mert esetleg úgy jár- művészet”-té fejlesztették ezt a látványosságot. Ötletesebbnél
nak, ahogy a mondásban van: kívül tágasabb! Ezek tudatában ötletesebb élőszobrok garmadája tette hangulatossá a környébiztos, ami biztos, jómagam is végigtekintettem az öltözéke- ket. Az egyik ilyen műalkotásban világhírű építészük, Gaudí
men. De hogy biztosra menjek, rá is kérdeztem: úgy, ahogy alakját ismertem fel, aki puritán egyszerűségével vált ki a nép
éppen vagyok, jó lesz? S tengeréből.
megnyugtattak, hogy a
helyhez megfelelően sikerült ruhát választanom. Így számomra is
megnyílt a „mennyek
kapuja”.
Az elmondások szerint az épület története
nagyon régre nyúlik viszsza. Valamikor római
templom magasodott itt.
A várost is magába foglaló területen több gazda
cserélődött az idők folyamán, így a vizigótok,
akik nagyon vallásos emberek hírében álltak. AzA piac, a La Boqueria bejárata
tán időztek itt muszlimok is, akik mecsetként
Az épületeket mustrálva megtudtam, hogy az itt lévő ingathasználták a katedrális lanok ára a nagy világvárosokéval vetekszik. Milyen jó befekEgy élő szobor
elődjét. Nem véletlen, tetés, akinek itt van lakása, üzlethelyisége!

Katalán rab nemzet 4.
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A Ramblák szívében hamarosan megpillantottam a 19. században épített Operaházat. Az épület sok mindent megélt, így
1861-ben és 1994-ben tűzvészt, az 1936-ban kezdődött polgárháborút, 1970-ben és 2008-ban a pénzügyi válságot. Énekelt
itt többek között Luciano Pavarotti, José Carreras, Plácido
Domingo és Maria Callas is. (Bár Barcelonához nem, de
Pavarottihoz kapcsolódik Marton Éva Kossuth-díjas szopránénekesünk története, aki egy interjúban elmondta: ők ketten
nagyon jó barátságban voltak. A New York-i Central Parknál
levő Hampshire-házban lakott együtt a két énekes. A művésznő lakosztályától két emelettel lejjebb élt Pavarotti, aki
többször meghívta magához magyar kolléganőjét egy kis „falatozásra”. Időnként csatlakozott hozzájuk Marton Éva férje is.
A menü mindig ugyanaz volt: paradicsomos spagetti. Valószínű, hogy ettől nem unták meg a főztjét.)
Nem hagyhatom ki az Európa legnagyobbjaként számontartott piacot, ami maga a tökély. Az épület a La Rambla központi helyén található. Egy mondás szerint aki nem járt itt, az
nem járt Barcelonában. Neve La Boqueria. Története régesrégre vezethető vissza, pontosan 1217-re. Először akkor helyeztek ki ezen a helyen asztalokat és húsokat árultak. A mai
vásárcsarnok a kétezer négyzetmétert is meghaladó monstrum.
Egzotikusnál egzotikusabb növények, zöldségek, halak és más
ínyencségek találhatók a standoknál. Az ember csak ámul az
elé táruló gazdagságon. Életemben nem hallott és látott finomságok kínálták magukat előttem. Ez a hely bizony megér egy
misét! Szem és száj tátva marad, azt garantálom. Az utazó szép
élménnyel lesz gazdagabb. Persze aki nem szereti a tömeget,

A piac kínálatából

kerülje el a piacot, de ez esetben Barcelonát is. Sőt, ha baja van
a tumultussal, Spanyolország sem ideális úti cél. – Na jó, ez
utóbbit viccnek szántam. Az országot csak ajánlani tudom
mindenkinek, aki erre téved.
A barcelonai barangolás ezzel nem ér véget, hiszen bőven
akad még miről beszámolni. Kalandozzunk együtt legközelebb is! Addig is: Adios! Adieu! Viszlát!
Felhasznált irodalom: www.barcelonacheckin.com
Útikalauz: Costa Brava – Barcelona. Costa Dorada, Pegazus 1991
Bereznay István: Barcelona. Panoráma Kiadó, 1982

Varga Ákos

OLVASÓPRÓBA

SZÓKERESŐ

Rejtvény

Húzd ki a felsorolt szavakat a táblázatból! Nyolc irányban kereshetsz.
A megmaradt betűk vízszintesen összeolvasva adják a megfejtést: egy zöld jeles nap
és egy személy nevét.
Megfejtés: 1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
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Marla Cilley: Káoszstop –
Takaríts ki és találd meg
lelki békéd 15 perc alatt
Ha az embernek ki kell takarítania a lakását,
leginkább segítségre vágyik, nem jó tanácsokra, hogyan csinálja. Robotporszívó helyett azonban itt van egy könyv, amely azt
ígéri, olvasóját megtanítja rá, hogyan teremtsen rendet maga körül 15 perc alatt úgy, hogy
környezete akár vendégfogadásra is alkalmas legyen. A módszer lényege
nem a gyorsaságban rejlik, hanem a módszerességben. A rendezett és
gyorsan, kevés energiaráfordítással rendezhető otthonig nem szuperképességek, hanem szokások sora vezet el, amit ha elsajátítunk,
gyakorlunk és mindennapjainkba építünk,
lakásunk mindig a legjobb arcát fogja mutatni.
Megéri rászánni egy délutánt, ha a kezünkbe kerül ez a könyv – hátha kapunk belőle néhány jó ötletet, amivel lerövidíthetjük a házimunkára szánt időt. És ha ez alatt
még a lelki békénket is sikerül megtalálni –
a könyv már elérte a célját.
Scolar Kiadó, Budapest, 2020
Fordította: Nyuli Kinga
– nk –
2020. június

Válogatás áprilisi és májusi számainkból
A veszélyhelyzet ideje alatt, a koronavírus-járvány terjedésének lelassítása érdekében Balatonkenese Város Operatív Tanácsa
úgy döntött, hogy lapunk csak online formában jelenjen meg. Aki így nem jutott hozzá, részben most pótolhatja: a következő
oldalakon az elmúlt két hónap írásaiból közlünk.

Testületi ülések
Legutóbb február 27-én és március 11-én tartott ülést Balatonkenese város Képviselő-testülete. A március 11-i rendkívüli
ülésen fogadták el a város 2020. évi költségvetését.
A március 11-i rendkívüli ülésen módosították a szociális ellátásokról szóló 10/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet. 10%-kal
emelkedett a lakhatási támogatás összege, 5000.- Ft/hónapról
5500.- Ft/hónapra. 25%-kal magasabb lett az ápolási támogatás: ez
bruttó 28.500.- forintról 35.625.- forintra változott. Módosítottak a
temetési támogatás jogosultsági feltételein: a támogatást akkor lehet
kérni, ha az elhunyt halálát megelőző tíz évben balatonkenesei állandó
lakcímmel rendelkezett, és az eltemettető családjában az egy főre eső
jövedelem nem haladja meg a nettó 170.000.- forint összeget.

Balatonkenese Város Önkormányzatának
2020. évi költségvetése
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
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
36.000.000 Ft 40.533.443 Ft 36.000.000 Ft
után
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
Intézményi működési bevételek:
Felhalmozási bevételek:
Maradvány igénybevétele:
Polgármesteri Hivatal:
Közművelődési Intézmény és Könyvtár:
Városgondnokság:
Önkormányzat:

Balatonkenesei Hírlap – Melléklet

97.080.000.- Ft
15.000.000.- Ft
206.265.303.- Ft
4.983.000.- Ft
1.485.061.- Ft
3.497.999.- Ft
196.299.243.- Ft

2020. április
Borítón: Széchenyi park,
2020. március
– Fotó: Tóth Barnabás

2020. május
Borítón: Virágzó tátorján
– Fotó: Boór Ádám

Bevételek mindösszesen:
Kiadások mindösszesen:
Költségvetési hiány:

898.131.097.- Ft
898.131.097.- Ft
0.- Ft

Költségvetési bevételek:
Hitelfelvétel:
Pénzmaradvány (várható):

691.865.794.- Ft
0.- Ft
206.265.303.- 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 társulások működtetése, Balatonakarattya részére normatíva átadása:
201.980.494.- Ft
Államháztartáson kívüli támogatás – egyházak, civil szervezetek 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

Intézmény
Polgármesteri
Hivatal
Önkormányzat
Közművelődés
Városgondnokság
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Húsvét már elmúlt, de egyházaink képviselőinek az ünnep alkalmából megosztott gondolatai segítséget és vigaszt nyújthatnak
a mostani nehéz hétköznapokban is.
Krisztus műve az emberiség történelmének és az üdvösségtörténetnek is a legnagyobb eseménye. Tőle számítjuk az időt
is: Krisztus előtt, Krisztus után; időszámításunk előtt, időszámításunk után – de az utóbbi is ugyanazt jelenti. Amit mi húsvétnak nevezünk, az a történelem egyetlen olyan drámája,
amely győzelemmel végződik. Valódi
dráma, mert minden drámai elem megtalálható benne: az árulás, a hitetlenség,
a butaság, az irigység, a gonoszság. Az
egész emberiség képviselői részt vesznek benne: a római császár képviselője,
a helytartó, a főpapok, az írástudók; de
részt vesznek benne a katonák, a polgárok, Jeruzsálem lakói – és részt vesznek
benne a tanítványok; a maguk gyávaságával nem tudnak felnőni hozzá. Mindenki kudarcot vall. Jézus igaz, az igazsága tündököl, lelki erényével, erejével,
tisztaságával ő áll a középpontban.
Az első felvonásban mégis győz felette a bűn felette, s csúfos halált kínál.
De nincs diadalmenet. Mindenkin eluralkodik a félelem. Döbbenetes! Krisztus meghal a kereszten, mert odajuttatják. Mindenki bezárkózik és fél. Csönd van. Ezt a félelmet senki, de
senki nem tudja feloldani, csak egyedül Jézus, a feltámadott.
És ő ezt megteszi.
Mondok rá három példát!
Az egyik Mária Magdolna. Mennek Jézus temetését
befejezni, illatszerekkel, gyolcscsal, fűszerekkel. És az üres
sírt találják. De nem úgy üres,
hogy nincs benne semmi, hanem ott vannak a leplek, amivel Jézus holttestét betakarták, s a kendő, amely a fején volt, külön, összehajtva. Döbbenten nézik: mintha a leplekből a test eltűnt volna, mint a kámfor.
Megnézik a tanítványok is és hazamennek. Mária Magdolna
azonban nem. Ő ott marad, sírdogál, a remény ellenére is ott
marad. És őt megjutalmazza Jézus. Nevén szólítja a Föltámadott: Mirjam! Megjutalmazza, hogy ő a föltámadás első tanúja,
nő létére. Az a társadalom nem sokra becsülte a nő tanúságtételét. Küldetést ad neki: menj, vidd hírül tanítványaimnak!
A másik személy Tamás. Húsvét vasárnap este Jézus
megjelenik a tanítványoknak. Tamás nincs ott. A döbbenet és
az öröm vegyesen van a tanítványok lelkében, amit másnap
elújságolnak Tamásnak: láttuk az Urat! Tamás azt mondja, ő
nem hiszi. Majd ha meggyőződik róla, a kezét a lándzsa
ütötte sebre és látja a sebeket a kezén is, akkor majd hisz. Egy
hét múlva ő is ott van a többiek között, amikor megjelenik az
Úrjézus. S szól neki: Tamás, gyere ide! Azt akartad, hogy
lásd a sebeket. Tamás szinte megsemmisül. A tanítványok
Jézust rabbinak, azaz mesternek, tanítónak szólították. Tamás most rádöbben, hogy nem a názáreti rabbinak volt a tanítványa, hanem a föltámadott Krisztusnak. A tanítványok
sose borultak le Jézus előtt. Tamás most arcra borul és azt
mondja: Én Uram, én Istenem! Lehet, hogy nekünk ismerős,
de itt hangzik el először a felismerés a tanítványok ajkáról:
Jézus az Isten fia.
Balatonkenesei Hírlap – Melléklet

Uram, te mindent tudsz!
Dr. Balázs Pál húsvéti köszöntője

A harmadik Péter. Tudjuk, ő kardoskodott, hogy mindvégig kitart, de a főpap udvarában háromszor is azt mondta, hogy
nem is ismeri Jézust. Jézus tapintattal hozza ezt helyre, szeretettel, felemelő, üdvözítő gesztussal, olyannal, ami csak Istentől telik, tőlünk, emberektől nem. – A Genezáreti-tó partján
halásznak, semmit nem fognak. A hálót kidobatja velük a jobb
oldalon, a partról bekiáltva. Amikor kihúzzák, tele van hallal.
Ekkor rádöbbennek: itt Jézus van jelen! János odaszól Péternek: az Úr az! Péter kigázol a partra, és négyszemközt találja
magát Jézussal, a Föltámadottal. Az Úr megkérdezi tőle: Péter,
szeretsz-e engem? – Igen, Uram! – Még egyszer megkérdezi.
– Igen, Uram! – Aztán harmadszor is megkérdezi: érezzük,
lelki szemeinkkel szinte látjuk, ahogy Péter elhallgat. Tudja,
hogy honnan fúj a szél. Jézus azért kérdezi meg háromszor,
mert ő háromszor is azt mondta, hogy nem is ismeri. Lehajtja
a fejét, és azt mondja: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod,
hogy szeretlek. Erre azt mondja neki Jézus: legeltesd juhaimat!
Ilyen finom tapintattal fölemelni magához az Isten tud. És ez
nemcsak Péternek szól, hanem mindnyájunknak.
Jókívánság mindazoknak, akik a húsvéti üzenetet hallják:
ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor beismerjük, hogy
mindannyiunkban van egy kis Pilátus; van egy kicsi Júdásból,
a hitetlen Tamásból és a többiekből. Gondolkozzunk el ezen,
és várjuk ki Jézustól, mint Mária Magdolna a jelenlétet és a
megszólítást, a vigasztalást. Vagy mondjuk ki Tamással: Én
Uram, én Istenem! Vagy valljuk meg Péterrel: Uram, te mindent tudsz! Azt is tudod, hogy szeretlek.
Az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően (2 méter
távolság megtartása, szájmaszk, kézfertőtlenítés, 65 év felettieknek felmentés) a következő vasárnapi szentmise lehetőségek lesznek a plébánia területén:
Balatonakarattyán (nagytemplom) 8 óra
Balatonkenesén 10 óra
Balatonvilágoson (parti kápolna) 19 óra
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Dr. Balázs Pál
plébános
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A húsvét a feltámadás isteni ereje, mely hatalmasabb mindennél
Húsvétkor Jézus feltámadását ünnepeljük.
Annak az ünnepe ez, hogy Jézus legyőzte a
halált. A feltámadás legerősebb üzenete pedig az élet, és a remény.

ellenére tudjuk, hogy az élet és a reménység
már utat talált magának; mert Isten hatalmasabb a minket körülvevő problémáknál. Ahogyan ebben az igében is olvashatjuk.

Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk
vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Ki ítélne
kárhozatra? Hiszen Jézus Krisztus az, aki
meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján
van, és esedezik is értünk? Mert meg vagyok
győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem
eljövendők, sem hatalmak, sem magasság,
sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
(Róma 8,31-39)

Nem létezik olyan hatalom, amely elszakíthatna bennünket az Isten szeretetétől.

Ennek a mostani húsvétnak a különlegessége az, hogy a világtörténelemben ez húsvét az első, amelyet világszerte zárt templomokban tartanak. Eddig még nem volt sem háború, sem
olyan király vagy császár vagy törvény vagy bármilyen hatalom, aminek sikerült volna elérni azt, amit ez a vírusjárvány
elért. Országszerte üresen maradnak a keresztény templomok.
Bezártan és elkülönülten ünnepeljük ezt a húsvétot. Mi ennek

Jézus feltámadása után, de még a visszajövetele előtt vagyunk. És így még nagyon sok
gonosz erő hat a világban. És ezt tapasztaljuk
is. De az élő Jézus Krisztus szeretetének az
ereje mindenekelőtt az emberi lelkekben tud
hatni és uralkodni. Annak ellenére, hogy bezártságot, egymástól való elszakítottságot
élünk meg ebben a különös húsvétban. Ezt
szenvedik meg a családok, a rokonok, a barátok, mégis, ebben a furcsa ünnepben Isten az,
aki végül velünk van, és segíthet. Egyészt, mert rádöbbenünk,
hogy mekkora értékek vagyunk egymás számára, micsoda
ajándékai vagyunk Istennek. Hogy megtanuljuk értékelni azt,
amikor egyébként együtt lehetünk. És Ő segít módokat, utakat
találni egymásfelé ebben az elzártságban és elszakítottságban.
A szeretet találékony módján, üzeneteivel, jeleiben. Ezekben a
csendesebb és kényszerből is mozdulatlanabb napokban Ő segít ezután utat találni önmagunk felé, rátalálni az igazán fontosra. Akár a hiányaink vagy fájdalmaink kimondásával is.
És végül Ő segít utakat találni, ebben a
furcsa húsvétban, Önmagához. Végre.
Istenhez. Hogy átéljük, hogy tényleg
szeret, és velünk van. Jelen van! Átlép
ajtókon és zárakon, amelyeken senki
sem képes átjutni. Megszólít és bátorít,
vigasztal, megnyugtat és erőt ad. Az újrakezdés üzenetével, mi ilyen különös
áldásokban gazdag és közeli és reményteli feltámadást kívánunk minden
embernek!
Németh Péter
és Némethné Sz. Tóth Ildikó
lelkészházaspár

A veszélyhelyzet ideje alatt

Református igehirdetések az online térben
2020. május 24-től újra nyitva a templom,
az istentisztelet fél 11-kor kezdődik.
(Az akarattyai Imaházban még nem lesz alkalom.) A szokásos előírásokat szükséges betartanunk: arcmaszk, 1,5 méter távolság, kézfogás
mellőzése.
Szeretettel hívunk mindenkit!

Youtube – refkenese
http://refkenese.hu
www.facebook.com/refkenese

Balatonkenesei Hírlap – Melléklet
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1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján
ünnepeljük a Költészet Napját.

Pilinszky-emlékszoba a Kultúra Házában

Idén a jeles nap alkalmából avattuk volna fel a Kultúra Házában létrehozott Pilinszky-emlékszobát.
A nyilvános ünneplés ebben az évben sajnos elmaradt, de a szoba már készül. Hamarosan Pilinszkykorabeli kenesei fotók kerülnek a falakra.

Az emlékszobában kap helyet a nemrégiben elhunyt Péterfy Gizella művésznő Pilinszkyről készült pannója

Építsünk LEGO űrhajót!
Nyereményjáték kicsiknek és nagyobbaknak
a Bakonyi Csillagászati Egyesülettel!
A járvány elmúltáig a Bakonyi Csillagászati
Egyesület klubfoglalkozásait Youtube csatornáján tartja.
youtube.com – Bakonyi Csillagászati Egyesület
Ha érdekel a csillagok és a tudomány világa, kövesd az Egyesület Facebook-oldalát!
www.facebook.com/
bakonyicsillagaszatiegyesulet

Szeretsz legózni? Építs legóból marsjárót, űrhajót vagy bármilyen űrrel kapcsolatos dolgot! Fényképezd le, és küldd el a Bakonyi Csillagászati Egyesület Facebook-oldalának a fotót, egy,
az építményről szóló, néhány mondatos leírás keretében! Az
üzenetben kérjük, hogy add meg a neved és az életkorod!

ŰRBATYU II.

A három legjobb építő egy-egy Építs járműveket – Legófantáziák
szárazföldön, vízen és levegőben című könyvet fog kapni ajándékba.
A nyereményeket postai úton juttatjuk el a nyerteseknek.

– Új időpontban!

Három kategóriában fogjuk zsűrizni az építményeket:
7-10 éves korig
11-14 éves korig
15-18 éves korig

Minden beérkezett alkotást feltöltünk Facebook-oldalunkra,
hogy mások is megcsodálhassák őket.

Beküldési határidő: 2020. június 11.
Tavaly július 20-án, a holdra szállás 50. évfordulója alkalmából magaslégköri ballont bocsátott fel
a Bakonyi Csillagászati Egyesület. Az Űrbatyu
névre keresztelt „csomag” kamerákat, mérőműszereket vitt magával, így értékes adatokat szolgáltatott és csodálatos képeket készített. Az egyesület tagjai az expedíció sikere után azonban nem
pihentek, és kitűzték a 2020-as célt: az Űrbatyu II.
projektet. Startját május 2-ra tervezték, de a járványügyi helyzet miatt sajnos most ez is elmarad.
Balatonkenesei Hírlap – Melléklet

Eredményhirdetés: 2020. június 18.
Az Űrbatyu II. indításának következő lehetséges dátuma 2020. augusztus 20. Ha minden jól megy, aznap Várpalotáról indul útnak a ballon.
Ám ha a veszélyhelyzet még akkor is fennáll (bízunk benne, hogy
nem), további indítási időpontokat jelölnek ki.
Vajon sikerül-e túlszárnyalni a tavalyi 26 532 méteres magassági csúcsot? Reméljük, augusztus 20-án megtudjuk!
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Március 15-e az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
emléknapja. Ünnep mindannyiunk számára, mert emberek álltak ki a jogaikért, később adták életüket a hazáért – köztük Petőfi Sándor is.
Petőfi Sándort szerintem senkinek nem kell bemutatni, hiszen 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, lelkes tömeg elérte, hogy a cenzúra ellenére ki is nyomtassák;
Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt –
hogy a Nemzeti Múzeum lépcsőjéne, 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 kokárdát, azt mutatjuk, hogy komolyan 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 Franciaországban, hogy a mi forradalmunkat is számontartják.
Ám a 2020-as március 15-e más
volt, mint az összes eddigi. Sajnálattal 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 járvány 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 rámutat, hogy a híreket bizony szűrnünk kell.)
Fontos, hogy beszéljünk a járványról, mert most is meg kell mutatnunk, mennyire vagyunk erősek
és kitartóak – csakúgy, mint 1848ban. Most sem szabad a saját érdekeinket nézni, hogy nekünk mi a jó,
hanem a közösség érdekeit kell
előbbre venni. Tudom, ez a mai világban 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 értékek. Arra tudunk építeni – a tárgyainkra nem. Elszomorodom, amikor a különböző közösségi oldalakon azt látom, hogy a boltok polcai üresek. Miért kell
Balatonkenesei Hírlap – Melléklet

Ünnep a vírus árnyékában
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Március 15-i gondolatok, 2020.
„A nagy március nagy
Ifjúságának örökösei,
A szabadságot, amit ők kivívtak
Nektek kell békében megőrzeni.”
Bartók Lajos
nekünk ilyen helyzetben is elsősorban a saját jólétünkre gondolni? Más is ugyanúgy fél, mint
mi. – Képzeljük el, mi lett volna,
ha 1848-ban Petőfiék is csak a saját 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 forradalmat csinálni, de általa lehet, hogy
mi is hősök leszünk – másképp,
mint a fiatalok, akik Magyarország szabadságát kivívták, de legyőzzük a veszélyt.
Akinek idős szülője, nagyszülője van, nagyon vigyázzon rá, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek.
És mellé kívánok mindenkinek
időt, hogy magába nézzen és felismerje, számára mi a legfontosabb
– még az is lehet, hogy egyezik a
forradalmi hősök értékrendjével.
Sipos Petra
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„Nem titkolt szándék,
hogy az embereket közelebb hozzuk egymáshoz”
Vírushelyzet, kijárási korlátozás, idősávos vásárlás… Csupa olyan fogalom, amellyel
mostanában ismerkedtünk meg,
és elmondhatjuk: nem váltak
kedvelt kifejezéseinkké, mint
ahogy az életünkre gyakorolt
hatásuk sem. A helyzet nem
kellemes, de vannak, akik
most is azon gondolkodnak,
hogyan lehetne a rosszból
mégis valami jót kihozni. Kenesei Tudástár néven új Facebook-oldal kezdte meg működését nemrég. Kitalálóival, a
Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület munkatársával, Tóth Barnabással és vezetőségi tagjával, Boór Ádámmal beszélgettünk róla.
– Mi a Kenesei Tudástár?
Mit kell róla tudnunk?
Tóth Barnabás: Rövidebb
videók, melyek elméleti vagy
gyakorlati tudást mutatnak be,
olyat, amely másokat is segíthet
a mostani időkben. Akár pusztán
annyival, hogy kellemes perceket szerez, akár valami kézzel
fogható és a mindennapok során
felhasználható ismerettel.
– Hogy jutott eszetekbe a lehetőség?
Boór Ádám: Több aspektusa
van a dolognak. Arra gondoltunk, ha már túl vagyunk az
egészségügyi és szociális biztonság megteremtésén, amit a város
és civil szervezetei maximálisan
megtesznek, érdemes azon gondolkozni, hogy a bezártságból és
a társasági hiányból fakadó
mentális terhet hogyan lehetne
csökkenteni. Hogyan tudnának
az emberek segíteni a többieknek úgy, hogy távol vannak, a lehetőség mégis adott, az online
tér, ahol közel kerülhetnek egymáshoz. A virtuális Ki mit tud
ötlete tudástár formájában valósult meg. A videók ennek már
látható jelei. A visszajelzések alapján lassan népszerűségre is
szert tesz a kezdeményezés. Legyen szó helyi lakosokról vagy
nyaralókról, mindenki más tudás
birtokában van. Ami valakinek
Balatonkenesei Hírlap – Melléklet

természetes ismeret, az más
számára talán ismeretlen, de
hasznos lehet. Ezen kívül mód
nyílik az egyéni képességek és
a lexikális tudás megmutatására is.
– Mi volt az alapvető koncepciótok a Tudástár életre hívásával?
Boór Ádám: Az egyik fő
motívum a kijárási korlátozás,
a karanténidőszak. Elsősorban
a segítségnyújtás. Ha mindenki
egy kicsit beletesz a tudásából,
átad akár valami minimális dolgot, abból csodák születhetnek.
A nem titkolt szándék, hogy az
embereket közelebb hozzuk
egymáshoz.
– A már felkerült videók a
legváltozatosabb témakörökből
merítenek. Minek alapján válogattátok össze az előadókat?
Tóth Barnabás: Első körben megnéztük, kik azok, akik
tudásukkal szerepelnek a köztudatban, és a legszerteágazóbb, esetleg nem is hétköznapi
ismeretekkel rendelkeznek, sokaknak újdonságot tudnak
mondani. A felölelt témák: a
kultúrától a műszaki ismereteken át a pedagógiáig terjednek.
Tóth István, Pisti biológia szakos hallgató, lakóhelyünk természeti környezetének egyik
legjobb ismerője. Érdekes tőle
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a Balaton élővilágáról hallani. Pulai Istvánnéról,
Irénke néniről évtizedek óta tudjuk, hogy a népi
kultúra ismerője és terjesztője. Húsvét alkalmából
a tojásdíszítés egyik lehetséges formáját mutatta
be. Egyesületünk elnöke, Hartai Edvárd a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról beszélt, és láthattuk Tóth Pétert, városunk alpolgármesterét is,
hogyan telnek a megváltozott körülmények között
napjai a családjával. Húsvétra Sipos Csaba, a református templom kántora játszott ünnepi darabot.
Kajtár Bence mindent tud a madarakról. Kenesén
pedig mindenkinek van kertje: ha megnézzük az ő
filmjét, és reggel kimegyünk, már tudhatjuk, melyik hang melyik madárhoz tartozik. És a madarak
megfigyelését, védelmét a környezetvédelemmel
is össze tudjuk kapcsolni. Gyakorlati tudást ad
Öcsi Mónika, aki megmutatja, hogyan varrhatunk
magunknak maszkot, Bollók Ferenc pedig ötletet ad, hogy az
otthon töltött időszakban sziklakertet is készíthetünk a kertünkbe. De a szórakoztatásról sem feledkeztünk meg: Dudás
Réka, aki egyébként ápolónő, egy népdalt énekelt. Füredi Veronika hegedűművész, akinek a református templomban már
koncertjein is részt vehettünk, Bartók 44 hegedűduójából játszott. Hallhatjuk és láthatjuk Neumann Balázs jazz zongoraművészt is egy dallal.
– Csatlakoztam hozzátok én is: az állatvédelem fontosságára szerettem volna felhívni a figyelmet, jónéhány befogadott
macskám megmutatásával. Ez volt az elképzelésetek?
Boór Ádám: Igen. Színes palettában gondolkodunk, amelyben meg tud jelenni a fiatal egyetemista ugyanúgy, mint
a kerti munkában otthonosan mozgó néni és bácsi, a helyi, népi
jellegű értékek és a modern kor tudása. Minden generáció meg
tudja találni benne azt, ami számára hasznos lehet. Nem utolsósorban a nemzedékek egymáshoz
közeledését is segíthetjük: az online
térben, a monitor előtt találkozhatnak
egymással. Az idősebbeknek új lehet,
hogy újfajta fórumon is megoszthatják a gondolataikat.
– A turisztikai egyesületben ötlöttétek ki a Tudástár létrehozását. Ez
hogyan alakult?
Boór Ádám: Ebben a helyzetben
a Turisztikai Egyesület dolga elég nehéz, hiszen jelenleg nincs turizmus,
viszont a kapcsolatot, amiről a turizmus részben szól, tartanunk kell. Az
eddig felkerült anyagokban megje-
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lentek nyaralók és helyi
lakosok is. Olyan emberek, akik normális körülmények között esetleg nem találkoznának
egymással. Így szerintünk ebből a szempontból is nyerünk.
– Terveztek nagyobb nyilvánosságot
adni a kezdeményezésnek?
Boór Ádám: A Tudástár Kenese berkein
belül működik, nem akartunk vele sokkal szé-
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lesebb közönség elé lépni. Fontos,
hogy egy közösségnek szól – a közösség tagjai a közösség tagjainak készítik
a videókat. Enélkül elveszne a dolog
személyes jellege. Hasonló tartalmakat
többet lehet találni a Youtube-on. Itt
lényeges, hogy olyanok jelennek meg,
akit látásból akár ismerünk, elfogadjuk
tőle a legegyszerűbbnek tűnő dolgokat,
mint mondjuk a szelektív hulladékgyűjtés. Figyeljük, mennyire jön át így
az üzenet. Erős volt a kezdés: hangszeres zenészek, biológushallgató. Az idősebb generáció történeti tudásával járul hozzá a képhez,
olyasmivel, ami az ő számukra esetleg evidens, de
másoknak nem. Viszont terveink szerint a videók
készítése nemcsak a karanténidőszakot fogja felölelni, hanem idővel folyamatosan bővülő virtuális tudástár is lehet.
Tóth Barnabás: A Kenese fórum a Facebookon a helyiek és a nyaralók számára az egyik legjobban elérhető platform. Az oldalt olyanok is követik, akik éppen nincsenek itt Kenesén, de kötődésük van, szeretnének friss információkhoz
jutni. Szeretnénk, hogy ott valódi diskurzusok
alakuljanak ki, ezért a Tudástár anyagát ott is
megjelenítjük. A város részéről is van terv: például a Tájházról is készül videó.
– nk –
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só kapu mellett több nyelven felA mai alkalommal Antoni
tüntetett Miatyánk imádság szöGaudí katalán építész, szobrász
vegét magyarul is olvashatjuk. A
néhány munkáját szeretném bemutatni, a teljeség igénye nélkül. Sagrada Família – Casa Milá – Casa Battló – templom külső homlokzatát pásztázva megtudtam, hogy a bibliai
A vállalkozás amúgy lehetetlenSalvador Dalí
jelenetek állatszobrai valóban lének tűnik, mivel mindent a maga
tezett élőlényekről lettek megmintázva.
valóságában érdemes megcsodálni. ÍrhaA munkához mindenféle egzotikus jótunk mindenről, de eredetiben, élőben
szágot vittek Gaudínak, de ő végül egy
látni az igazi – meg aztán egy rövid útleszegény asszony jószágait választotta,
írás nem teszi lehetővé a bővebb ismerteakinek pénzzel hálálta meg nagylelkűsétést.
gét.
Gaudí páratlan építészeti munkái köA templom belső tere tágas, jól megzül ma többet a Világörökség részeként
világított. Belül nem találunk szobrokat.
tartanak számon. Szakemberek egy része
Az isteni nagyságot a hatás adja a látoa katalán modernizmus megalkotójának
gató számára. A Sagrada Família is a Vitartja. Egyikük az 1919-ben Londonban
lágörökség része. A templom mellett
született Jonh Ruskin. Ruskin számos doGaudí melléképületeiből is meghagytak
loggal foglakozott, így az építészet melaz utókor számára; XVI. Benedek pápa
lett íróként, irodalomkritikusként, festőművészként, szociológusként, költőként
2010. novemberében itt szentelte fel és
és filozófusként is ismert volt. – Gaudí
emelte bazilika rangjára a templomot.
zsenialitása, hogy szinte saját maga kéBe kell vallanom, hogy a Sagrada
szítette a különféle belsőépítészeti munFamília idegenvezetőjének tudása elég
kákat. Korábban utaltam rá, hogy egyedi
gyér volt. Mondjuk aznap már mi volépítészeti eljárással dolgozott, amelynek
Sagrada Família tunk a sokadikak, akiket kalauzolt és ela technikáját nem hagyta rá az utókorra.
fáradt. Viszont örömmel újságolta, hogy
Hihetetlen, de igaz. Egyik legismertebb
látogatásunkat követően utazik Budamunkája, amelyet évente hárommillióan
pestre, egy konferenciára. Remélem, sitekintenek meg, a Sagrada Família
kerrel járt.
(Szent Család-templom), Barcelonában.
Gaudí azonban nem csak templomot
Eredetileg két építészben látták a munka
épített. Roger Segimon de Milà textilgyáelvégzésének a lehetőségét, de ők szakros megrendelésére készült el 1905-1910
mai ellentétbe kerültek egymással. Ezek
között a Casa Milà, azaz a Kőbánya, meután kérte fel Gaudít a város vezetése, aki
lyet Gaudí legutolsó lakóépületeként tarnegyven évig dolgozott rajta… – Jó muntanak számon. Az épület rendkívül jellegkához idő kell – szoktuk mondani. A
zetes, azonnal kitűnik az egyéb házak kömester mindenről részletes vázlatot kézül. A monstrum a szemlélő számára barszített. Feltételezhető, hogy ezeket a vázlanghatást kelt. A falazat felülete márlatokat is sokszor változtatta: éppen ez
vánnyal, habarccsal kombinált. Legyünk
volt az egyik dolog, amiért nem kedvelőszinték: Gaudí minden munkáia egyedi,
ték, mert állandóan megváltoztatta az elstílusát nem lehet nem felismerni. Az ötképzeléseit. Hiába, a művészek már csak
emeletes bérház első emeletén lakott a
ilyenek! A Sagrada Família esetében elMilà család. A minden igényt kielégítő
sőként 1891 és 1900 között a nyugati
ház alagsorában istálló is rendelkezéA Sagrada Família belső tere sükre állt. Ez az épület is a világörökség
szárny épült meg. Mivel Gaudí halálát
követően vázlatai jelentős része megsemrésze.
misült, 1954-től folytatták a templom
1904 és 1906 között épült a Casa
építését – a munka napjainkig folyik. A
Batlló, azaz a Csontok háza – ugyancsak
befejezést 2026-ra, Gaudí halálának száa világörökség része. Gaudí egy meglevő
zadik évfordulójára tervezik.
lakóépületet épített át a megrendelő köA templomot látva egyszerű emberzéposztálybeli család részére, szeceszként is jól elkülöníthető a mester munsziós stílusban. Életemben első alkalomkája: első és hátsó részének stílusa eltérő.
mal – nem ma volt – földrajzi tanulmáBevallom, Gaudí briliáns alkotása nekem
nyaim során találkoztam ezzel a szép
jobban elnyerte a tetszésemet, mint amit
épülettel. – Apropó, földrajz! Benkő Béazóta „hozzágondoltak”. Gaudí úgy
láné Irma néni, tanárom egyik tantárgya
vélte: „Az anyag tisztán, a maga asztrális
volt. Szinte hallom, ahogy mondja: Lágörbületeiben tárulkozik majd ki, s ekkor
tod, milyen jól megtanítottam neked a
majd a világ végre megsejtheti a paradiföldrajzot? A mai napig emlékszel rá.
csom alakzatait.”
Munkámból adódóan idős korábban naSzámos torony emelkedik ma is a
ponta látogattam és segítettem neki.
templom falai közül, de a legmagasabbat
Időnként össze is vitatkoztunk, de kije170 méteresre tervezik. A befejezést kölenthetem, hogy kedveltük egymást. Követően ez lesz Barcelona legmagasabb
szönöm, Irma néni, a sok tudást, nagy
Casa Milà hasznát veszem!
épülete. Érdekesség, hogy az egyik oldal-

Katalán rab nemzet 3.
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Casa Batlló

Nem tudom, a mai tankönyvekben is említést tesznek-e a
spanyol-katalán építészet csodáiról. Véleményem szerint kihagyhatatlan alkotások.
A mai barangolásban még egy ugyancsak különleges emberre szeretnék fókuszálni. Ő nem más, mint
Salvador Dalí (Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech).
A Sagrada Família üvegablakai Andorrában találkoztam egyik alkotásának
szoborba öntött másával, a „lefolyó órával” – szülőhazája pedig Katalónia volt. 1904-ben látta meg a napvilágot Figueresben. A települést, ahol született, majd később eltemették, csak
„madártávlatból” láthattam, de mindenképpen érdemes né-

Csak mértékkel!

hány mondat erejéig megemlíteni. Dalí festészetére a szürrealitás jellemző. Nem vázolom fel
teljes életútját, aki szeretne elmélyedni a munkásságában, bőven talál rá vonatkozó szakirodalmat. Annyi azonban bizonyos, hogy a művészettel hamar
eljegyezte magát: már nyolcéveSalvador Dalí
sen műtermet rendezett be házuk mosókonyhájában és padlásán. – Tehetünk nála egy kis
magyar vonatkozású kitérőt is: Dalí egyik közeli barátja a magyar 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. Megismerkedett a feleségével és egy lánygyermekük született. Szívében
mindig magyar maradt. Fotózta a spanyol arisztokráciát, a királyi családot, Franco tábornokot. De rajtuk kívül is számos világhírű 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 eltérő személyiség” volt. Egyedi látásmódja talán saját emberi
határainak a feszegetése. Mosolyt, elgondolkozást, csodálkozást előcsalogató alkotásai azt a látszatot keltik, hogy az életben nem szabad mindent komolyan venni.
Felhasznált irodalom: Wikipédia
Varga Ákos

Rejtvény

Készítette:
Pulai Istvánné
és Pulai Anna

● 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 távolság – 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 hegye közti távolság – 5 BETŰ
● Kelmék mérésére használt régi hosszmérték,
kb. 78 cm – 3 BETŰ
● 1 ív nagyságú papír – 5 BETŰ
● Negyedóra – 7 BETŰ
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„Orgonálni könnyű –
Elég a helyes billentyűt a helyes pillanatban megérinteni, a hangszer elintézi a többit”

A fenti mondatot Bach nyomán rögzítették. Ennek most örömteli aktualitása is van. Balatonkenesén a katolikus templomban már időnként
meg-megérintették a helyes billentyűket, és megszólalt a felújított orgona. Az egyik képen Ambrus Ágnes, a templom kántora épp teszteli
az eredményt. Restaurálták az orgonaszekrényt, a sípokat, a játszóasztalt. Még vannak az orgonán utómunkálatok, villanyszerelési feladatok, a karzat fizikai rendezése, de reméljük, hogy a járvány végeztével
egy ünnepélyes koncerttel átadhatjuk a már teljesen megújult orgonát
a hívő közönségnek. Addig is, ezeken a képeken megcsodálhatjuk a
felújítás jelenlegi eredményét. Köszönet mindenkinek,
aki imával és anyagilag is támogatta és támogatja ezt a
nagy munkát.
M. Teréz nővér
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gondolkodás nélkül új szeleteket készített a többieknek, jól
megkenve zsírral, vastagon megszórva cukorral. „Vigyed
csak, kisfiam, a barátaidnak!” – mondta, s láttam, ő is a könynyeivel küzd.

Idő, gondolkodni…
Most, hogy így alakult körülöttünk az élet, gyakrabban olvasgatom a Facebook oldalain leírtakat, a
híreket (vagy álhíreket) s az azokhoz fűzött véleményeket. Ám igazi kedvenceim az állatok hűségével
kapcsolatos fényképes bejegyzések. Ha tehetem – s
most miért ne tehetném, hisz van időm bőven –,
szinte csak természetrajzi műsorokat nézek esténként a hírműsorok helyett. Látván az állatvilág tagjainak összetartását a közösség élelmezése, az utódok felnevelése, védelmezése érdekében – hát mit
ne mondjak, lenne mit tanulnunk tőlük. Az állatok
ösztönösen éreznek felelősséget saját fajtársaik
iránt. Nehezen értem, vajon hova tűnt ez az érzés a
jelen egyes embereiből. Fennen hirdetjük a világon
szétszórtan élő magyar testvéreinknek, hogy „mi
egy vérből valók vagyunk”, miközben némelyek – nem csak a
politikusok – azon vannak, hogy feszültséget szítsanak az
anyaországban élők között is.
Nemzetünk tragikus sorsát történelmi tanulmányainkból
jól ismerjük; tisztában vagyunk vele, hogy elmúltak az idők,
amikor a magyarság egységében hatalmas erő lakozott és Európa meghatározó tagjának számított. Az egység elvesztését
elsősorban a féktelen, önző hatalmi vágy, az örökös gyűlölködés okozta, részben ez juttatta jelenlegi sorsára nemzetünket.
A számunkra vesztes II. világháború utáni ínséges időszakot éppen csak túlélő nemzetünk életét a politikai csaták uralták. A zavarosban halászók hatalomvágya túllépte az erkölcsi
határokat. Az éveken át tartó tűrés után, a tiltakozás jeleként
kitört az 1956-os forradalom, amelyet úgy, mint 1848-49-es
szabadságharcot, orosz segítséggel ismét sárba tapostak. Az
eltérés csak annyi volt, hogy a szovjet csapatok „ideiglenesen”
hazánkban maradtak, 47 esztendeig. Az ötvenes években megkezdődött a vidéki földművesek padlásainak lesöprése, a kötelező beszolgáltatások időszaka. Mindennek természetes következménye
lett a gabonaféleségek, egyéb élelmiszer-alapanyagok termelésének csökkenése, mert miért termeltek volna
többet a gazdák, ha az akkori hatalom
nagy részét minden ellenszolgáltatás
nélkül elvette tőlük. – Mindezt miért
írom? Azért, hogy a mai fiatalok is
megérthessék, milyen világba születtünk bele mi, az úgynevezett Ratkókorszak gyermekei – a mai korszak
lassan teljesen sutba vetett öregjei.
No de kikeveredve a történelemből! Máig jól emlékszem, hogy egy
ünnepnapra levágott liba húsából
hányféle ételt tudott készíteni édesanyám, amely elegendő volt napokon
át. Ugyancsak jól emlékszem azokra a
pillanatokra is, amikor a tányérom szélén megjelentek a „dugi falatok”, amiket anya csempészett oda, mondván, ő
már jólakott. Túl sokszor láttam, amint játszótársaim a földből
frissen kiszedett krumplit ruhájukban éppen csak megtörölve
befalták. Szinte szégyelltem magam, amikor gyerekként az
árokparton üldögélve cukros kenyeret ettünk, s az enyémen
zsír is volt... Pityeregve panaszoltam anyának, hogy a barátaim
kenyere csak vizezve volt, úgy cukrozták meg nekik. Anya
Balatonkenesei Hírlap – Melléklet

Édesapám Fehérváron dolgozott a vasútnál, öntőként és kovácsként. Hazajövetele előtt gyakran betért egy közeli hentesüzletbe vásárolni és néha egy pár kolbászt is vett. (Hosszú évek
elteltével jutott csak tudomásomra, hogy lóhúsból készült.)
Olyankor alig vártam a vacsora idejét, mert nagyon szerettem.
Persze ne képzeljünk valami hatalmas szálakra, talán ha húszcentisek voltak, hasonlók, mint ma a gyulai. Anya az egyik szálat háromfelé vágta, majd néhány fehér paprikát és paradicsomot
készített elő egy tányérra, mellé gondosan felszeletelt házi kenyeret. Felhangzott a várva várt mondat: na, gyertek, akkor vacsorázzunk! Én szüleim között ültem, édesanyám katonákat készített számomra, olykor-olykor a sajátjából is szelve hozzá.
Észrevettem s ránéztem. Ő mosolyogva megsimogatta arcom, s
annyit mondott: te csak egyél bátran, kisfiam!
Vacsora után anya összekészítette apa másnapi ételét, amit
kora reggel munkába menet magával vitt. A menü a maradék
szál kolbászból s két szelet egymásra fordított zsíroskenyérből
állt, közte paprikával. Apa akkor tizenkét órás munkarendben
dolgozott, rengeteg pluszmunkát vállalt boldogulásunk érdekében. A nehézségek ellenére 1960-ra, szinte a
semmiből építette fel kis családi házunkat. Míg én tanultam, szüleim szorgalmasan dolgoztak. Eközben arra is
odafigyeltek, hogy mindig érezzem önzetlen, féltő szeretetüket.
Arra neveltek, hogy fogadjam el az
idősebbek tanácsát; ha alkalom kínálkozik, igyekezzek a közösség mozgatórugójává válni, de sose használjam ki
társaim bizalmát önzéssel. Ezeket a tanácsokat megfogadva, szem előtt
tartva sokadmagammal dolgoztam közel ötven esztendőt – eközben pedig
megváltozott körülöttünk a világ és
vele az emberek szemléletei is. Megjelentek a csupán önös érdekű, hatalomra éhes emberek, akik céljaik elérése
érdekében gyűlöletkeltéssel bomlasztják egységünket.
S mi jutott a Ratkó-korszak sok-sok gyermekének, akik végigdolgozták életüket, nem meglopva másokat? Hát nagyjából
ugyanazt, mint gyermekkorukban: az árokpartra kiülve, kezükben vizezett kenyér, megszórva némi cukorral.
Lejegyezve: 2020. április 5-én, virágvasárnap
Id. M. S.
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Tavaszi karbantartási munkálatokat kezdett
a Tájházban a

Balatonkenesei
Városvédő Egyesület tagsága
és a Kultúra Háza dolgozói.
A munkálatok hamarosan folytatódnak.
Fotó: Boór Ádám
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Szociálpolitikai kalauz

Jegyzet az újjáéledés reményében
Hofin, Einsteinen és Semmelweisen keresztül a digitális oktatásig
A világot egy az
egyben megrengette
a Covid-19 vírus.
Száz évenként újra
és újra valamilyen
nagy járvánnyal kell
szembesülnie az emberiségnek. Maguk
a koronavírusok nem új keletűek, már
korábban is léteztek. – Ami az elmúlt
időszakban történt, egyfajta jelzésnek is
felfogható. A helyzetről a Hofi Géza
egykori humorista által énekelt sláger
jutott eszembe: „Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek…”. Azt gondolom, ezt az áramszünetet most megkaptuk. Bőven volt mit átgondolni és
tenni, esetleg változtatni. A tudomány,
mint olyan az évszázadok alatt jelentősen befolyásolta az ember életét. A fejlődés számos esetben előremutató. De
előfordul olyan is, amikor éppen ennek
az ellenkezőjéről, vagy éppen előremutató, de ezzel párhuzamosan hátrafelé is
lépünk. Mindkét változatra nézzünk
konkrétumokat!

Kettős jelentőségű, tehát az egyik oldalon jó, a másikon rossz a fegyverkezés. Elsősorban az emberi élet kioltását
szolgálja, másrészt viszont önmagunk
megvédésének eszköze is lehet. – Milyen véletlen, hogy a XX. század legnagyobb horderejű fegyverének kifejlesztése is hozzánk, magyarokhoz köthető.
Ez nem más, mint az atombomba, a Teller Ede, Szilárd Leo, Wigner Jenő-triász
munkájának végeredménye. – Ha már a
tudomány került terítékre, egy kis kitérővel essen szó még valamiről! Talán
sokan nem tudják, de Amerikában Einstein mellett magyarok is dolgoztak: Szilárd Leo atomkutató, Grossmann Marcell és Lánczos Kornél matematikusok,
Kemény János a Basic nyelv kidolgozója. Einstein felesége pedig az OsztrákMagyar Monarchiában, a Bács-Bodrog
Balatonkenesei Hírlap

vármegyei Titel településen született
Mileva Marić volt.
Továbbhaladva nézzünk egy napfényes példát is! Lám-lám, itt is mindjárt
felbukkan egy magyar. Legkiemelkedőbb honfitársunk az egészségügy területén Semmelweis Ignác orvos volt, akit
az „anyák megmentője” jelzővel szoktak
illetni, mivel felismerte, hogy a gyermekágyi lázat az orvosok
fertőtlenítetlen kézzel
végzett vizsgálatai okozzák. Ellene klórmész-oldatos kézmosást javasolt. Az UNESCO 2013-ban A
világ emlékezete program (Memory of the
World Programme)
keretében Semmelweis Ignác felfedezését a szellemi örökség részévé nyilvánította. Az új típusú koronavírus-járvány
idején a világ legnagyobb internetszolgáltatója is előtte
tisztelgett. – Semmelweis felismerésének most jó
hasznát vette az
emberiség: a vírus
elleni védekezés egyik leghatékonyabb fegyvere ugyanis az alapos,
gyakori kézmosás.
A gazdaság területén talán eddig soha nem látott viszszaesések következtek be. Senki nem
volt erre felkészülve, és a megoldásra
tankönyvi segédlet, útmutató nem volt.
Lépésről lépésre kellett észrevenni a lehetőségeket vagy a megoldáshoz legalább kulcsot találni. Mire a jelen írás
megjelenik, valószínű, hogy már minden újraéled. Hazánk is igyekezett azonnal reagálni a vészhelyzetre. Az intézkedések persze nem arattak osztatlan sikert
a társadalomban, a törvényhozók kaptak
hideget, meleget is. Az első lépések között a hermetikus lezárás bevezetésére és
az óvintézkedések kiterjesztésére került
sor. Megalakult az országos operatív
törzs, majd a helyi bizottságok. – Mindenki a maga lovát dicséri, de esetünkben ez valóban igaz. A balatonkenesei
operatív bizottság azonnal és jól szer-
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vezetten reagált a felmerülő problémákra. Büszkén mondhatjuk, hogy térségünkben az elsők között szerveződtek
és azonnal munkához is láttak. Mivel ez
kötelező feladat volt, természetesen más
településeken is megalakították, és a helyi viszonyokat figyelembe véve működtették, működtetik az egyes bizottságokat. Környékünkön egy másik települést is érdemes még megemlíteni: Küngöst. A kis faluban példásan szerveztek
mindent, hogy a mindennapi élet a lehető legzökkenőmentesen menjen. Igen,
egy kis közösségben összetartóbbak és
szolidárisabbak az emberek.

Hogy ne csak a magunk tömjénezésében vesszünk el, lássuk az országos intézkedések néhány elemét! A családvédelem eddig bevezetett kedvezményei
érvényben maradtak, illetve a vészhelyzet idejére számos más rendelkezés is
életbe lépett. A lejárt juttatások érvényességét, folyósítását automatikusan
kitolták. Ezáltal nem maradtak azok sem
pénz nélkül, akiknek a GYES és egyéb
kedvezménye lejárt.
Az ügyintézés átalakult, főként telefonon, interneten zajlott. Időkorlát bevezetésére került sor a legelemibb közös
emberi érintkezés, a bevásárlás területén. Ennek oka elsősorban a legveszélyeztetettebb korosztály, az idősek védelme volt.
Az iskolai oktatás áttért az online
formára. Az internethozzáféréssel nem
rendelkező tanulók és családok hagyományos papír alapon is teljesíthették a
tankötelezettséget. – Idő kérdése, hogy
az online oktatás minden diák számára
elérhető legyen. Bizony, ma még vannak
hátrányos helyzetű települések, ahol
nem hogy internet, de a hozzá való elektromos hálózat sem áll rendelkezésre. –
A szülők jó része most szembesült azzal,
mit takar az oktatás fogalma valójában.
Felnőttek hada mélyedt bele a tananyagba, hogy csemetéjének segíteni
tudjon. Ez kihívás volt a javából! – Halkan jegyzem meg, sok szülő oldotta meg
a gyermeke házi feladatát, vagy sikerült
olyan segítőt felkutatni, aki közreműkö2020. június

dött a megoldásban. Persze ezt a tanárok
is tudták. Ha szlogent kellene adni a karanténidőszakban folyó oktatásnak, a
„Tanul az egész ország!” lenne a méltó
jelmondat.
Nagy összeségében a rendszer jól
vizsgázott. Bár szükséges a tapasztalatok alapján bizonyos körülményeket újragondolni, mert a rendszer helyenként
korrekcióra szorul.
Sajnos megugrott a munkanélküliség. Leálltak a gyárak, külföldről sokan
hazatértek, miután elveszítették a munkájukat. Az ország vezetésének célja továbbra is az, hogy az emberek ne segélyekből, hanem munkából éljenek. Támogatást kaphatnak a nehéz helyzetben
lévő munkáltatók, még akkor is, ha napi

két órában foglalkoztatnak dolgozókat. A folytatásban a kormány,
szem előtt tartva eddigi hozzáállását, a közmunkaprogramot felerősítve kíván lehetőséget nyújtani
ott, a-hol nem, vagy nehezen indítható más munkalehetőség.
A családok további védelme
érdekében hiteltörlesztési moratóriumot vezettek be, ez év végéig.
Ebbe beletartozik a vállalati hiteltörlesztés felfüggesztése is. Önmagában az ötlet jó, főleg azoknak a családoknak segíthet, ahol a keresők elveszítették az állásukat. Más esetben nem éri meg a hitel
felfüggesztése: ezzel kitolódik futamidő, és a törlesztés egy-két hónap plusz
törlesztéssel is kibővülhet.
Erősödött a szegénység.
Sajnos ezen a területen is keletkeztek nehézségek. A válságot enyhíteni segélyszervezetek, magánszervezetek
próbálták a maguk eszközeivel. Talán e tekintetben a
neheze csak most körvonalazódik.
Nem árt továbbra sem
résen lenni. Egyes vélemé-

Online lakossági kérdőív készült a mentális betegekkel
kapcsolatos attitűdök vizsgálatához. A dr. Simon Lajos
egyetemi docens, pszichiáter, pszichoterapeuta által
vezetett kutatócsoport a mentális zavarral élőket érintő
stigmatizáció felmérésére és a hazai antistigma programok
hatásvizsgálatára vállalkozott. A cél a hatékony nemzeti
antistigma program kidolgozása.
Létezik egy probléma, amelyről kevés szó esik a médiában. A
megbélyegzés (legyen az nyilvános stigma, önstigma vagy intézményi stigmatizáció) jelentős hatást gyakorol a pszichiátriai ellátás és gondozás sikerére, a mentális betegséggel élők
életminőségére. A pszichoszociális fogyatékossággal élőkkel szemben megnyilvánuló stigmatizáció sajnos általános
jelenség.
A Moravcsik Alapítvány és a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika a kutatásban résztvevő partnerszervezeteikkel közösen ebben az évben átfogó felmérést
végeznek a stigmatizációról és az antistigma programok eredményeiről, mind az érintettek, mind az egészségügyi és szociális területen dolgozók, valamint a lakosság körében.
A kutatás részét képezi az a teljes lakossághoz szóló, nyílvános, anonim, online kérdőív, amely a VIKOTE Kognitív
és Sématerápiás központ honlapján érhető el:
vikote.hu/mentalis-betegsegekkel-szembeni-attitud-vizsgalat/
Fontos hangsúlyozni, hogy a kutatók számára a lakosság véleménye, hozzáállása is lényeges adat, ezért egyáltalán nem csak
az egészségügyben vagy a szociális szférában dolgozók részvételére számítanak! Az online kérdőív kitöltéséhez nem kell
sem nevet, sem elérhetőséget megadni.
Balatonkenesei Hírlap

nyek szerint a világ bizonyos szempontól már nem lesz olyan, mint eddig.
Majd meglátjuk, tanult-e az ember ebből
a válságból. Bizonyára lesznek, akik
csak a vészhelyzet idejére bújtak vissza
a barlangjukba, és ott folytatják ádáz tevékenységüket, ahol abbahagyták. De
egyszer mindenkinek benyújtásra kerül
a számla.
Figyeljük továbbra is a híradásokat,
a hirdetményeket. És segítsük ezentúl is
egymást! Mert jót tenni jó.
Varga Ákos
andragógus – személyügyi szervező
szakvizsgázott okleveles
szociálpolitikus

Hogyan viszonyulunk
a mentális betegekhez?
Megbélyegzett életek
Nemzetközi adatok alapján minden második mentális zavarral
élő tart attól, hogy betegsége miatt igazságtalan bánásmódban
lesz része. Közel egyharmaduk tapasztal mentális zavarával
kapcsolatba hozható hátrányokat a munkavállalás területén,
csaknem minden ötödik beteg számol be nehézségekről a
pénzintézetekkel, biztosítókkal való együttműködésben.
Sajnos a betegek részéről a diszkriminációra irányuló tapasztalatok az egészségügy területén is általánosak, ami leggyakrabban a tünetek bagatellizálásában érhető tetten.
Magyarországon a téma még mindig kevéssé kutatott, a hiányzó validált mérőeszközök, ill. a pszhichiátriai betegségeket
illetően továbbra is uralkodó a biomedikális szemlélet miatt. A
társadalmi elkülönítés is nehezíti a stigmák lebontását, hiszen
a betegek ellátásának fontos színterei az elmeszociális otthonok.
A Moravcsik Alapítvány már egy évtizede elindította népszerü antistigma programjait. Az évente megrendezett Ki
Mit Tud? országos tehetségkutató és tehetséggondozó vetélkedő pszichoszociális fogyatékossággal élők számára, a PsychArt 24 Művészeti Maraton, a Budapest Art Brut Galéria létrehozása és működtetése részei ennek folyamatnak.
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Eper
Múlt havi, bogyós gyümölcsöket bemutató felsorolásunkban a bokros fajtákat jártuk körbe, de van még egy rendkívül kedvelt bogyósunk, aminek ráadásul
most van szezonja, és ez nem más, mint
az eper.
Kinek ne dobbanna meg a szíve egy
tál érett eper láttán? Akinek nem, az
nyugodtan lapozzon tovább, de aki szeretné a saját kertjében termett eperrel
megtölteni a tálat, maradjon még egy kicsit. Megéri, mert epret termeszteni nem
olyan nagy ördöngösség, amennyire sokan gondolják.

Kertben két fajtájával találkozhatunk
elsősorban, az egyszer- és a folytontermővel. Az első változat a tavasz végétől
a nyár közepéig látnak el minket friss
gyümölccsel, a folytontermőket viszont
őszig szüretelhetjük. Megtelepíthetjük
még a kertünkben a kisebb, de ízletes
termést adó erdei szamócát is, mely
szintén őszig érleli friss zamatú bogyóit.
Az eperpalántákat a következő évi
termés előkészítéseként május elején ültetjük. (Tehát az idén telepített palántákról az idén még nem szedjük le az epertorta alapanyagát.) Jelöljük ki epresünk
helyét a kertben, és a földet dúsítsuk
komposzttal, istállótrágyával – ugyanis
rendkívül tápanyagigényes növényről
van szó. Jó, ha ezt pár nappal, egy héttel
a palánták érkezése előtt megtesszük.
Balatonkenesei Hírlap

Az eper szereti a
napot, így nyugodtan választhatunk
neki napsütötte földdarabot. A palántákat körülbelül 40
cm távolságra ültessük egymástól, a
földet jól nyomogassuk le mellette.
Ne felejtsük el bőven megöntözni –
ezt az ültetés után
is meg kell tennünk, különösen aszályos időszakokban, akkor is, ha
már nem nevel gyümölcsöket. Hogy a
gazokkal se gyűljön meg a bajunk, mulcsoljuk körülötte a területet. Hagyjunk
helyet a növekvő indáknak, melyekkel
növényünk a talajhoz kapcsolódik, mert
ebből fejlődnek az új növények. Miután
letermett, az indák nagy részét el kell távolítanunk – ez az eper ritkítása. Akkor
járunk el jól, ha tövenként két életképes
indát meghagyunk. A leszedett növénykék új helyre telepíthetők. Időről időre
távolítsuk el az elsárgult, száraz leveleket is. Télre takarjuk a töveket szalmával, lehullott levéllel, mulccsal. A következő tavaszon pedig arassuk le munkánk
gyümölcsét.
Csak a teljesen megérett epret érdemes leszedni, mert kedvelt bogyósunk nem utóérő.
Célszerű, ha hamar elfogyasztjuk, mert nagyon
könnyen megromlik.
Ha nincs kertünk,
epret akkor is termeszthetünk, mert cserépben
is jól megél. Földjét ekkor is alaposan elő kell
készíteni, és érdemes jó minőségű virágföldet választani hozzá. Ha az erkélyünkön kezdünk eperkertészkedésbe, a növények tápanyagutánpótlásáról havontamásfél havonta gondoskodnunk kell. Földjét sosem szabad hagyni kiszáradni.
El lehet gondolkozni az oszlopos formában való termesztésről is. Gazdaboltokban, kertészeti áruházakban találunk virágoszlopnak szánt tartót,
amelybe epret is nyugodtan ültethetünk. Ha
a kertben alkalmazzuk
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ezt az ültetési módot, lényegesen megkönnyítjük a munkánkat. A kártevők –
csigák, pajorok – nem érik el növényeinket és szüretelni is sokkal egyszerűbb
lesz. Ráadásul így könnyebb elkerülni a
gyümölcs rothadását, amely a hagyományosan termesztett eper esetében tönkreteszi a termés egy részét. Az oszlopos ültetés kis helyen, például erkélyen, teraszon is előnyös. –
Nem feltétlenül kell
megvásárolnunk az
előre elkészített virágoszlopot, egy PVCcsőből kis energiaráfordítással házilag is
készíthetünk magunknak.
Arról valószínűleg senkit nem kell meggyőzni, hogy a
tejszínes eper milyen finom. De az egészségünknek is használ. A gyümölcsök közül az eper tartalmazza a legtöbb
C-vitamint, a szőlő és a málna után ez a
legjobb mangánforrás is. Védi a szív- és
érrendszert, csökkenti a koleszterinszintet és a cukorbetegség kialakulásának
esélyét is. Mint a legtöbb gyümölcsöt,
zöldséget, hatékonynak tartják a rákbetegségek megelőzésében. Útját állja a
szervezetben fellépő gyulladásos folyamatoknak és kedvező hatással van az
agy működésére.
Arónia
Ha igazán sokoldalú és igénytelen
gyümölcsfélét keresünk a kertünkbe, az
aróniát, más néven fekete berkenyét nekünk találták ki. Az eredetileg ÉszakAmerikából származó növénynek számtalan jó tulajdonsága van. Nem elég,
hogy sövényként kiváló szolgálatot tehet és kertünk dekoratív díszévé válhat,
gyümölcse is rengeteg formában felhasználható. Íze kissé fanyar, de sok
hasznos tulajdonsága miatt fogyasztása
ajánlott. Még az áfonyával való összehasonlításban is megállja a helyét. Szüretelése után sokáig feldolgozatlan állapotban is eltartható. Frissen facsarva
leve energiabomba a szervezetnek. A fogyaszthatóság miatt – lévén, hogy a savanykás, fanyar ízeket sokan nem kedvelik –, feldolgozása esetén érdemes
más gyümölccsel, például almával keverni. Magas pektintartalma miatt könynyű belőle lekvárt készíteni, de alkoholos ital – bor, pálinka, likőr – előállítására is alkalmas.
A hazai körülmények között bőségesen terem, ráadásul a talajra igénytelen,
jól megél az agyagos földben is. Jelenleg
ismert kártevői, betegségei nincsenek,
2020. június

szárazságtűrő, de a hirtelen jött sok csapadék sem tesz benne kárt. Gyökerei sokáig képesek tárolni a nedvességet. Napos vagy félárnyékos helyen érzi jól magát, Lombhullató, kisebb fává nevelhető
cserje. Sövényként nevelve remek helyet ad a kisebb madarak fészkeléséhez
is. Kertünket minden évszakban díszíti:
tavasszal fehér virágaival, nyáron termésével, ősszel lombjai a sárgától a vörösig
mindenféle színben pompáznak. Rendkívül jól tűri a fagyot.

A fekete berkenye töveit 50-60 cm
távolságra érdemes ültetnünk. Előtte a
gyökereket legalább egy napra tegyük
vízbe, áztassuk be. Ültetőgödrét engedjük tele vízzel, majd amikor már a földben van, száraz földdel takarjuk és óvatosan, de alaposan döngöljük le körülötte. A növényt 2-3 rügyre vágjuk viszsza; a termés kialakulásához 20-25 erős
ágra lesz szüksége. A legtöbb gyümölcs
a 3-5 éves ágakon nő. Metszésnél ügyeljünk, hogy a lombkorona belseje is kellő
mennyiségű napfényt kapjon. A bokrok
élettartama nagyjából húsz év, de megfiatalíthatók.
A második-harmadik évtől éri el a
maximális termőképességet. A gyümölcs augusztusban érik, és növényünk
ebben is rendkívül együttműködő, kertészbarát típus: az érett szemek sem hullanak le, így a betakarítás egyszerre elvégezhető. A szedés időpontja akkor a
legoptimálisabb, ha a bogyók színe fe-

kete lesz, méretük pedig körülbelül a felére csökken. Egyegy bokor nagyjából 5-8 kiló
gyümölcsöt adhat, mely hűtőben, hűvös pincében hónapokig eláll.
Kedvező élettani hatásai
ugyancsak számtalan területen megmutatkoznak. Vérnyomásszabályozó, immunerősítő, a keringési és az idegrendszert támogató, bőrregeneráló
és memóriajavító tulajdonságokkal rendelkezik, jót tesz az emésztőszerveknek
és képes lehet enyhíteni a rettegett migrén tüneteit. Bőven találunk benne antioxidánsokat, flavonoidokat, B-, C- és Pvitamint.
Mézbogyó
A fekete berkenye mellett érdemes
még megemlítenünk az Szibéria és Kanada érintetlen erdeiből származó mézbogyót is. A loncnemzetségbe tartozó,
másfél méteresre növő cserje ültetését 2
centiméteres, rendkívül édes bogyói miatt célszerű megfontolni, melyek a Távol-Keleten nagyon népszerűek.
Az aróniához hasonlóan igénytelen,
bármilyen környezeti körülményre jól
reagál. A fagyot – származási helye miatt – jól viseli. Érdekes formájú bogyói
miatt szintén szép dísze lehet a kertnek.
Kártevői hazai körülmények között
nem igazán mutatkoznak; a levélkártevőktől kell csak óvnunk, ha azok feltűnnek.
Májusban érik, az évi friss gyümölcsszezon elején, ráadásul roppant
bőségesen terem. Ugyancsak sok tekintetben hasonlítható az áfonyához, de telepítése és termesztése sokkal egyszerűbb. A bogyókat frissen a legérdemesebb elfogyasztani, de lekvárként eltéve
sem utolsó, valamint mélyhűtőben is tárolható. Hűtőben, frissen 1-2 hét az eltarthatósága, de ez fajtától függ. Joghurtba keverve, szószként elkészítve is
elsőrendű, valamint az aszalásával is érdemes megpróbálkozni.

Epersaláta bevállalósoknak –
Spenóttal, lilahagymával, dióval, ricottával és borssal
Aki szereti a szokatlan ízeket, próbálja ki ezt a salátát, nem
fog benne csalódni!
Hozzávalók: 50 dkg friss spenótlevél – 50 dkg eper – 10 dkg
dió – 1 fej lilahagyma – 15 dkg ricotta – ízlés szerint frissen
őrölt bors
Elkészítése: a hozzávalókat egy salátástálban összekeverjük, meghintjük a borssal és egy jó órát hagyjuk állni, hogy
összeérjen. Markánsabb ízek kedvelői a ricottát tetszőleges
camemberttel is helyettesíthetik. Ha öntetet is szeretnénk
rá, egy pohár joghurt tökéletesen megteszi.
Balatonkenesei Hírlap
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Ültetése napos, de nem tűző napnak
kitett helyen a legideálisabb, a tavaszi
fagyok után. Kedveli a tápanyagdús,
nedves, enyhén savanyú talajt. Száraz
időszakban vízutánpótlásáról gondoskodnunk kell, de a pangó vízre gyökérrothadással is reagálhat. Legokosabb
megoldás tövét mulccsal fedni. Az első
három évben csak a száraz részeket távolítsuk el róla, később érdemes a jobb
termés érdekében ritkítani a dús hajtásokat. Nyár végén, késő ősszel dugványozással szaporítható. Cserépben, nagyobb
edényben is nevelhető.
Mivel loncféle, virágai illatfelhőbe
burkolják a kertet.

Mézbogyó virága

Bogyói C-vitamin-tartalma kiemelkedő. Antioxidánsai felülmúlják az áfonyáét és a fekete szederét. Jó hatással
van a szívre és az érrendszerre, de gyomor- és májpanaszoknál is hasznos segítség lehet. Eredeti élőhelyén leveleivel
nehezen gyógyuló sebeket kezelnek.
Kérgéből fejfájás, reuma és ízületi gyulladás ellen készítenek főzetet. Általános
immunerősítő hatással rendelkezik.
Bollók Ferenc

Kedves Olvasóink! Nem titkolt szándékunk,
hogy a kertészeti tanácsok mellett havi rovatunkkal egyfajta közösséget teremtsünk,
összehozzuk a kertbarátokat. Kinek milyen
tapasztalatai vannak? Milyen növényekkel
értek el szép sikereket kertjükben és hogyan? Van olyan növényük – gyümölcsfa,
dísznövény, konyhakerti növény –, amelyet
szívesen

megmutatnának

másoknak

is?

Küldjenek fényképet, írjanak róla! – Ezen kívül pedig kérdezzenek bátran, mert tanácsainkkal egymást is segíthetjük!
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Turisztikai egyesületünk hírei
Május 10-e a madarak és fák napja. Jó
alkalom arra, hogy eszünkbe jusson, törékeny természeti kincsek között élünk, melyek védelme közös felelősségünk. A hagyomány immáron több mint százéves.
Idén a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület gondolt egyet, és elhatározta, hogy egyedi módon emlékezik meg
erről a napról. Street art technikát alkalmazva elkészítettünk három „faölelést”,
hogy ezzel is kifejezzük, mennyire fontos
számunkra a természet. Street art elemeinkkel találkozhattok a Városközpontban,
az Alsóréti Szabadstrandon, illetve a Vak
Bottyán Strand előtt.
A Balaton környéki madarakról sem feledkeztünk meg, ezért kihelyeztünk két különböző nagyságú madárodút az Alsóréti
Szabadstrandon. Reméljük, hamarosan új
családok foglalják el a búvóhelyeket!
Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk az élőhelyünkre!

Szállásadóink figyelem!
Az MTÜ Kisfaludy Programja új pályázati lehetőséget biztosít számotokra!
A vidéki Magyarország összes, legfeljebb 8 szobás szálláshelyének tulajdonosai részt vehetnek egy 60 milliárd forint keretösszegű támogatási programban. A program célja, hogy
28 000 szálláshely összesen 55 000 szobájának mindegyike
szobánként 1 millió forint támogatást kapjon még ebben az
évben, annak érdekében, hogy ezzel is támogassák a magyar
kisvállalkozókat a válságból való kilábalásban.
A pályázati felhívás tervezete megjelent, a pályázatokat a
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban regisztrált
szálláshelyek a szoftverbe való belépéskor megtalálják, itt
tölthetik ki és küldhetik be a pályázati űrlapot. A forrást még
ezen a nyáron folyósítják, december 31-ig kell a szobánként
1 millió forintos szálláshely-fejlesztésre felhasználni.
Részletek: https://mtu.gov.hu/

Vigyázzunk egymásra
a következő időszakban is!
A kijárási korlátozás megszűnésével, illetve a település strandjainak, játszótereinek és vendéglátóegységeinek megnyitásával a védekezés következő szakaszába léptünk.
Turisztikai Egyesületünk fontosnak tartja a biztonságos pihenés elősegítését, ezért tájékoztató anyagot
állítottunk össze a város lakói és a településre látogatók számára.
A biztonsági ajánlásokat tartalmazó tájékoztatót kihelyeztük a Vak Botttyán strand, az Alsóréti szabadstrand, illetve a Bezerédj strand területére, a strandokhoz kapcsolódó mosdókba, és a vendéglátóegységek közelébe.
Balatonkenesei Hírlap

Szeretnénk megkérni mindenkit, tartsa be az ajánlásokat, hogy biztonságban élvezhessük a város nyújtotta kikapcsolódási lehetőségeket.
Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület
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Új filmek a Tudástárban!
További anyagokkal bővült Tudástárunk, így már az alábbiakat lehet megtekinteni Facebook oldalunkon:
Kedves Szállásadóink, Vendéglátóegységeink és Attrakcióink!

Dudás Réka népdalt énekel
Maszkvarrás Öcsi Mónikával
Füredi Veronika hegedül
Tóth István a Balaton élővilágáról
Kajtár Bence házunk, kertünk madarairól
Neumann Balázs jazz zongoraművész
Sipos Csaba húsvéti orgonajátéka
Pulai Istvánné: Tojásberzselés
Hartai Edvárd a szelektív hulladékgyűjtésről
Készítsünk sziklakertet Bollók Ferenccel!
Macskák a BKHírlap szerkesztőségében
Kő Boldizsár meséje és bábjátéka
Tornázzunk Kelemen Nórával!
Kurucz Henrietta: Maszkhasználat helyesen
Hartyáni Zsuzsa csellójátéka
Dr. Szerdahelyi Miklós: Háziállataink

Örömmel értesítünk Benneteket, hogy megjelent a Magyar Turisztikai Ügynökség által elkészített COVID-19 Felhasználói Kézikönyv, ezzel is segítve a turisztikai szereplőket. Egyesületünk elsőként osztotta meg Veletek honlapján és Facebook-oldalán. A Kézikönyv az aktuális helyzetnek megfelelően folyamatosan frissül és bővül.
Kérünk mindenkit, hogy újranyitáskor tartsa
be a tájékoztatóban lévő szabályokat!
Attrakciók, szolgáltatók:
https://mtu.gov.hu/docu…/…/
Covid-19-kezikonyv-attrakciok.pdf
Szállásadók, vendéglátóegységek:
https://mtu.gov.hu/…/p…/
Covid-19-kezikonyv-szallashelyek.pdf

Az I. Online
Országos TDM
Konferencián
képviseltük
desztinációnkat
A belföldi turizmus hatalmas esélyt
kap az újraindulás után a vidéki térségekben, hiszen várhatóan olyan kereslet irányul majd belföldre, amely
mindeddig elsősorban a külföldi lehetőségeket kereste. A konferencián
bemutatkozott a Kenesei Tudástár
kezdeményezés is.
Ezek a szavak jellemezték az I. Online TDM konferenciát, amely a Magyar TDM Szövetség kezdeményezésére innovatív módon ötvözte a virtuális térbe kényszerült találkozást a hagyományos rendezvényszervezéssel.
A házigazda Szarvas és Békésszentandrás képviselői a helyi Liget Wellness
és Konferencia Hotel****-ben gyűltek öszsze, a social distancing jegyében, onnan
köszöntötték a mintegy 60 résztvevőt.
Balatonkenesei Hírlap

www.facebook.com/tudastar.kenesei.9
Semsei Sándor, a szövetség elnöke prezentációjában elmondta,
hogy a belföldi turizmus hatalmas esélyt kap
az újraindulás után a
vidéki térségekben, hiszen várhatóan olyan
kereslet irányul majd
belföldre, amely mindeddig elsősorban
a külföldi lehetőségeket kereste.
Az ezzel kapcsolatos keresleti oldali
kutatást a szövetség néhány napon belül
megkezdi, hogy minél biztosabb ismeretek
alapján lehessen döntéseket hozni.
Ez egyben azonban a legnagyobb kihívás is a TDM-szervezetek számára, hiszen
jórészt az ő menedzsmenttevékenységükön, tudásukon és hozzáállásukon múlik
majd, hogy sikerül-e ennek a keresletnek
megfelelni. Új típusú, vonzó és autentikus
élményláncokat kell a hibernációs időszak
maradék – várhatóan – két hónapjában fejleszteni, ráadásul olyanokat, amelyek élményígéreteikkel megszólítják a piacot, és
azokat el is kell juttatni a piacra, majd a
létrejött termékeket működtetni kell – fejtette ki az elnök.
Ehhez a kompetenciákon és a munkán
kívül szükség lesz saját forrásra is. Ennek
a forrásnak a megteremtésére tesz a szövetség a szervezetek tagjainak és az őket
támogató önkormányzatoknak néhány napon belül javaslatot. A javasolt megoldás
a Helyi Újraindulási és Szolidaritási Alap munkanevet viseli.
Amint azt Horváth Viktória, a szövetség titkára bemutatta, a konferencia igazodott a virtuális tér kihívásaihoz: a korábban megszokott egész napos szakmai prog-
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ramot és kerekasztal-beszélgetéseket rövidebb prezentációk váltották fel; az interaktivitás jegyében az egyes TDM-szervezetek is lehetőséghez jutottak, hogy beszámoljanak helyzetükről, jelenlegi működésükről, valamint a szervezők kérésének
megfelelően kiemelték a pozitív történéseket, tartalmakat is. Egyesületünk bemutatta a Kenesei Tudástár kezdeményezését,
a hamarosan induló Tudtad-e?-projektet és
beszélt az önkéntes munka fontosságáról,
az önkormányzat és a lakosság támogatásáról.
Az elhangzottakból, valamint a korábbi kérdőíves felmérés eredményeiből
felkészülve a következő hetekben indul a
Tematikus TDM TV, mely széles spektrumban nyújt majd szakmai segítséget, többek
között a változásmenedzsment, a kommunikáció, a megváltozott utazási szokásoktrendek, és a termékfejlesztés körében.
Összességében elmondható, hogy a
TDM-szervezetek pozíciói helyben erősödtek, az összefogásban rejlő lehetőségek
előtérbe helyeződtek. A résztvevők megegyeztek abban, hogy jelen helyzet „nyertesei” a belföldi vidéki desztinációk lehetnek, ebben viszont hatalmas szerepe és annál is több munkája lesz a helyi TDMszervezeteknek, az önkormányzatokkal és
a tagsággal karöltve.
A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai
Egyesület egyértelmű célja, hogy minden
segítséget megadjon tagsága számára. A
segítségnyújtást szerencsére egyre többen
elfogadják, melynek igazán örülünk.
Tóth Barnabás

2020. június

Balaton, Bakó-patak, Árpád-kút, Margit-forrás, Ágnes utcai
árok, Berek, Mocsolyás-kert, Gyékény-tó. Ezeken a helyeken
van, volt, vagy időszakosan megtalálható a víz.
A Balatonban, az Árpád-kútnál, a Bakó-patak partján, illetve a
Mocsolyás-kert területén találkozhatunk a mindenki által
ismert közönséges náddal.
1. A közönséges nád (Phragmites australis) az egyszikűek
(Liliopsida) osztályának perjevirágúak (Poales) rendjébe, ezen
belül a perjefélék (Poaceae) családjába tartozik. Évelő fűféle,
messze kúszó gyöktörzzsel és hosszú, föld feletti indákkal.
Részei: mellékgyökérzet, gyöktörzs, párhuzamos erezetű levelek, üreges, bütykös el nem ágazó szár, bugavirágzat.
Álló- vagy lassan folyó vizekben, 2 méter vízmélységig nő.
Mocsarakban, nedves réteken nagy állományban találjuk. De
megjelenik ligetes és láperdőkben, lápokon, omlásos, szivárgó
vizű lejtőkön is.
Az egész világon megtalálható, sokfelé gyakori. Mint a gyékényfélék, az
állóvizek nádasainak egyik jellegzetes
faja. A növények elsősorban a víz alatti
száraikat borító élő bevonat (biotekton)
révén nagymértékben hozzájárulnak a
vizek öntisztulásához. Azonban a vízbe
hulló szerves anyag bomlásával a vizekben tápanyagfelesleg alakulhat ki, ilyenkor az egyensúlyi állapot megbomlik.
A nád nagy kiterjedésű, homogén állományokat alkot, vagy
néhány tömeges megjelenésű növényfajjal elegyedik. Kiszáradó
nádasokban jelenik meg a nagy csalán (Urtica dioica), tavak
szegélyében, mocsarakban a keskenylevelű gyékény (Typha
angustifolia), a széleslevelű gyékény (Typha latifolia), a télisás
(Cladium mariscus) és a zsióka, más néven sziki káka (Bolboschoenus maritimus).
A nádas a termőföld egyik művelési ága. Mint összetett
rendszer, érzékeny a mechanikai sérülésekre, különösen a rizómák sérüléseire. Ilyenkor tartós nádpusztulás léphet fel – ilyen
módon irtható is. Évente kétszer kaszálva a nedves gyepekből
néhány év alatt eltűnik. A zöld növény a vegetációs időszak vége
előtt a levelekből és a szárból a hasznosítható tápanyagokat a
rizómákba szállítja, amelyek tavasszal az új hajtások gyors növekedését biztosítják. Ha gyakran vágják, a növény újabb szárképzésre kényszerül, a számára szükséges tápanyagokat nem
tudja raktározni, így a rizóma kimerül és a növény elpusztul. A
Balatonnál sajnos gyakori a nádas területének csökkenése, amit a
(részben illegális) stégek, kikötőhelyek és part menti építkezések
miatti mechanikai sérülések okoznak. A balatoni nádasfelméréseket és minősítéseket több évtizede végző Balatoni Szövetség
idei felmérése szerint négy év alatt több mint a duplájára nőtt az a
terület, ahonnan eltűnt a nád.
Elsősorban elfásodott, üreges szárát hasznosítják. Levelei
lehullása után, rendszerint november végén, december elején kezdődik az aratása, de a vízben álló nádat legkönnyebb jégről aratni.
A nádvágást mára gépesítették, de még így is az egyik legnehezebb fizikai munka. A kézi nádaratás eszköze a kocér, ami rövid
nyelű és pengéjű kasza. Az aratást végzőnek magas szárú gumicsizmát kell viselnie, hogy haladni tudjon a vízben vagy a jégen.
A levágott nádat kévékbe kötik, majd vállon vagy csónakkal
hordják a partra. Jégen tolókaszát is használtak, amely egy két
nyéllel tolt penge.
A learatott nádat a parton gúlákba rakják és helyben vagy
telephelyeken feldolgozzák. A törött és rövid szálakat, gyékényvagy sásrészeket eltávolítják, összekötik és tetőfedő nádként
hasznosítják. Tovább feldolgozva szintén az építőipar alapanyaga
lesz, nádpalló, nádszövet készül belőle.
A nádaratás gépesítése Magyarországon az 1954/55-ös aratási
idényben kezdődött.
Balatonkenesei Hírlap

Hátha valaki nem ismeri…
Vízi és vízparti növények Kenesén 1.
A nádasok rengeteg gerinces és gerinctelen állatfaj számára
biztosítanak élőhelyet. Különösen gazdag az itt fészkelő madárvilág. Vonulás időszakában sok költöző madár felbukkan,
olyanok is, amelyek az év során más élőhelyeken élnek.
Kenesén a Bakó-patak mentén, főleg a vasút melletti részén él
a szintén közismert gyékény.
2. A gyékényfélék (Typhaceae) a perjevirágúak rendjének
(Poales) egyik családja. Helyenként egyetlen nemzetségbe
sorolják, melybe a gyékény vagy buzogánysás (Typha) tartozik,
mintegy 15, igen specializált, évelő, vízi vagy vízparti fajjal.
Korábban az önálló családként nem kezelt békabuzogány-féléket
(Sparganiaceae) monogenerikus is ide
sorolták, egyetlen nemzetséggel (Sparganium).
A gyékényfélékre általában jellemző
az erőteljes rizómák megléte, számos
allevéllel. Ezek hónaljából számos tarack ered, majd a gyökérrendszer. Lomblevelei két sorban állnak, hosszúak és
keskenyek, alapjuknál levélhüvelyt alkotva. Az ennek belső falán elhelyezkedő sejtek nyálkát termelnek. A csoport növénykémiailag is igen egységes és jelentős. Specializált és
fejlett növények, a harmadkor óta ismeretesek. Torzsavirágzatuk
(buzogányvirágjuk) van: hosszú tengely végén tömött, hengeres
virágzat helyezkedik el, alul a termős, felül a porzós virágok.
Régen, a népéletben számos termék készült belőle, például
szőnyeg. Ezt őrzi az „egy gyékényen árulnak” közmondás is. A
legelterjedtebb köznapi iparcikk volt, neve egyszerre jelentette a
növényt és az ipari terméket. Tápén működött legkomolyabb
háziipari feldolgozása, szatyrot, szőnyeget és más használati
tárgyakat is készítettek belőle.
Sziki kákával a hajóállomás közelében, a Széchenyi parki
partszakaszon találkozhatunk.
3. A sziki káka (Bolboschoenus maritimus) az egyszikűek
(Liliopsida) osztályába, a perjevirágúak (Poales) rendjébe és a
palkafélék (Cyperaceae) családjába tartozik. Világszerte előfordul, egyes helyeken termesztik is. 30-120 centiméter magas, kúszó gyöktörzsű évelő. A tápanyagban gazdag, sós iszap- vagy homoktalajokat kedveli. Főleg június és augusztus között, de
helyenként egészen októberig virágzik.
A virágkákával több vízinövény társaságában egy Balatonparti ház udvarán találkoztam több évvel ezelőtt óvodás
csoportommal, egy környezeti nevelési tanulmányi túrázás
alkalmával, kedves, ott lakó ismerősöm meghívása jóvoltából.
4. A virágkáka (Butomus umbellatus) a virágkákafélék
(Butomaceae) családjának egyetlen faja. A hídőrvirágúak (Alismatales) rendjének egyik egyfajú (monotipikus) családja. Melegebb vizű árkok, csatornák, patakok mentén, mocsarak partvidékén Európa nagy részén megtalálhatjuk. 60–150 cm magasra nő.
Iszapban kúszó gyöktörzsében (régies magyar nevei: elecs, alacs,
elecske) sok a keményítő. Ezt régen gyűjtötték, majd hamuban
megsütötték. Magyarországon mocsaras, lápos területeken gyakori, a mocsári növényzet egyik legszebb faja. Júniustól augusztusig
virágzik. Dekoratív levelei és hosszú virágzása miatt főleg Nyugat-Európában kertekbe is telepítik. A gyöktörzs osztásával ivartalanul könnyen szaporítható.
Pulai Istvánné
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A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hírei

A gyerekekre külön figyelni kell
Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
06-88/620-800
06-20/413-8599

Idén
is
lesz
alkotói
pályázat
Az előző évek hagyományait követve az
Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2020ban immáron hetedik alkalommal hirdet alkotói pályázatot óvodásoknak és
iskolásoknak.

Az utóbbi hetekben nőtt a lakástüzek kialakulásának veszélye, hiszen az emberek nagy
része több időt tölt otthonában. Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyerekekre, hiszen
ők hajlamosak elbújni a veszély elől, mintsem hogy jelezzék hollétüket, ezért egy füsttel telítődött helyiségben nehéz megtalálni
őket.
Az idei első hosszú hétvégén egy hároméves
kisgyermek rekedt egy
melléképületben, a tűzeset során életét vesztette. A lakástüzek egy része valamilyen gyermeki
tevékenységre vezethető
vissza, és a tragikus kimenetelű tűzesetek csaknem öt százalékában is
tíz évesnél fiatalabb gyerek az áldozat. A tűzzel
összefüggő balesetek, káresetek megelőzése
nem hanyagolható el a járvány időszaka
alatt, annak ellenére sem, hogy a családok
együtt vannak. A gyerekek a szülői figyelem
hiányát kihasználhatják, könnyen öngyújtóhoz vagy gyufához juthatnak. Éppen ezért
fontos, hogy soha ne hagyjuk őket egyedül,
és ne legyen elérhető helyen tűzgyújtásra alkalmas eszköz.
A tűzesetek nagy része a tűzhelyen felejtett
étel, étolaj meggyulladásából keletkezik. Na-

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság
idén olyan alkotásokat vár, amelyeken
keresztül az óvodások és az iskolások
megmutatják, hogyan látják a tűzmegelőzést és a tűzvédelmet, a tűzoltói hivatás világát. Az óvodásoktól egyénileg készített szabadkézi rajzokat vagy
csoportos alkotásokat, illetve kézműves remekműveket várnak. Az iskolások három korcsoportban (6-10, 11-14,
15-18 éves kor között) pályázhatnak.
Ők szabadkézi rajzot, egyéb kézműves
alkotást küldhetnek be, de írhatnak
verset vagy mesét is, esetleg készíthetnek számítógépes programot.

A pályaműveket
2020. szeptember 30-ig
lehet benyújtani személyesen,
postai úton vagy e-mailen
az óvoda vagy iskola
címe szerint illetékes
katasztrófavédelmi igazgatósághoz.
Balatonkenesei Hírlap

gyobb veszélynek van kitéve az, aki gyúlékony, műszálas, vagy bő szabású ruhadarabokat visel. Ügyelni kell arra, hogy az edény
alól kicsapó láng ne kaphasson bele a ruhánkba vagy az edényfogó kesztyűbe, és arra
is, hogy a tűzhely közelébe ne engedjünk
gyermeket.
Az éppen használaton kívüli elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolt állapotban tartani, és
a felügyelet nélkül hagyott égő gyertya is veszélyes lehet, ha pedig
gyerek van a közelben,
azt fellökheti, megdobhatja, a közelébe valamilyen égő anyagot helyezhet, és meg is van a baj.
A gyerekeket most alaposan fel lehet készíteni arra, hogy tűz esetén milyen módon tudják a lehető leggyorsabban elhagyni a lakást, hogyan
hívhatnak a leggyorsabban segítséget. A tudatos tűzvédelmi neveléssel a tűzesetek, sérülések és a jelentős tűzkárok megelőzhetőek.
A katasztrófavédelem évek óta nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre, a gyerekeknek
minden évben alkotói pályázatot hirdet. Ennek keretében többféle módon kifejezhetik a
tűzvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos ismereteiket.

Az országos pályázat fővédnöke dr.
Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, az Országos
Tűzmegelőzési Bizottság elnöke. Az
országos bírálóbizottság elnöke dr.
Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő.

A területi versenyen első helyezést elért alkotások részt vesznek az országos
versenyen is, amelynek díjátadó ünnepsége később meghatározott időpontban Budapesten lesz. Az országos
verseny győztesei értékes ajándékokat
kapnak, számos különdíj is gazdára talál majd. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a
„Legreatívabb
óvoda, iskola 2020”
címet, amelynek jutaltalma egyebek mellett
az is, hogy a tűzoltók látványos bemutató keretében ismertetik meg
a legkreatívabb intézmények növendékeivel a füstsátor, tálcatűzoltás, olajtűzoltás,
roncsvágás
rejtelmeit.
A tavalyi nyertesek – Fotó: Szőke Péter BM OKF
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Módosult a zajvédelmi rendelet Balatonkenesén!
A Képviselő-testület döntésének értelmében 2020. május 18-tól megváltozott a szabályozás.
Zajjal járó tevékenységet, különösen építőipari, szerelési, kertépítési
továbbá a lakosság háztartási igényeit kielégítő, zajkeltő munkát
munkanapokon 8.00 óra és 18.00 óra,
szabadnapokon 9.00 óra és 15.00 óra között lehet végezni,
munkaszüneti napokon nem lehet végezni,
kivéve az azonnali hibaelhárítást igénylő munkavégzést.

Zajjal járó zöldterület-karbantartási tevékenységet
munkanapokon 8.00 óra és 20.00 óra,
szabadnapokon 9.00 óra és 15.00 óra között lehet végezni,
munkaszüneti napokon 9.00 óra és 11.00 óra között, kizárólag
elektromos árammal működő eszközzel lehet végezni.

Elismerések Szent Flórián napján
Május negyedike Szent Flórián, a tüzes
mesterségek, így a tűzoltók és a kéményseprők védőszentjének napja. Ebből az
alkalomból évről évre elismerést, előléptetést, ajándéktárgyat vehetnek át a
katasztrófavédelem arra érdemes tagjai.
2020-ban a járvány miatt ugyan elmaradt a hagyományos állománygyűlés, azonban a miniszteri, főigazgatói, igazgatói elismerések kihirdetésre kerültek.
A belügyminiszter még április végén adott ki
díszparancsot a közelgő tűzoltónap alkalmából.
Ebben Pintér Sándor úgy fogalmazott: „Az
Önök elhivatott, nagy szakmai alázattal és tisztességgel, az esküjükben foglaltaknak megfelelően,
kiemelkedő színvonalon ellátott, a közrend és a
közbiztonság kiegyensúlyozottságának megőrzése, a nemzetgazdaság stabilitásának biztosítása
érdekében, Magyarország szolgálatában végzett
munkája elismerést érdemel… Magyarország
büszke Önökre! ...a hivatásos tűzoltóság megalakulásának 150. évfordulójának évében szolgálatuk teljesítése példaként szolgáljon a jövő rendvédelmi nemzedéke számára!”
Valamennyi elismerésben részesültnek gratulálunk!

Dr. Pintér Sándor, Mag ya ror szág belügym inisztere hosszú időn át
végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
a Tűzoltóság Napja alkalmából
Szent Flórián Érdemjelet
adományozott:
Németh Péter c. tű. törzszászlósnak, a Pápai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának.
Tűzoltósági tanácsos címet adományozott:
Kovács Péter tű. alezredesnek, a Veszprém
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tűzoltósági főfelügyelőjének.
Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója munkakörében
hosszú időn át végzett, kiemelkedő teljesítménye elismeréseként a Tűzoltóság
Napja alkalmából soron kívül előléptette:
Tűzoltó századossá:
Jendrics Péter tű. főhadnagyot, a Pápai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség kiemelt
főelőadóját,
Soós Balázs tű. főhadnagyot, a Pápai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnokát.
Pénzjutalomban részesítette:
Fojtyik Sándor Zoltán c. tű. főtörzsőrmestert, a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját,
Nemes László c. tű. főtörzsőrmestert, az
Ajkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
gépjárművezetőjét,
Tamás Attila c. tű. zászlóst, a Veszprémi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát,
Tompa Károly c. tű. főtörzsőrmestert, a
Pápai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
gépjárművezetőjét.
Dányi Béla tű. dandártábornok a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója hagyományosan a Tűzoltóság Napja alkalmából elismeréseket
adott át.
Az Év Veszprém Megye HIVATÁSOS
TŰZOLTÓJA címet érdemelte ki:
Németh András c. tű. főtörzsőrmester, a
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője.
Az Év Veszprém Megye ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓJA címet érdemelte ki:
Boros József, a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnoka.
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Az Év Veszprém Megye ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓJA címet érdemelte ki:
Hegyi Péter, a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület gépjárművezetője.
Az Év Veszprém Megye Rendvédelmi Igazgatási Alkalmazottja címet érdemelte ki:
Stummer Emőke asszony, a Költségvetési
Osztály pénztárosa.
Az Év Veszprém Megye Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága elismerő címet érdemelte ki:
Az Ajkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság.
Az Év Veszprém Megye Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnoksága elismerő címet
érdemelte ki:
A Sümegi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság.
Dányi Béla tű. dandártábornok a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, munkakörében hoszszú időn át végzett, kiemelkedő teljesítményéért tárgyjutalomban részesítette:
Lukács Krisztián tű. őrnagyot, a Megyei
Főügyeleti Osztály ügyeletvezetőjét,
Csondor Henrietta tű. hadnagyot, a Hivatal főelőadóját,
Markóné Solymosi Nóra asszonyt, a Műszaki Osztály ügyintézőjét,
Bogdán Attila c. tű. őrnagyot, az Ajkai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség kiemelt főelőadóját,
Nagy Emese tű. hadnagyot, a Veszprémi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség főelőadóját,
Rendesné Sebő Gabriella tű. alezredest, a
Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
polgári védelmi felügyelőjét,
Kneisz Arnold tű. őrmestert, az Ajkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját,
Tóth Dávid tű. őrmestert, a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
beosztott tűzoltóját,
Boa Tamás c. tű. törzsőrmestert, a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét,
Buda László tű. őrmestert, a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját,
Markács Zsolt c. tű. főtörzsőrmestert, a
Pápai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
gépjárművezetőjét,
Szeibert Antal c. tű. zászlóst, a Veszprémi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszerkezelőjét,
Seliga Attila c. tű. zászlóst, a Veszprémi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjét.
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Majláth Mikes László

Kenesei Kabarészínpad – június

– Hé, ott elöl! Minek vesz
ötven vécépapírt, tán
öt feneke van!?
– Anyád! Álljon tőlem másfél méterre!
– Ott állok!
– Hoztam magammal collstockot, ez csak 149
centi.
Majláth Mikes
– (Hapci!)
László – Tónió
– Hapsikám, álljon a baloldali sorba, ott vannak
rajza
a tüsszögősek!
– Maga meg kehes, úgy harákol! A jobboldali sorban a helye, ott
vannak a köhögősek.
– Nem szárazon köhögök és a szaglásomat sem vesztettem el.
– Érzem, hogy az az ízérzését sem. Dől magából a cefreszag.
– Maga paraszt!
– Mezőgazdasági kisvállalkozó vagyok.
– És mit termel?
– Marihuánát. Ha leszívja, tojik a vírusra.

Március

– Hová, hová? kijárási tilalom van!
– Csak kijárási korlátozás. Ezt az uszkárt sétáltatom, azt
lehet.
– Magának nincs is kutyája!
– Kölcsönkértem a szomszédtól.
– Én egyáltalán nem megyek ki már évek óta.
– Miért?
– Nincs lábam.
– Ne humorizáljon itt, maga rémhírterjesztő! Hozzak
magának valamit húsvétra?
– Egy gyorsérlelésű sonkát.
– A lassú érlelésű jobb.
– Jó, de nem biztos, hogy azt megérem.
– Maga nagyon pesszimista. Éppen egy nagyon izgalmas
könyvet olvasok Marx Károlytól.
– A tőkét.
– Nem, a Winnetout.
– Azt nem Marx, hanem May Károly írta.
– Persze, az Old Shatterhand meg Engels!
– Arról szól, hogy az apacs törzs összecsap az operatív
törzzsel.
– Maga nem komplett! Azt mondja inkább, mit vásároljak magának?
– Egy dolog hiányzik nagyon, a lenmagpehely. Az jót
tesz az anyagcserémnek.
– Tojok rá!
– Szomszéd, hogyhogy délelőtt itthon? Most mennek a
nyögdíjasok tíz kiló lisztet venni. Meg élesztőt.
– Az egész ország kenyeret süt otthon, pedig a boltban
van bőven.
– Valamivel el kell szórakozni a karanténban.
– Nálunk be van osztva, egyik nap a feleségem vásárol,
másnap meg én. Így aztán egyik nap eszünk, másik nap
meg iszunk.
– Én is lementem kézfertőtlenítőért. Egy árban volt a skót
viszkivel. Inkább azt vettem. Trump is megmondta,
hogy a vírusok ellen belülről kell harcolni.
– Persze, majd megiszom egy flakon hypót. Unalmamban
varratok magamnak egy tetkót.
– A tetoválók is bezártak. És a szegény nénikémnek sincs
munkája. Piaci gombaellenőr volt.
– Vizslasson bőrgombát! Akkor mint kisvállalkozó, megspórolja a katát.
– Ő Mariska!
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Csakazértis – vidáman!
– De jó maszkja van, miből csinálta?
– Egy lukas zoknit húztam a fejemre, mint a bankrablók.
– Így csak egy lukon lát ki.
– Nem elég magának egy szemmel nézni ezt a vírusos vircsaftot?
– A zokni nem büdös?
– Mint a dög. De a bűz állítólag elriasztja a vírusokat. A
maga maszkja sem piskóta.
– A nejem intimbetétjéből csináltam. Extra méret, kétszer
tudom a fejem köré tekerni.
– Na megyek, a híradóban meg akarom nézni Müllernét.
– Ő nem né, hanem Cilike. Tiszti főorvos.
– Akkor szalutálnak neki a vírusok.
– Én csak azt bánom, hogy leginkább a 65 éven felülieknek
ajánlják a maszkot. Én jobb szeretném, ha a 25 éven aluli,
nem veszélyeztetett lányok ne hordjanak bugyit.
– Mit számítana az magának! Most mondta, hogy régóta
nyugdíjas.
– Vén kecske is megnyalja a sót.
– De maga nem kecske, hanem egy marha!

– Jónapot, Zacsek! Merre járt, hogy
hál’ isten egy hónapja nem láttam?
– Magának is egy jónagyot! Kint voltam a fiamnál Londonban. Az utolsó géppel sikerült elrepülnöm.
– Amikor hazajött, biztosan előírták magának a kéthetes hatósági
karantént, kedves, ámde nem tisztelt Szedlacsek barátom.
– Ja!
– Mit dolgozik odakinn a fia?
– Állatokkal foglalkozik.
– Állatorvos?
– Nem, csőgörény. Ő kezeli.
– És hogy jött haza Londonyországból?
– Hajóval. La Manche, Atlanti-óceán, Panama-csatorna, Csendes-óceán, Indiai-óceán. Szuezi-csatorna, Földközi-tenger,
Fekete-tenger, Duna és a Rákos-patak. S két villamosmegálló
Angyalföld.
– Szedlacsek, maga ezt ki tudta fizetni?
– Ki tudtam álmodni.
– Pont koronavírus-járvány alatt kellett magának a ködös Albionban lófrálni? Még Borisz is beteg lett.
– Az valami orosz?
– A brit miniszterelnök.
– Putyin pedig angolosítani fog Churchillre.
– Idefigyeljen, Szedlacsek! Maga a magyar nép nyakán egy kolonc.
– Mi az a kolonc, drága Zacsek?
– A különc tárgyesete.
– Hülye!
– Aki mondja! Arra feleljen, miért nincs magán maszk?
– Egy 100 forintos boltban vettem ezerért egy kínait, de nem volt
jó. Még a szúnyogot is átengedte.
– Forduljon panasszal a Türk Tanácshoz! De lóhátón menjen a
légkondis jurtájukba.
– Ha nem lennék úriember, most azt mondanám, húzza el a belét!
– Nem húzom! Képzelje, Szedlacsek, én nagyon megijedtem,
amikor szó volt a kijárási tilalomról.
– Miért?
– Úgy értettem, hogy piálási tilalom.

Április
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– Zacsek, mi fán terem az a felhatalmazási törvény?
– Figyeljen, Szedlacsek, megmagyarázom. (Puff!)
– Most miért vágott pofán?
– Van rá felhatalmazásom.
– Most már kapisgálom! Látta a tévében, hogy régi EB- és VB-mecscseket adnak le a futballrajongóknak?
– Én a londoni 6:3-at minden este megnézném.
– Képzelje, én még haza tudtam jönni, de a fiamék Londonban ragadtak. Távmunkában dolgoznak, este meg futnak.
– Hová?
– A vírus elől. A briteknél nagy a baj, az olaszok és a spanyolok után
most ők a sorosak.
– Ne sorosozzon itt nekem!
– Amerikában, s főleg New Yorkban még súlyosabb a helyzet.
– Majd Trump megoldja. Amerikában mindenkinek lehet fegyvere,
egyenként levadásszák a vírust.
– Én igazándiból nem is hiszek ebben a vírusban, még sosem láttam.
– Mert olyan kicsi az agya, mint egy vírusnak.
– …Képzelje, nem kaptam kék hajfestéket!
– Kékre akarja festeni a haját?
– Isten ments! De jó, hogy a legszükségesebb dolog mindig legyen
otthon ebben a Karintiában.
– Nem Karintia, karantén.
– Nekem tök mindegy, én még egyiken sem síeltem.
– …És azt hallotta, hogy katonai parancsnokok lesznek a kórházakban?
– Az én századparancsnokom már hajdanán is volt kórházban.
– Hol?
– Lipótmezőn!
– Gizus, kaphatnék egy lekváros kenyeret?
– Persze, 42 üveg baracklekvárunk
van, még tavaly főztem be.
– És zsíroskenyér nincs, lilahagymával? Tudod, Újpest drukker vagyok.
– Már hozom is, Géza.
– …Gizus, miért tettél a hagyma alá
baracklekvárt.
– Abból több van, mint hagyma.
– Én már nem is merészkedek ki az utcára. Hallottam, hogy Füreden megdobálták a pestieket, mert lehozzák
a vírust.
– Az a lényeg, hogy szép életünk volt.
Két világháború, éhség, három forradalom, spanyolnátha!
– A spanyolnátha alatt senki sem járt
maszkban.
– Biztosan a spanyolok nem szállítottak.
– Gázálarc viszont volt bőven, milyen
jól jönne az most a vírus ellen.
– Mondd, Gizus, miért tettél a lekváros zsíroskenyeremre mustárt?
– Volt itthon. El kell fogyasztani, mert
lejár a szavatossága. Géza, te olyan
kívánós vagy, mintha áldott állapotban lennél.
– Szóval terhes vagyok neked.
– Nem terhes, csak állapotos. Olyan
állapotban vagy, mint egy vén rozmár.
– Az milyen?
– Nagyothall és tök szenilis.
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– Gizus, siessünk, már 9 óra és csak
12-ig vásárolhatunk!
– Jajaj, így 84 évesen három óra alatt
nem érünk ki a piacra! Pedig csak két sarokra van.
– Menjünk busszal, ingyen van. Csak nehogy a vezető
másfél méterre üljön a kormánytól.
– Menjünk gyalog, én húzom a kerekes banyatankot, te
meg cipeled azt a sok aprót, ami még megmaradt a
nyugdíjunkból.
– Mit kell vennünk?
– Öt kiló csirkelábat. És tíz tojást.
– A tojást már nem fogjuk elbírni, Gizus.
– Majd hazagurítod, Géza.
– Még nem is mondtam neked, hogy már jó ideje meg
vagyok sértődve. Meg se locsoltál húsvétkor.
– Elfogyott a hypo.
– Pedig adtam volna neked tojást.
– Milyen színűt?
– Feketét, hogy jól mutasson a koporsódon.
– Ne gonoszkodjál, mert én meg elhamvasztatlak.
– A krematóriumok öregeknek csak 9-től 12-ig vannak
nyitva.
– Elég már ebből a morbid feketehumorból! Én most
sem fogok meghalni, Túléltem a Don-kanyart, Hitlert,
Horthyt, Szálasit, Rákosit, Kádárt.
– Csakhogy ott a ruszkiknak katyusájuk volt és nem koronavírusuk.
– Szeretlek, te vénség.
– Én is szeretlek, te kis aggastyán.
– Akkor kvittek vagyunk. Mehetünk tojást gurítani.

Május

– Géza, van még abból az ötven fokos pálinkából, amit a sógor hozott?
– Van még egy lityi, hol iszom, hol meg a derekamra kenem, olyan, mint a Diana sósborszesz.
– A mai fiatalok már csak az Aperol spritzet ismerik.
– Akkor igyanak inkább energiaitalt, hogy legyen erejük állandóan nyomogatni azt az
okosmasinát.
– Géza, az 50 fokos pálinkához hozzáöntök 20 fokos diólikőrt, az már 70 fok. Ebben
fogunk kezet mosni, fertőtlenítő helyett.
– Meg a nénikéd térdkalácsa!
– Tegnap megrepedt szegénynek a térde, leesett a fáról, de nem akarták a rendelőben
megvizsgálni. Azt mondták, szerezzen be egy negatív tesztet, akkor megröntgenezik.
– Gizus, te nem állsz pozitívan az egészségügyhöz. Pedig a lelküket kiteszik értünk. Mi
csak tapsolunk este nyolckor.
– Géza, ma este jön Jenő, hogy a nagytakarítás után feltegye a függönyöket.
– Milyen Benő?
– Süket vagy?
– Igen.
– Jenő, a nagyfiunk. Tudod, az a kigyúrt, kopasz tahó. De azért szeretjük.
– Gizus, volt nálunk nagytakarítás? Nem emlékszem rá.
– Mert én takarítottam, te meg nagy ívben tettél rá.
– Tegnap volt itt doktor Alzheimer? Én nem emlékszem rá.
– Pedig volt. Felírt neked méregerős chilipaprikát. Ha eszel belőle, legalább érzed, hogy
még élsz.
– Arra azért emlékszem, hogy ma az Irén lányunk is jön. Leteszi a szatyrot a lábtörlőnkre
és már megy is.
– Nem akarja, hogy elkapjuk a vírust.
– A suliban kapus voltam. Minden labdát elkaptam, mit nekem ez a hülye vírus!
– Mindjárt a fejedre húzom a porszívó textilzsákját, állítólag az is jó maszk helyett.
– És a vécékefe mire jó? Olyan a formája, mint a koronavírusnak.
– Ha tönkremegy a fogkeféd, majd használhatod a vécékefét, Jól kihypózom.
– Én a protkómat is hypós vízben áztatom. Na jó, átkocogok a kisszobába, kell a mozgás.
– Súlyzózol is?
– Persze, emelgetem a pálinkásbutykosom. Az is egy kiló.
– Géza, csak bele ne rokkanj!
– Majd jövőre felemelik a rokkantsági járadékot. Persze csak a kétharmadnak.

– 39 –

2020. június

Szállítás napja
Június 2. (kedd)
Június 9. (kedd)

A hulladék típusa
Kommunális
Kommunális
Zöldhulladék
Június 16. (kedd)
Kommunális
Június 22. (hétfő)
Szelektív: papír, műanyag és üveg
Június 23. (kedd)
Kommunális
Lomtalanítás
Június 30. (kedd)
Kommunális
A vasútvonaltól a Balaton-partig
Szállítás napja
A hulladék típusa
Június 7. (vasárnap)
Kommunális
Június 9. (kedd)
Zöldhulladék
Június 14. (vasárnap)
Kommunális
Június 21. (vasárnap)
Kommunális
Június 22. (hétfő)
Szelektív: papír, műanyag és üveg
Június 23. (kedd)
Lomtalanítás
Június 28. (vasárnap)
Kommunális
Az ingatlanokon keletkezett avart és kerti hulladékot
2020. március 24-től TILOS égetni!
Gyűjtse inkább biológiailag lebomló zsákba, vagy komposztáljon!

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

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

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

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

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

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

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

A hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan előtti közterületre kihelyezni.
A későn kihelyezett gyűjtőedény ürítését a közszolgáltató nem köteles pótolni!
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Vállalom veszélyes fák kivágását,
visszavágását, teljes eltakarítással,
számlaképesen.
06 70/411-6683
Az árajánlat díjmentes!
Fekete Gyémánt Szépségszalon
Férfi, női és gyermekfodrászat. TC Jaguar
meleg ollós hajvágás, pedikűr, gyógypedikűr, manikűr, műköröm, gél lakkozás, kozmetika. Szeretettel várom a kedves vendégeket! Balatonkenese, Kikötő u. 2-4.
Igény esetén házhoz megyek.
Zimmermann Szilvia
06 20/363-57-80, 06 20/241-54-95
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

APRÓhirdetések

Hát ezek meg micsodák?
43. oldal
1. Szívószálak 2. Szűrőkanál 3. Arany nyaklánc
4. Diffenbachia levele 5. Talajrepedés 6. Nagy
bakszakáll összecsukódott virága

 Balatonkenesén apartman 1 főnek hosszú
távra kiadó. Érd.: 30/690-53-85
Kiadó házat keresünk
a nyári hónapokra,
minimum 6-8 fő részére.
Tel.: 30/300-61-73
E-mail: szijarto@hotelmarinaport.hu

Szókereső rejtvény
16. oldal
Madarak és fák napja
Herman Ottó

Hulladékátvevő helyek
Balatonkenese környékén

Hová vigyük a különböző típusú hulladékokat?
Elektronikai hulladék, színesfém,
vas- és veszélyes hulladék
Bakony Fémker Kft.
8100 Várpalota, 060/12. hrsz.
Tel.: +36-20/468-51-00
E-mail: info@bakonyfemker.hu
Papír, karton, csomagolási hulladék,
műanyag, üveg, fém építési hulladék, lom
Lepsény, Hulladékudvar
8132 Lepsény, Vasút u. 76.
Elektronikai használt eszközök elszállítása:
Henn Sándor
Tel.: 06-30/947-47-49
E-mail: henn111@t-online.hu

Vas-, színesfém-, műanyag-, papírhulladék, ipari bontás, veszélyes hulladék, autóbontás, elektronikai berendezések
Veszprém-Alcufer Kft.
8200 Veszprém, Házgyári u. 3.
Tel.: +36 88 560 330
E-mail: veszprem@alcufer.hu
Vas- és elhasznált elektronikus termékek
Pincési Tamás
Tel.: 06-30/541-42-58

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.
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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
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Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek,
a KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
minden nap 7:00 órától 22:00 óráig hívható: 06 30/225-94-45
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA BEJELENTÉSE
Fényforrás Kft.
Telefon: 06 70/408-69-08
E-mail: fenyforraskft@gmail.com
https://kozvilhiba.hu/
ORVOSI ÜGYELET
Balatonalmádi, Petőfi Sándor u. 2-4.
Telefon: 88/412-104
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS
Dr. Saáry István Egészségház –
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 3.
1. sz körzet
Dr. Németi Sándor – 06 30/432-16-55
Rendelő száma: 88/481-340
Rendelési idő:
Hétfő, kedd: 12:30-16:00
Szerda-péntek: 8:30-12:00
Terhestanácsadás: kedd: 11:30-12:30
2. sz körzet
Dr. Détár Bianka – 06 70/774-20-00
Rendelési idő:
Hétfő: 10:30-12:00
Kedd: 8:00-10:30
Szerda: 14:00-16:00
Csütörtök: 12:00-14:00
Péntek: 10:30-12:00
SZAKÁPOLÓI SZOLGÁLAT
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 16.
06 20/950-88-05 és 06 70/379-04-29
GYERMEKORVOSI KÖRZET
8174 Balatonkenese, Óvoda u.8.
Dr. Meláth Viola – 06 70/315-79-65
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 10:00-12:00
Kedd, csütörtök: 13:00-15:00
Tanácsadás:
Kedd, csütörtök: 12:00-13:00
FOGORVOSI KÖRZET
Előzetes bejelentkezés alapján
8174 Balatonkenese, Óvoda u. 8.
ER-Dent 3000 Kft. – Dr. Gyürüs Ervin
Rendelő száma: 88/491-683
(rendelési időben hívható)

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

BALATONKENESEI HÍRLAP
Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja
Polgármester: Jurcsó János
Alapító szerkesztők:
1913 – Czakó Gyula
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél
Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal, 8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 1.
Telefon/fax: 88/481-088; 88/481-087
www.balatonkenese.hu/balatonkenesei-hirlap/
E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com
Hirdetésfelvétel: Kultúra Háza, 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.
Balatonkenesei Hírlap telefon: 30/837-18-53
Szerkesztő: Nagy Krisztina és Vasváry-Tóth Tibor
Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzata, Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági- és
Sportbizottságának elnöke.
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep, Szállás u. 4.
A BORÍTÓN: BALATON – BOKOR KRISZTINA PAVERPOL ALKOTÁSA
HÁTUL: TRIANON 100 – KORABELI KÉPESLAP
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: JÚNIUS 15.
Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az időpontig szíveskedjenek eljuttatni hozzánk, ellenkező esetben már csak a következő számban kaphatnak helyet. Hirdetésfelvétel írásban: balatonkenesehirlap@gmail.com
A Balatonkenesei Hírlap Balatonkenese Város Önkormányzatának ingyenes kiadványa, ezért a szerzők műveikért díjazásban nem részesülnek.
A cikkek tartalmáért a szerzők (például az interjúban megszólalók) felelnek.
Beküldött kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség
a változtatás jogát fenntartja.
POSTA
Balatonkenese, Balatoni út 65.
88/481-300
Nyitvatartás:
Hétfő – péntek: 8:00-12:00 – 12:30-16:00

88/481-844
www.pilinszkyiskola.hu
E-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu

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

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.

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.

SPORTCSARNOK
06 30/275-93-59

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