Füstbe ment terv
Petőfi után szabadon

– egy magyartanártól
Egész este magamban én
Azon elmélkedem,
Miként fogom tanítani
Móriczot a neten?
Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet róla,
Mikor a nagy világhálón
Elindul az óra?
Jutott eszembe számtalan
Szebbnél szebb gondolat;
Hétvégén majd összerakok
Digicsomagokat.
Hétfőn lelkesen indítok;
Kattint már a gyerek,
S villogni kezd egy felirat:
„Szétkapcsolt a neted”.
Közreadja: Németh Gyuláné

Kalota Gizella:
Gondolat-gyöngyszemek
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A gondolatainkból kipattanó gyöngyszemek
fészket raknak érzelmeinkben, szívünkben.
Tovább segítenek egy lépéssel vagy egy nagy ugrással,
hogy felülemelkedjünk kicsinyes gyötrődéseinken.
Továbbviszik életünk fonalát.
Új utakra, csatlakozásokhoz, elágazásokhoz.
Segítenek eligazodni útvesztőinkben.
Eltörlik fátyolos emlékezetünk.
Engedik felvillanni céljainkat, feladatainkat.
Látni engedik elhomályosult elménken át
napunk sugarainak ragyogását.

Szerkesztői előszó

– Augusztus –
Bayer Emil:
Ilyen egyszerű…
Arcodon
kedves mosoly,
szemed ragyog.
Elvárásaid?
Sosem voltak nagyok.
Úgy érzem, boldog vagy,
s ha Te boldog vagy:
én is boldog
vagyok…
Balatonkenesei Hírlap

Kenese kezelésébe került a kikötő,
új plébánost üdvözölhetünk városuk katolikus egyházközösségében – egyben
elköszöntünk Pál atyától –, bemutatkozik településünk új városgondnoka. Ez
máris három fontos és érdekes történet
jelen lapszámunk tartalmából. De van
még más is: a bölcsődéből nyugdíjba
ment Marika néni; sok segítség érkezik
a református temető rendbetételéhez;
közgyűlést tartott az Alsóréti Üdülő
Egyesület; két természetbúvárunk új csigafaj megjelenését észlelte Kenesén
(kertészek, figyelem!), és még a Neo-
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wise üstököst is láthattuk júliusban.
Közben persze nyár van – ha néhanap
szeszélyes is –, zajlanak a nyári programok: minden szerdán kézműveskedni
vágyókkal, szombatonként zenei programra érkezőkkel telik meg a Tájház,
nálunk járt Hegyi Barbara színművésznő, hogy bemutassa könyvét. Mindez örömmel tölthet el bárkit. Hogy milyen kevés kell a napi örömhöz, megtudhatjuk Erzsébet és Teréz nővér írásaiból,
amelyben a boldogság kék madara nyomába erednek.
Kívánom, hogy ezt mindenki megtegye: keressék és találják meg azt a kék
madarat! Lehet, hogy ott ül a terasz előtti fán, tollászkodik, és várja, hogy
meglephessen minket egy kék tollal.
Nagy Krisztina
2020. augusztus

Július 7-i rendkívüli testületi ülésén önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályáza-ton belül járda-felújítási program elfogadásáról döntöttek a képviselők. Nyertes pályázat esetén megújulhatna a Bajcsy-Zsilin-szky utca Soós
Lajos és Blaha Lujza utca közötti szakasza és a Táncsics Mihály utca Bagolyvár
és Széchenyi utca közötti szakasza.
Csökkenteni szükséges a műszakiszakmai tartalmat az önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítésére elnyert pályázatban, mert az erre kapott
101.680.725.- Ft támogatás és
14.900.000.- Ft költségnövekmény sem
elegendő az épületek (gyermek- és fogorvosi rendelő, valamint a Ladik és Révész utcai önkormányzati bérlakások)
tervezett felújítási munkálataira. A korszerűsítések csak jelentős önerő bevonásával lennének megvalósíthatóak, ám a
2020. március 11-től életbe lépett veszélyhelyzet negatív hatással volt az Önkormányzat költségvetésére.
A július 13-i rendkívüli testületi ülésen tájékoztató hangzott el a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri
döntésekről, majd elfogadták a Balatonman Triatlon Kft-vel kötendő, területhasználatról szóló megállapodástervezetet a Primavera Balatonman Kenese középtávú országos triatlonbajnokság és a
Polar Kenese futóverseny megtartására
vonatkozóan. A Primavera Balatonman
Kenese triatlonverseny előreláthatóan
2020. szeptember 13-án, vasárnap kerül
megrendezésre.
Rendeletet alkotott a Képviselő-testület a súlykorlátozáshoz kötött behajtás
rendjéről. Felülvizsgálati javaslataikat a
következő testületi ülésre nyújthatják be
a képviselők.
Tárgyalták és elfogadták a képviselők az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet.
A Kipp-Kopp Óvoda udvarának fejlesztésére elnyert pályázat megvalósításához beérkezett árajánlatok közül a
Testület az RD-Master Kft. 4.999.038.forintos ajánlatát fogadta el, mely az
óvodaudvarra tervezett játékok gyártásának és leszállításának költségeit foglalja magában. Az eszközök telepítését a
Városgondnokság fogja elvégezni.
Rendkívüli testületi ülést tartottak a
képviselők július 16-án is. Tárgya Balatonkenese város helyi építési szabályzatának módosítása és változtatási tilalom
elrendelése volt. A módosítás a Helyi
Építési Szabályzatról szóló 10/2012.
(IV.05.) önkormányzati rendelet 25.§
(4) bekezdését érinti: a kertvárosias

Testületi ülések 2020. június, július
2020. június 25-én a veszélyhelyzetet követő első, rendkívüli Képviselőtestületi ülésére ült össze a balatonkenesei testület. Napirend előtt Dr. Mohos
Gábor ügyvéd adott tájékoztatást az elmúlt években a vízi vidámparkot működtető Jumpfriday Kft-vel kötött szerződés felbontására vonatkozóan. Ezt követően a BAHART-tal a kenesei kikötő
25 évre szóló, ingyenes használatba
adási szerződéséről, valamint a Knésa
Golf Kft-vel kötendő szerződésről hangzott el tájékoztató.
A napirendek első pontjaként a Rády
DSE karateoktatója, Kelemen Krisztián
kérésére a Testület támogatását és elvi
hozzájárulását adta, hogy az egyesület a
balatonkenesei Sportcsarnokot edzéseihez térítésmentesen használhassa.
Módosították a Balatonkenese város önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet. Erre a költségvetés tervezésekor
nem ismert, előre nem tervezhető állami támogatások miatt került sor. A
2019. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló rendelettel kapcsolatban pedig
úgy döntöttek, hogy azt július 13-i ülésükön tárgyalják újra.
2020. március 30-án Csőszi Róbert
képviselő úr lemondott a Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöki
tisztségéről. Bizottsági tagságát és képviselői mandátumát megtartotta. Ezért
az SZMSZ rendelet módosításával a Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságot megszüntették, feladatköreit a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vette át.
Törvényességi felhívást küldött a
Veszprém Megyei Kormányhivatal az
Önkormányzat 22/2020. (III. 30.) határozata miatt. Ebben díjfizetési kötelezettség megállapítására került sor, amely
alapján a balatonkenesei Strand téren található pavilonok tulajdonosainak és
bérlőinek közös költség címén hozzá
kell járulniuk a téren található nyilvános
toalett üzemeltetéséhez, a zöldterületek
gondozásához és a köztéren keletkezett
hulladék elszállításához. A díj összegének megállapításakor a pavilonok alapterületét és a vállalkozások funkcióját
vették alapul.
Az Mötv. 13.§ 2., 5. és 19. pontja a
kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok közé sorolja a közterület-fenntartást, a környezet-egészségügyi és hulladékgazdálkodási feladatok ellátását. Önkormányzati tulajdonú közterületen ezekről az önkormányzatnak kell gondoskodnia. Fizetési kötelezettséget csak törBalatonkenesei Hírlap

vény, vagy törvény felhatalmazása alapján hozott önkormányzati rendelet írhat
elő, ezért a határozatban előírt díjfizetési
kötelezettség törvénysértő. A felek megállapodhatnak a közszolgáltatások közös
finanszírozásáról, de az önkormányzat
határozattal történő, egyoldalú előírása
jogszabályt sért. A Testület a 22/2020.
(III. 30.) határozatot és a 110/2020 (V.
25.) polgármesteri határozatot ezért hatályon kívül helyezte. Ugyanebből az
okból módosították a közterület-használat
engedélyezéséről szó-ló önkormányzati
rendeletet is, mert az a kifogásolt szabályozást tartalmazta, melynek értelmében
a Strand téri pavilonok esetében a nyilvános mosdó üzemeltetéséhez, illetve a
Strand tér területfenntartásához hozzá
nem járuló vállalkozások nem kaptak
volna működési engedélyt.
Pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a 2020. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására a Magyar Államkincstárhoz.
Elfogadták a képviselők a 2020. évi
nyári program- és költségvetés-tervezetét.
Pályázatot ír ki Balatonkenese Városgondnoksága a Vak Bottyán strandon
kialakított vízi élménypark üzemeltetésére.
Területhasználati engedélyt kért a
Balatonman Triatlon Kft. a Primavera
Balatonman Kenese középtávú országos
triatlonbajnokság és a Polar Kenese futóverseny megtartásához. A Testület 4
igen szavazattal és 3 tartózkodással, a
határozat mellékletében rögzített garanciális előírások betartása mellett előzetesen hozzájárult a rendezvény 2020. évben való megtartásához.
A június 29-én és július 2-án megtartott rendkívüli testületi ülés témája a
BAHART-tal a kikötő üzemeltetésére
kötendő szerződés megtárgyalása volt.
A használati jogot alapító szerződés tervezetét a Testület megtárgyalta és elfogadta. Ennek értelmében Balatonkenese
városa 25 éves, határozott időre szóló,
ingyenes használati jogot kötött a kikötőre a terület tulajdonosával, a BAHART-tal. A város vállalja, hogy a területet saját költségén, folyamatosan közforgalmi hajókikötőként üzemelteti, az
állagmegóvási, fenntartási és karbantartási feladatokat és kötelezettségeket ellátja. A terület további hasznosítása eseti
jelleggel, az önkormányzat egyéb közfeladatainak ellátása érdekében – pl. önkormányzati kulturális rendezvény –
történhet.
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2020. augusztus

lakóterület építési övezeteiben a legfeljebb két önálló rendeltetési egységet tartalmazó lakóépület építhetőségét engedi, míg a több lakóegység megépítését
az építési telek méretéhez rendeli. Az
eddig érvényben levő rendelet módot
adott a nagyobb méretű telkek megosztása útján kialakított területek négyvagy többlakásos épületekkel való beépítésére, így az övezetre jellemző kertvárosias, laza beépítés helyett intenzív,

Balatonkenesei Hírlap

lakópark jellegű beépítés megvalósítására. A szabályozás most úgy módosult,
hogy négy- vagy többlakásos épület építésére csak meghatározott, az övezetre
egyébként előírt minimális telekméternél nagyobb, annak többszörösét elérő
telkeken legyen mód. Az övezetre előírt
minimális méretű teleknél az egy vagy
maximum kétlakásos lakóépület építése
biztosítja a kertvárosias lakóterületre vonatkozó előírások érvényesülését, mely
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szerint az építési övezet laza beépítésű,
összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.
A www.balatonkenese.hu weboldalon megtalálják a testületi ülések előterjesztéseit, jegyzőkönyveit, egyéb anyagait.
– nk –

2020. augusztus

Éljük meg a mai napot örömmel!
Pezsgős koccintással ünnepelte Balatonkenese, hogy üzemeltetésébe került a kikötő

– Amikor 2020 elkezdődött, senki nem gondolta,
hogy megpróbáltatásokkal teli tavasz vár ránk, ahol,
úgy gondolom, Balatonkenese nagyszerűen helyt állt –
kezdte ünnepi beszédét Jurcsó János, Balatonkenese
polgármestere. – Köszönöm ezt az itt élő embereknek,
a civileknek és minden kollégámnak, dolgozzon az önkormányzat bármely intézményénél. Azért tudtunk sikeresek lenni, mert össze tudtunk fogni és közösen tudtunk gondolkodni. Ehhez megkaptuk a támogatást,
amivel el tudtunk indulni – ezt köszönjük szépen országgyűlési képviselőnknek is.
Telt-múlt az idő, a járvány után már kicsit lazult az
életünk, amikor érkezett a hír: lehet, hogy a balatonkenesei móló eladásra kerül. Mindenki egyszerre mozdult
meg, s próbált érvelni, hogy egy közforgalmi kikötő a
köznél van jó helyen. Nem voltunk magunk ebben a
küzdelemben, mert mellénk állt országgyűlési képviselőnk, Kontrát Károly úr, akinek köszönöm a segítséget!
Sok napot töltöttünk tárgyalásokkal. Voltak nehéz szakaszok, kérdéses volt, hogy úgy dől-e el minden, hogy
nekünk jó legyen, de az államtitkár úr támogatásával
elértük, amire mindannyian vágytunk. Most ott tartunk,
hogy fel kell nőnünk a feladathoz, hogy Balatonkenesének olyan kikötője legyen, ahonnan az itt lakók, a
nyaralók, pihenők el tudnak menni sétahajózni, naplementét nézni a vízről. Ehhez kérem most mindenki támogatását és segítségét. Élvezzük együtt, hogy itt élhetünk a Balatonnál, az ország egyik legszebb helyén, egy
olyan közösségben, amely most is példaértékűen vizsgázott.

Balatonkenesei Hírlap
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– Kedves keneseiek, kedves barátaim, örülök, hogy
meghívtak, meghívtatok ide a kenesei mólóra, erre a
mai örömünnepre – mondta Kontrát Károly államtitkár, Balatonkenese országgyűlési képviselője. – Jó érzés itt lenni és a közös munka eredményének örülni.
Képviselői munkám egyik legnagyobb eredményének
tartom, hogy ezt sikerült elérnünk, s meg tudtuk tartani
a közösségnek a mólót. Mikor híre jött, milyen szándéka van ezzel a kikötővel és még másik hárommal,
Akaliéval, Udvariéval és a csopakival a tulajdonosnak,
felvettem a kapcsolatot mind a négy település polgármesterével, így Jurcsó Jánossal is. Megkérdeztem, mi a
szándék és miben tudnék segíteni? Mind a négyen azt
kérték, segítsek, hogy a négy Bahart kikötő közösségi
tulajdonban legyen. A kormányhoz fordultam, és megkaptam a támogatást, hogy a települések tárgyalhatnak
a Baharttal a közösségi tulajdonba vételről. Többfordulós egyeztetés után sikerült a megállapodást aláírni, így
örülhetünk, hogy ez a móló köztulajdonban maradhatott, hiszen huszonöt évre ingyenes használatba kapta
Balatonkenese Önkormányzata. Használjátok egészséggel, gyertek ide sokat! Én is így teszek majd, mert
mindig öröm erre a csodálatos helyre jönni. És jöjjenek
Kenesére minél többen, élvezzék ezt a kincset, a Balatont, a gyönyörű tájat. Őrizzük meg a szeretetet, a békességet, az összefogás erejét. Hiszek abban, hogy a
közösség eredményt tud elérni és köszönöm a támogatást, amit a keneseiektől kapok. Bízom benne, hogy a
bizalmukkal a továbbiakban is megtisztelnek, és közösen további eredményeket tudunk elérni, megvalósulnak a tervek, mint például a körforgalom; a város pedig
tovább fejlődik, hogy mindenkinek kedves otthona legyen.

– Jó pár évtizeddel ezelőtt a balatoni gőzhajózás kezdete összekapcsolódott Kenese
nevével. Ennek tiszteletére a civilek emlékművet emeltek. Most talán egy új fejezet nyílik a balatoni hajózás történetében, így kötelességünk gondolni az elődeinkre – mondta
a koszorúzáson Jurcsó János polgármester.
Kontrát Károly ezekkel a szavakkal helyezte el koszorúját:
– Engedjék meg, hogy országgyűlési képviselőként én is elhelyezzem a koszorúmat
a balatoni gőzhajózás és a mai nap emléke
előtt tisztelegve, hogy a mólót meg tudtuk
tartani Kenesének.
A koccintás és a baráti beszélgetés alkalmával a vendéglátásról Balatonkenese civil szervezetei és legnagyobb szállásadói gondoskodtak. A
jó hangulatú összejövetelt spontán éneklés színesítette, balatoni népdalokkal, majd a résztvevők a Széchenyi parkban megkoszorúzták a balatoni hajózás emlékművét. A kikötő pedig rendeltetésének megfelelve
mindjárt hajót is indított: kenesei zászló alatt futott ki Balatonkenese
első sétajárata.
– nk – vtt –

Balatonkenesei Hírlap

–7–

2020. augusztus

Szent Anna napján utolsó
vasárnapi szentmiséjét tartotta plébánosként Balatonkenesén dr. Balázs Pál
főesperes, c. apát, aki harmincegy évig állt a balatonkenesei katolikus közösség élén. Nyugdíjazása
alkalmából búcsúztatták őt
a hívek.

„Az imádság és az Ige szolgálata,

Bizonyára sokan tudják, hogy
ez volt az utolsó szentmisém
Kenesén – kezdte búcsúzó szavait Balázs Pál atya. – Szeretnék néhány dolgot mondani, a
Szentírásból. Az Apostolok
Cselekedetei azt írják: amikor
gyarapodott a keresztények száma, az apostolok különböző
szociális tevékenységeket folytattak. Egyszerre rádöbbentek,
hogy nem egészen ezt kapták
Jézustól. Ugyan következik a
keresztény életből, a Krisztusszeretetből, de az elsődleges kötelességüknek nem tettek eleget. Ezért azt mondták a közösségnek: válasszatok ki magatok közül hét jó hírben álló,
szent élettel eltelt férfit, akiket
megbízhatunk a közösségi szociális tevékenységek végzésével, mi pedig az imádságnak és
az Ige szolgálatának szenteljük
magunkat, mert Jézustól erre
kaptunk megbízatást. – Kedves
hívek, azért mondtam el ezt a
példát, mert a papságtól nem
lehet megválni nem is akar az
ember –, de a szolgálattól igen.
A földi hatása egy papnak az
imádság és az Ige szolgálata. A
papi zsolozsma öt részből áll.
Az első a Matutinum vagy éjszakai lelki olvasmány-imádság. Ezt immár ötven éve a hívekért, Önökért mondom. A
második a Laudes, vagy reggeli imádság, ezt a Szentatyáért
és a püspökért, a főpásztorért
ajánlom fel. Következik a napközi imádság: ezt mindig a gyóBalatonkenesei Hírlap

nókért mondom. A Jóisten legnagyobb ajándéka a bűnök bocsánata, éljenek vele! A papok
nemcsak gyóntatnak, hanem
imádkoznak is azért, aki gyón.
A negyedik az esti imádság, a
Vesperas, népi nyelven vecsernye, ezt mindig a kedves hívek
kéréseiért mondom. Sokszor
szólnak, hogy plébános úr, ezért vagy imádkozzék, erre
vagy arra szükségem van,
vagy én ígérem valakinek.
Mintegy fél évszázada ezzel a
szándékkal imádkozom az esti
imát. És van a napzáró ima, a
Completorium, amely lelkiismeret-vizsgálattal kezdődik.
Odaállok a Jóisten elé, és akármilyen röviden is, de végiggondolom a napot, majd magamat ajánlom neki. – Ez a
napi imádság, de ha erőm engedi, ennél sokkal többet imádkozom, mert a pap elsődleges
feladata belül az imádság, kifelé pedig az Ige szolgálata.
Ez nemcsak prédikációt, hanem sokféle tanítást jelent, de
benne vannak a szentségkiszolgáltatások és sok más is.
Ez nem szűnik meg. A hivatal
igen, de az imádság és az Ige
szolgálata, amíg élek, szolgálatom lesz – attól nem akarok
megválni. Az első harmadában vagyok a nyolcadik x-nek,
kérem a kedves híveket, bocsássák meg nekem, hogy a
hivataltól megválok. De Önökért imádkozom tovább. Köszönöm szépen!
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amíg élek, szolgálatom lesz”
Reggel arra kértem a Jóistent, hogy sírás
nélkül kibírjam ezt a mai beszédet –
kezdte a tanítványok nevében Kúl Bernadett. – Nekem egy nagypapám és két
nagymamám volt, de Pál atya egyfajta
tanítóként nagypapa is volt. Sokunk számára jelentett nagypapát, tanítót és vont
palástot körénk az elmúlt évtizedek során. Amikor gyerek voltam, itt, oldalt,
ahol most néhányan ülnek, tömött sorban ültek a gyerekek. Alig fértünk el.
Próbáltuk a legjobb helyet megtalálni,
annyira szomjaztunk atya szavaira. Egy
nemzedék nőtt fel a tanításain. Én is ennek a nemzedéknek a része vagyok, így
nemcsak a saját nevemben, hanem a
nemzedékem nevében is szeretnék búcsúzni.
Gyerekkoromban a leghátsó padban ültem a nagymamámmal. Olyan biztos pont
volt nekem, mint a vasárnapi szentmise
Pál atyával. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a nagymamám most is
ott ül hátul, az utolsó padsorban, és a múlt
vasárnap már a nagyobbik gyermekemmel közösen lehettünk itt.
„Ha hajót akarsz építeni, ne dobold össze
az embereket, hogy fát gyűjtsenek, és ne
adj nekik feladatokat! Inkább tanítsd meg
nekik, hogyan vágyakozzanak a tenger
mérhetetlen végtelensége iránt” – írta
Saint-Exupéry. Azt hiszem, pontosan így
kovácsolt közösséget Pál atya itt, Balatonkenesén az elmúlt évtizedekben. Megtanított vágyakozni, a jóra törekedni, keresztényi szellemben létezni. Olyan volt,
mint a pásztor, ki szelíden tereli a nyáját.
Megmutatta az első lépéseket és láthatatlanul fogta a kezünket. – Az én esetemben a szó átvitt értelmében is. Születésem
után nem ő keresztelt, de rá három évre
már itt szolgálta az Urat.
Nem emlékszem, hogy valaha is tanultam
volna a Miatyánkot vagy a Hiszekegyet.
Egyszerűen tudtam. Minden misén atyával együtt mondtam magamban a papi
szövegeket is. Még nem jártam, de már
templomba hoztak. A kezdetektől szívtam magamba a kereszténységet. Atya tanított, láthatatlanul, a kezdetektől fogva.
Vezetett, lépésről lépésre. Emlékszem
gyermekkorom miséire, amikor a lépcsőkön szorosan egymás mellé kucorodva
hallgattuk szavait. Mozdulni nem lehetett, olyan sokan jöttek el. A kolostor udvarán hétvégenként olykor foglalkozásokra gyűltünk össze; énekeltünk, beszélgettünk, később adventre készültünk, betlehemest próbáltunk, templomot díszítettünk. Sosem felejtem el a recsegő, ropogó
hó hangját a talpam alatt, miután a betleBalatonkenesei Hírlap
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hemesről siettünk haza, hogy végre meglássuk a feldíszített fát.
A régi kolostori farsangok is örök emlékek maradnak: a nevetések a nővérekkel
és atyával… A közös zarándokutak pedig
igazi lelki feltöltődést jelentettek.
Pál atya életem minden fontos mérföldkövénél ott volt: elsőáldozás, bérmálás,
az általános iskola utáni útra bocsátás. A
kapocs sosem szakadt meg. A gimnáziumi, egyetemi éveket, majd pedig a munkába állást követően a vasárnapi misék
mindig a hazajövetel, a „hazajöttem, itthon vagyok” érzésével párosultak. Atya
pedig rendíthetetlen tanítóként mindig itt
volt. Biztos pontot jelentett. Azt mondják, a jó oktató messziről megismerszik.
Lehet, hogy nem tudjuk minden tanítását
felidézni, de azt sosem feledjük, hogyan
éreztük magunkat a szavaitól, a közelségében. Pál atya számomra a biztonságot
jelentette. A folytonosságot. Hozzá jelentkeztem jegyesoktatásra, ő esketett meg,
majd keresztelte a gyermekeimet. Kislányból felnőtt, gyermekből édesanya lettem. Most már én tanítom majd imádkozni a gyermekeimet. Igyekszem a kapott tanítást alapul véve méltó tanítójuk
lenni. Az útravalót megkaptam, megszereztem, már csak tovább kell adnom.
A kosaramban bőség van, a szívem viszont nehéz. Wass Albert azt mondja: minden napnak van valamilyen öröme, neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt. A
mai nap azonban valami véget ér: egy tanító hátrahagyja a nyáját és nyugalomba
vonul, elmegy messzire. Egy csodálatos pálya méltó befejezést nyer. A mai nap ünnep, tisztelgés és főhajtás évtizedek állhatatos munkája előtt. Az eszem tudja ezt
és érti. A szívem azonban önző és gyarló.
Abba a bizonyos hátizsákba, kosárba,
amely már így is csordultig tele szeretettel
és tanítással, még további útravalót szeretne. Tudom, hogy nem csak az én csomagom nehéz. Kívánok a drága atyának
elég erőt ahhoz, hogy további útja során
elbírja ennek a közösségnek a szeretetét és
hiányát, melyet most hátán magával visz.
Kívánom, hogy otthonra leljen az új helyen és kiteljesedjen ebben a számára is
szokatlan, új szerepben. Kívánom, hogy
útja során végig fogja a kezét az Úr, ahogy
ő is fogta a miénket… Tudom, nem szabad
szomorkodni, hiszen, ha azt mondják, Isten egy imányi távolságra van tőlünk, akkor atya Vácon valóban nem lesz messze.
Engedje meg, hogy egy számomra kedves áldással búcsúzzak: Legyen előtted
mindig út, fújjon mindig hátad mögül a
szél, s míg újra találkozunk, hordozzon
tenyerén az Isten!
Isten áldja, drága Pál atya! Köszönök
mindent!
2020. augusztus

Ambrus György, a Balatonkenesei Egyházközség elnöke:
Az elmúlt harminc év alatt számos köszöntőt mondtam,
vendégeknek, bérmálásokra, templomszentelés alkalmával. És most eljött a pillanat, amikor egyházközségünk
életében lezárunk egy nem kis szakaszt: harmincegy évet
és egy kicsit. Azért gyűltünk össze, hogy hálát adjunk a
Jóistennek a hamnicegy évért, azért, hogy Pál atyát közénk küldte. A mai nap világi szemmel nézve lehet, hogy
a búcsúról szól, de a hit szemével a köszönet és a hála
napja.
Nehéz felsorolni harmincegy év történéseit, hiszen mindenki más-más személyes emléket visz magával, legyen
akár gyermeke, unokája keresztelője, esküvő, elsőáldozás, bérmálás vagy az utolsó szentség kiszolgáltatása.
Számos testvérünket kísérte az utolsó útjára. Minden el- – Látják, ettől féltem – reagált Pál atya a köszönő szavakra. – Namondott szentbeszéd felemelő volt és lelkünket táplálta. gyon szépen köszönöm, de hozzáteszem, hogy én egy voltam, még
Igaz, hogy Pál atya a mi egyházközségünkben harminc- akkor is, ha az élére lettem állítva. A feladatom munkatársak, közösegy évet szolgált – meg egy kicsit –, azonban 1972. június ség, de még inkább a Szentlélek segítsége nélkül nem működött
18-án szentelték pappá, azóta a Jóisten szolgálatában állt. volna. Azért énekeltük el a Te Deumot, hogy köszönetet mondjuk
Hozzánk az ország másik végéből, Szegedről érkezett, de Istennek és az embereknek. Engedjék meg, hogy köszönetet monda Veszprémi Egyházmegyéhez régi szálak kötik: egészen jak a társaimnak: a kedvesnővéreknek, akik hivatásukkal egészen
fiatalon itt szolgált. A harmincegy év alatt a plébánosi te- odaszentelve a Jóistennek, emberi kvalitásaikat belevetve, végig
endők mellett hosszú éveket töltött katedrán is. Négy évig mellettem voltak és maradnak is. Becsüljék meg őket, és érezzék,
volt a Veszprémi Hittudományi Főiskola, majd a Váci hogy az utódom nemcsak a lelki dolgokkal kell foglalkozzék, hanem
Katolikus Főiskola rektora. 2012-től a Veszprémi Hittu- a hivatallal is, ami nem könnyű dolog, ezért segítsék őt is imádsádományi Főiskolán erkölcsteológiát tanított és tizenhá- gukkal.
rom évig a székesfehérvári Hitoktatóképző tanára is volt.
Tudós pap. Az egyházban is számos további funkciót töltött be: így volt az Egyházművészeti Bizottság elnöke, a
Magyar Püspöki Kar Liturgikus Bizottsága szerkesztői
testületének tagja, 2016. augusztus 1-től pedig főszékesegyházi főesperesi feladatokat is ellátott. Mindezek mellett egyházközségi teendőit is lelkiismeretesen, maximalizmusával folytatta – ennek is köszönhető a plébániánk
területén elért számos építkezés. Így a rendház átalakítása
és bővítése a 90-es években, az Akarattyán épült kápolna,
egy új templom Balatonfőkajáron. A kenesei plébániatemplom az alapoktól a csúcsig megújult, a 200. templomi búcsúra, az idei évre elkészült. Megújult a műemlékvédett orgona és az elmúlt héten került sor a kívül-belül felújított közösségi ház műszaki átadására. Tartalmas
több mint három évtized van mögöttünk. De biztos vagyok benne, hogy minden, aminek kellett, megtörtént –
pontosan úgy és akkor, ahogyan kellett. Pál atya holnap
délelőtt elköltözik Vácra és megkezdi nyugdíjas éveit. Őt
ismerve biztos gyümölcsöző évek lesznek, és ha volt tanítványai a váci püspök segítségét kérik, ott is szolgálni
fog.
Ahhoz, hogy nyugdíjas éveiben jól tudjon pihenni, közösségünk és a nyaraló testvérek azzal járulunk hozzá, hogy
egy igazán kényelmes relaxfotelben tudjon feltöltődni.
Így már teljes kényelemből tudja követni a Fradi-meccseket, és bár tudjuk, a pontosságával sosem volt probléma,
de hogy minden meccsre kellő időben hazaérjen, egy karórát is ajándékozunk neki.

dr. Balázs Pál atya és utódja, Medveczky Miklós atya

Köszönjük az elmúlt harmincegy év szolgálatát Pál atyának és a Jóistennek, aki közénk vezette! Köszönet a számtalan, értünk mondott imáért és felajánlott Szentmise-áldozatért! Jó egészséget és tartalmas, szép nyugdíjas éveket kívánunk neki – maradjon továbbra is egyházunk lámpása és pásztora. Nem búcsúzunk, csak elköszönünk.
Bármikor szívesen látjuk, akár csak hétvégi kirándulásra
vagy hosszabb pihenésre. Isten áldja meg Pál atyát!

Balázs Pál atya a Balatonkenesei Hírlap olvasóival is gyakran megosztotta szép, igaz és tartalmas gondolatait. Írásai a Hírlap 1990-es
újraindításától kezdve jelentek meg az újságban, a lap munkatársa
volt. Reméljük, hogy ezután sem feledkezik meg rólunk, és most, hogy
egy kicsivel több ideje lesz, ír még nekünk. – A Balatonkenesei Hírlap
valamennyi olvasója nevében szívből kívánunk neki boldog nyugdíjas
éveket!
– nk –
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Valami lezárult
és valami új kezdődik
– egy nyugdíjba vonulás
margójára
Mikor először hallottam a hírt, nehéz
volt felfogni, mi is történik. Pál atya a
Balatonkenesei Katolikus Plébánia
papja 31 éve, de 2020. augusztus 1-jével megkezdi nyugdíjas éveit. Én már
20 éve vagyok itt szerzetesként, és
még nem éltem át váltást ez idő alatt.
Azt hiszem, ezzel sokan vagyunk így.
Most pedig ez fog történni. 2020. július 26-án Dr. Balázs Pál atya bemutatta utolsó vasárnapi szentmiséjét plébánosként, és 2020. augusztus 2-án
Medveczky Miklós atya mutatja be az
első vasárnapi szentmiséjét plébánosként, amelyet még remélhetőleg nagyon sok fog követni.
Nehéz egy életútra egységben visszagondolni, hisz sokan elsősorban a betöltött hivatalokra gondolnak. Hát Pál
atya életében azokból sem volt hiány.
Már 1989 óta plébános közöttünk, de
közben dolgozott a Veszprémi Hittudományi Főiskolán, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, több egyházi bizottság tagja volt és nagy megtiszteltetés volt számára, mikor megkapta 2016-ban a főszékesegyházi főesperes címet.
De a 31 évet úgy is végig lehet nézni,
hogy hány emberrel beszélgetett Pál
atya lelki gondok esetén. Hány embernek tudta Isten nagylelkűségét megmutatni, életével és tetteivel hirdetni,
hogy van egy nagyobb cél, amiért érdemes élni. Hányszor végezte el a legkisebb feladatait is százszázalékos
odaadással. Sok-sok szentmise, keresztelés, házasságkötés, gyóntatás, temetés történt az ő vezetése mellett. Sokan épültek lelkileg a szentmisék alatt
elhangzott tanításaiból, melyekre nagyon alaposan készült fel. Azt pedig
tudom, hogy nagyon sokat imádkozott
értünk. Mindenkiért. Azokért is, akik
itt voltak a szentmiséken és azokért is,
akik nem. Bár Pál atya plébánosi hivatala megszűnik, de papként továbbra is
szolgálni fogja Isten rábízott nyáját, de
már mások javára és lelki épülésére.
Azt hiszem, többek nevében is megköszönhetem számára az elmúlt évek
odaadó szolgálatát, munkáját és itt is
kívánok neki békés és boldog nyugdíjas éveket. Köszönjük!
M. Teréz nővér
Balatonkenesei Hírlap

Új plébános a Balatonkenesei Katolikus Egyházközség élén

FOLYTATNI KELL A LELKEK MENTÉSÉT

Ha a keneseiek látják a kertet, ami itt van Veszprémben, az jó. Lehet, úgy gondolják, betondzsungelből jövök, holott a templom körül két focipályányi méretű zöld
terület van. Ez az ékszerdoboza Veszprémnek.

Medveczky Miklós atyával még Kenesére költözése előtt, veszprémi plébániáján
találkoztunk, hogy bemutatkozhasson a Balatonkenesei Hírlap olvasói számára, és
megtudjuk, hogyan tekint a jövőbe, a Veszprém/Kenese, nagyváros/kisváros különbségére most kezdődő kenesei szolgálatával
kapcsolatban.
– Kenese sajátos hely, mert ott vannak a nővérek, akiket a megyéspüspök
iktatott be egyházmegyei alapítású
szerzetesi intézményként, hogy a ferences rend sajátos karizmáját követve
értéket teremtsenek. Ez azonnal érzékelhető. Nagy öröm, hogy a nővérek a
közösségért dolgoznak, jelenlétük nagy
előny az egész településnek. Nagy szeretettel fogadtak, érdeklődéssel várom
az együtt dolgozás lehetőségét.
– A rendház és a nővérek nagy kincs nekünk, balatonkeneseieknek. A Hírlapnak is
rendszeresen írnak cikkeket, ezt Pál atya is
tette.
– Amit Balázs Pál atya képviselt, én
is szeretném folytatni.
Ha választani lehet, a városokból
mindenki a szebb helyekre, például a
Balatonra vágyakozik. Az érzés számomra sem ismeretlen. Először a Bakonyba kerültem, de a családomnak
balatoni kötődése is van: egy kis ház
Almádiban. Ott nőttem fel nyaranta,
így ismerem Balatonkenesét és vidékét.
Mindig ott haladtunk keresztül, nem
ismeretlen helyre megyek. Óriási előny
és ajándék a Balaton-part, a víz, a természet közelsége, ilyenben élni csodálatos dolog!
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Megkaptam még Csajágot, Küngöst, Berhidát és a hozzájuk tartozó részeket is. Ott voltam diakónus tizenkét
éve. Balatonfőkajáron 2008. december
24-én prédikáltam. Így ismerem ezt a
környéket is.
– Akkor szerintünk ez nem volt véletlen
választás.
– Igen, szerintem sem az. A dispositiot mindig meg kell hagyni a főpásztornak, aki a Jóisten bölcsességével és a Szentlélekkel összhangban
küldi a papot. Minket ily módon vezérelnek. A protestáns egyházban az egyháztestület, a gyülekezet választja a papot; a katolikus egyházban ez fölülről
történik. Nem kell aggodalmaskodnunk, hová menjünk, mert oda megyünk, ahova a Szentlélek vezet. Ő pedig oda visz, ahol a legjobb!
Nagy reménnyel és várakozással
tekintek elé. Már csak azért is, mert
Veszprémben egy a város, habár akadnak különböző miséző helyek. Kenese
mellé kaptam még hat települést. Ehhez logisztikára lesz szükség, a feladat
bizonyos szempontból több, de én örülök, hogy májustól októberig, a főszezon időszakában a Balatonra sokan
jönnek, például az akarattyai templom
is megtelik. Ez csodálatos, hiszen Veszprémben azt tapasztaltam, a város nyáron kiürül, az amúgy is alacsony hívőszám még inkább fogyatkozik. Az emberek szabadságra mennek, sok esetben éppen a Balaton-partra.
Kicsit most búcsúzom a várostól, is.
Itt voltam kispap, Veszprémben három
2020. augusztus

dispositiot kaptam. Tizenegy év alatt voltam itt káplán, érseki titkár és plébános. Tíz év elég hamar eltelik egy ember
életében, és nem elképzelhetetlen, hogy egy pap tíz-húszharminc évig van egy helyen. Pál atya is így volt Kenesén.
Remélem, nekem is több adatik majd, mert a lelkipásztori
terveket ki kell teljesíteni. Tovább kell folytatni a lelkek
mentését – ami nagy feladat –, ehhez minden jóakaratú embernek csatlakoznia kell, vallási hovatartozástól függetlenül is. Olyan világban élünk, ahol tapintható a jó és a rossz
gigászi küzdelme. Mindannyiunknak az a feladatunk, hogy
a jó mellé álljunk.
A hit ajándék. Azt szoktam mondani, jobb ma egy
hithű, elkötelezett ateista,
mint egy langyos, félig elkötelezett keresztény; azzal együtt, hogy ateizmus eszméje
egyébként megbukott. Aki
úgy teszi a jót, hogy közben
nincs meg a remény, ami egy
hívő embernél igen. Itt örök
távlatok vannak és síron túli
élet, ami nem csak pár évtized… Közben látjuk a keresztények tömegeit, akik meg
„nem hisznek”. A hit ajándék,
de az emberi életben, a szeretetkapcsolatokban így erősödnünk és ez a lényeg.
Öröm van a szívemben, szeretettel várom a Balatonnál a
helybelieket, a falvakban lakókat, nyaralókat, látogató vendégeket, turistákat. Felbecsülhetetlen érték a mai világban,
ha megtelnek a templomok. A vírushelyzet után azt látjuk,
hogy egyre kevesebben jönnek.
Kenesén, hála Istennek ez nem jellemző!
Tele templomokban misézni fantasztikus dolog. Ennél
csodálatosabb nincs egy pap számára. Remélem, jobban
megismerve a települést jó kapcsolat lesz mindenkivel: a hívekkel, az Önkormányzattal, a református és más felekezetekkel. A kenesei nővérek jelenlétén kívül annak örülök,
hogy Akarattyán a ferences testvéreknek nyaralójuk van.
Felveszem a kapcsolatot velük is. Mindez érték és megnyugtató.
Hogyan talált rá a hivatására?
Nem lehetőség, hanem megrendítő bizonyosság volt.
Kispapi életem nem az egyházmegyében kezdődött, hanem
a domonkos rendben. Budapestről származom, a plébánia
a Thököly úti domonkos templom volt. Akkoriban világi
papok voltak, hiszen a rend nem működhetett. Érdekességként említem, hogy a Thököly úti plébánia épülete a kommunizmus idején általános iskola volt és édesapám oda járt.
Mellette volt a Sport mozi, ahová sok emlék köt: iskolai ünnepségeken ott szavaltam először. A vers közel állt hozzám.
A családunkban a hitélet nem volt kérdés. Egy lélegzetvétel sem telt el az Isten nélkül. Ez nem csak az én érdemem,
hanem a szüleimé is. Hittanra jártam, ministráltam. Gyerekként nem akartam pap lenni. Legalábbis nem a ruha és a
külsőségek vonzottak. Sőt, amikor nyáron Almádiba mentünk, és még működött a Margit kápolna, reggelenként erősen besütött a nap, sajnáltam az atyát, hogy hosszú öltözetben kell lennie. – Nyilvánvaló, hogy az ember keresi a helyét. Én 27 évesen kaptam a meghívást. A hit hallásból fakad. 1991-ben a Thököly úti templomban volt egy fiatal
Balatonkenesei Hírlap

domonkos atya. Az ő prédikációi, ifjúsági alkalmai és hittanórái nagyon megragadtak. Miután jól megfontoltam, a
domonkos rendbe kértem a felvételemet. 1998. október 12én utaztam Sopronba, ott voltam novícius egy évet. Utána
kiküldtek tanulni Franciaországba, Bordeaux-ban töltöttem
két évet. Filozófiát és a nyelvet tanultam. Majd a rendfőnök
Lengyelországba küldött. Elölről kellett kezdenem a lengyel nyelvvel, Debrecenben tanultam, a polonisztika szakon. Egy kis bányászfaluba kerültem, az ukrán határhoz, fél
év után pedig Varsóba, ahol megkezdtem a stúdiumot –
lengyelül. A fejem tele volt a franciával, a lengyelen átment
az ógörög, a héber, a latin…
A második év végén letettem
minden vizsgát, de végül nem
lettem a rend tagja. Helyette
kértem a felvételemet itt, a
Veszprémi főegyházmegyében,
Márfi Gyula érsek úrnál, akivel
nagyon szép volt a találkozásunk. Az utcáról jöttem be,
2004 augusztusának elején. Éppen dél körül járt. Van hol ebédelned? – kérdezte. Mondom,
nincs. Akkor gyere, együnk!
Nem tudom, mi lesz az ebéd,
de a fél húsomat megkapod. Ez
nagy gesztus volt egy főpásztortól. 2004-ben kezdtem a főiskolát itt, Veszprémben. Gyönyörű időszak volt. Visszatért a francia kapcsolat: minden
évben egy hónapot töltöttem Franciaországban. A francián
kívül a lengyel volt a legfontosabb nyelv, mert a szentély
tele volt lengyel önkéntesekkel. Visszaköszönt és hasznosult is a rendben eltöltött élet sok apró vonatkozása. A világegyház.
Tizenegy év után történt a pappá szentelésem, 2009. június 19-én. Benedek pápa éppen aznap nyitotta meg a papok évét: „Krisztus hűsége, a papok hűsége.” A Jóisten jelet
mutatott.
Ezek komoly jelentőséggel bírnak az élet bizonyos pontjain.
Érdekességként mondom, hogy most, 2020-ban a liturgikus év napjai ugyanazok, mint tizenegy éve. A Jézus
Szíve ünnepe most is június 19-re esett. Mindenki kap jelet.
Nagy öröm, hogy ez megvalósulhat. A természetfeletti a
természetesre épül. Ha az emberi természetet próbáljuk kibontani és megérteni, nem csak a fogyasztói társadalom
szintjére zülleszteni magunkat, akkor meglátnánk. Ezzel
együtt persze biztos sokan meglátják, megismerik.
Amikor 2001. szeptember 11-én leomlottak a tornyok
Amerikában, New Yorkban, akkor éppen a tengerben fürödtem, az Atlanti-óceán innenső partján, Franciaországban. És még mondtuk is a testvérekkel, hogy ott van szemben Amerika.
A balatonkenesei hívek valóságos izgalomban várják Miklós
atyát!
Az Isten mindig többet ad, mint amit kérünk. Az egyház
nem tudja helyettesíteni a családot. A szülőknek kellene
magukkal hozniuk a gyerekeket a templomba. Amit Krisztus mond, igaz. Amit az evangéliumban leírtak, igaz.
A híveknek is meg kell ismerniük és érteniük, hogy a kíváncsiságunkon túl az isteni bölcsesség megnyilatkozása sokkal fontosabb lehet számunkra, melyet az atya segítségével észrevehetünk.
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Nagy Krisztina és Vasváry-Tóth Tibor
2020. augusztus

Kertészként a kevesebb díszburkolat,
több zöld híve vagyok

– Üdvözöljük Kenesén!
Bemutatkozna a Hírlap olvasóinak?
– Okleveles kertészmérnök, természetvédelmi mérnök és agrokémikus vagyok. Új vezetője van Balatonkenese Városgondnokságának. Varga Józseffel beszélgettünk elképze16 év városüzemeltetési és 30 léseiről, kezdeti tapasztalatairól.
év kertészeti tapasztalattal rendelkezem. Természetvédelmi témakörökben számos publikációm jelent meg szaklapokban, egyéb kiadványokban. Az ember természetátalakító tevékenységének következményeivel,
valamint a klímaváltozás okozta fajpusztulásokkal kapcsolatos
kutatásaim elsősorban hazánk első természetvédelmi területéhez, a Debreceni Nagyerdőhöz köthetők.
– Akkor nem kérdés, mit tart a legfontosabbnak.
– A városüzemeltetési feladatellátás során a zöldfelületgazdálkodás, a parkfenntartás áll legközelebb hozzám. A növénytelepítések, a zöldterületek minőségi megreformálása
fontos célkitűzéseim közé tartoznak Balatonkenesén is. A klímaváltozás, valamint az urbanizáció káros hatásainak csökkentésében, ellensúlyozásában jelentős szerepe van a zöldítésnek. A szépen kialakított ágyások, az utak mellé telepített fasorok nemcsak esztétikai élményt nyújtanak, hanem szűrik,
temperálják a levegőt ezzel is javítva a település lakosságának
életminőségét.
Idegenforgalmi, turisztikai szempontból is lényeges a
„vonzó, minőségi városkép” kialakítása gondozott parkokkal,
színes, a szárazságot, a környezeti ártalmakat is jól toleráló növényekkel.
– Mi szükséges hozzá?
– A magas szakmai színvonalú, hatékony közterület-fenn– Sajnos olyan fafajok is egyre rosszabb
tartásnak két fontos pillére van. Először is
vitalitást mutatnak, amelyekről korábban azt
rendelkezni kell megfelelő forrásokkal, ilhitték, szárazságtűrők, széles ökológiai valetve jól képzett, elhivatott szakembergárdálenciával rendelkezők – mint például a nyuval. Manapság mindkettőből hiány van.
gati ostorfa, vagy a japánakác. A klíma anyA növénytelepítés, valamint az azt könyira szélsőségessé vált, hogy a korábban bevető fenntartási munkák nagy forrásigénnyel
telepített egzóta fajok sem bírják az ezzel
és ugyancsak nagy élőmunkaigénnyel párojáró változásokat. Már vannak olyan nemesísulnak, tehát a minőségi környezetnek kotett fafajok, például a hársak között, amelyek
moly ára van. Ennek ellenére a nagyobb
a szárazságot és a légszennyezettséget is jobzöldfelület, kisebb burkolt közterület igéban elviselik, mint a legtöbb, közterületre kinye mellett teszem le a voksom kertészként
ültetett fafaj. Klíma- és várostűrő fajok közül
és városüzemeltetési szakemberként is.
a páfrányfenyőt, illetve a gömbkőrist emelAz épített és a természeti környezet harmóniájának megteremtését fontosnak tartom,
Virágzó gömbkőris ném ki. Nagy forgalmú utak mellé a páfrányfenyő, a magas kőris, elektromos vezede számomra az csak úgy elfogadható, ha az
nem a zöldfelület csökkenését eredményezi.
tékek alá ültetve pedig a gömbkőris ideális választás.
– Mit tart még fontos, megoldandó feladatnak?
– Milyen Kenese jelenlegi növényállománya egy kertész
– A közterület-fenntartás kapcsán magas szakmai színvoszemével?
– A parkokban, a város egyes közterületein a faállomány nalú, hatékony munkavégzésre törekszem. A munka színvonaegy része elöregedett, gyenge vitalitású egyedekből áll. Alap- lának a fokmérője a lakosság elégedettsége, vagy éppen a krivetően nem vagyok a fakivágás híve, ezért arra törekszem, tikája. Véleményem szerint a lakosság és az intézmény közötti
hogy a meglévő állományt újítsuk fel, esetenként pótoljuk a folyamatos párbeszéd elengedhetetlen és jelentősen befolyásolja a feladatellátás színvonalát is.
korábban kitermelt fafajokat.
A városüzemeltetési feladatellátás során az illegális hullaA város közterületeinek zöldítésénél arra kell törekedni,
hogy fáink, cserjéink szárazságtűrők legyenek, a klímaválto- déklerakók megszüntetése minden évben komoly költségekkel
jár, ezért ennek a problémának a kezelése egyre sürgetőbb és
zással járó szélsőséges időjárási körülményeket jól tűrjék.
Az utóbbi években számos új, eddig nálunk ismeretlen po- egyre aktuálisabb a településen is.
lifág rovarfajok megjelenését fedezték fel, melyek komoly káA városgondnokság a rendelkezésre álló források függvérokat okoznak a hazai fásszárú állomány egyedeiben. A jövő- nyében mindent elkövet, hogy Balatonkenese városa még
ben egyre inkább olyan fafajokat, cserjéket, évelőket kell tele- szebb, még tisztább és még élhetőbb legyen. Ehhez kérem a
píteni, melyeknek nem csak a klímatűrése jó, de növényvé- lakosság segítségét is, hiszen a város közterületeinek tisztasága, a jogszerűség fenntartása a közterület-használat során
delmi szempontból is ideális választást jelentenek.
– Lehet a növények helyes megválasztásával ellensúlyozni Önökön is múlik…
– nk –
a szélsőséges időjárás következményeit?
Balatonkenesei Hírlap
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Rendhagyó évzáró az Óvodában
Június 26-án, pénteken tartottuk rendhagyó óvodai ballagási ünnepségünket. A különleges helyzetre való tekintettel
sok szervezést igényelt az iskolába készülő nagycsoportosok
búcsúünnepsége. A biztonsági szabályok betartása mellett az
évzárón csak a ballagó gyermekek és szüleik, valamint a fenntartó képviselői vehettek részt. A Köznevelési Intézményfenntartói Társulás részéről Szabó Gergely, Küngös község polgármestere tisztelte meg részvételével a jelenlévőket.

Az ünnepséget Galambos Lászlóné intézményvezető aszszony nyitotta meg beszédével, megköszönve az Önkormányzatok, a Köznevelési Intézményfenntartói Társulás és a Szülői
Munkaközösség mindenkori támogatását és segítségét. Köszönetét fejezte ki a kolléganőknek a naprakész, lelkiismeretes és
szakszerű munkájukért.

Majd a Szülői Munkaközösség elnöke, Tóth-Renczes Katalin adta át az óvodásoknak a meglepetéseket rejtő ajándék
tornazsákot, amelyen minden gyermek óvodai jele szerepelt.
Az óvoda dolgozóinak egész éves munkáját az intézményvezetővel és helyettesével egy-egy cserép virággal köszönte meg
a Szülői Szervezet és az óvoda közös ajándékaként.
Az ünnepség befejeztével elénekeltük a Kipp Kopp Óvoda
búcsúzó dalát, majd a búcsúzó óvodásokat és szüleiket piknik
keretében megvendégeltük.
Ebben a különleges helyzetben egész nyáron nyitva tart az
óvoda. A nyár folyamán különféle kézműves foglalkozásokkal,
játékokkal színesítjük a mindennapokat.

Az óvodában töltött idő legnagyobb részében a szabadban
vagyunk. A gyerekek egészségének megőrzése érdekében fokozottan figyelünk a napi folyadékbevitelre és a nagy hőségben az árnyékban tartózkodásra. A leégés elkerülése érdekében minden nap 50 faktoros naptejjel védjük a gyermekek bőrét, amelyet az óvoda pályázaton nyert.
Mindenkinek kellemes, élményekkel teli nyarat kívánunk!
Óvónénik

MEGHÍVÓ
Szeretettel várom a Kedves Szülőket
2020. áprilisában beíratott és felvételt nyert
gyermekeikkel együtt
a Kippkopp Óvoda és Bölcsődébe
Ezt követően beszédében sort kerített nyugdíjba vonuló
kolléganőnk, Markóné Cziráki Mária köszöntésére. Marika öt
éven keresztül bölcsődei gondozónőként és dajkaként volt jelen intézményünkben. Ezúton is köszönjük szépen lelkiismeretes munkáját! Kívánunk neki jó egészséget és harmonikus
nyugdíjas éveket!
A köszöntők befejeztével Az aranyos tarajos kiskakas mesejátékkal kedveskedtünk a ballagó óvodásoknak, mely nagy
sikert aratott a gyerekek és a felnőttek körében. Majd Vargáné
Dobó Katalin, Kati néni körjátékra hívott. A gyerekek búcsúzása sem maradhatott el, a fergeteges körjáték végeztével közösen mondták el búcsúversüket. Az ünnepség a hagyományos
szalagkötéssel folytatódott, a gyermekek vállára akasztottuk
az óvodától kapott ballagási tarisznyákat, amelyhez meglepetésként foglalkoztató füzetet, zenés mesejáték CD-t és az óvodás évekre emlékeztető kiskönyvet kaptak ajándékba.
Balatonkenesei Hírlap

2020. augusztus 31-én
10:00 órakor kezdődő
ismerkedő délelőtti programunkra!
A bölcsődei-óvodai életről tájékoztatást adunk
és a felmerülő kérdésekre is választ kaphat mindenki!
Számítunk minden új szülő és kisgyermek
megjelenésére, hogy megismerkedhessenek
a dolgozókkal és az óvodával-bölcsődével!
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Galambos Lászlóné
intézményvezető
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.
2020. augusztus

…el sem tudtam képzelni, hogy mást is csinálhatnék,
mint hogy gyerekekkel foglalkozzam
Nyugdíjba ment a Kipp Kopp Óvoda bölcsődei gondozónénije, Markóné Cziráki Marika. Szinte az egész életét gyerekek közt
töltötte – vagy ha éppen nem, közéjük vágyott. A jól megérdemelt pihenés elején tekintettünk vissza korántsem átlagos pályafutására.
– Milyen nyugdíjasnak lenni?
– Köszönöm szépen, így az elején jól
érzem magam. Kezdem megszokni, hogy
reggelente nem kell korán kelnem. Azért
napközben sokszor eszembe jutnak a
gyerekek, a kollégák – mi történik éppen
az óvodában, hol tart a napirend.
– Hiányzik?
– Igen. A gyerekek és a társaság nagyon, de a reggeli kelés, a munkába majd
hazajárás már nem annyira.
– Hogyan lettél bölcsődei gondozónő?
– 1974-ben kezdtem dolgozni, akkor
érettségiztem Veszprémben, a Kállai Éva
Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában – ami ma már a Padányi. Berhidán kezdtem a munkát, a csecsemőotthonban. Huszonkét és fél évig voltam ott,
nagyon szerettem, azt hittem, onnan is
megyek nyugdíjba. De az élet persze nem
ilyen egyszerű, sajnos nem így lett. Becsukódott mögöttem egy ajtó, és el sem tudtam képzelni, hogy
mást is csinálhatnék, mint hogy gyerekekkel foglalkozzam.
Kerestem az új helyem, de éppen sehol nem volt semmi. Míg
vártam, elvégeztem egy kereskedelmi tanfolyamot. És mivel
bölcsődében továbbra sem tudtam elhelyezkedni, Berhidán,
egy kisboltban dolgoztam hat évig. Önállóan, egyedül, minden
rám volt bízva. Ez is szép része lett az életemnek.
– De hiányoztak a gyerekek.
– Igen, nagyon. Persze emberek között lehettem, ami jó
volt, de nem ugyanaz. Mindenki ismerős volt, mert akkor még
Berhidán éltem. De ennek is vége lett. Ez a munkám szintén
úgy fejeződött be, hogy megszűnt a hely, ahol dolgoztam.
Ott voltam megint, hogy újra kellene kezdeni. Nézelődtem,
kerestem, és meghallottam, hogy Papkeszin bölcsődét nyit a
kenesei Tátorján. Eljött az én időm – hittem, de első körben
nem sikerült bekerülnöm. A másodikban viszont már igen: egy
kolléganő elment és a helyére felvettek. Öt év és kilenc hónapot töltöttem ott. Végre gyerekek közt lehettem. Ám a sors
megint ugyanazt a kártyát dobta, és megszűnt a bölcsőde.
– Háromszor egymás után, ilyen azért nem mindenkivel
történik.
– Akkor ez nekem is eszembe jutott, de inkább az foglalt
le, hogy ismét új munkahely után kellett néznem. A fűzfői idősek otthonában helyezkedtem el. Nem volt rossz, de rövid
ideig voltam ott. Hamarosan hívtak a kenesei Tátorján játszóház bölcsődéjéből, hogy megüresedett egy állás, ha úgy gondolom, jöjjek. Ekkor jöttem Kenesére. És negyedszer is megtörtént: egy év után, hogy oda kerültem, a kenesei Tátorján is
bezárt.
– Nagyon sajátságos életpálya!
– Ez 2015 szeptember elején történt. Nem mondom, hogy
így képzeltem. Kezdtem újra a keresgélést. November közepén csörgött a telefonom: Betti hívott, a Kipp Kopp Óvoda vezetője. Addig nem ismertük egymást személyesen. Elmondta,
Balatonkenesei Hírlap

hogy megbetegedett egy kolléganő, és
kérdezte, lenne-e kedvem beállni a helyére? Így kerültem a Kipp Kopp oviba.
Máté Judittal dolgoztam, aki a Tátorjánban is a munkatársam volt. Miután a kolléganő meggyógyult, szerencsére maradhattam. Egy nyugdíjba ment dajka helyét
vettem át, helyettes gondozónő, majd
dajka lettem.
– Mi volt a legjobb a pályádban?
– Az egész. Minden része egyben.
Nem tudnék kiemelni semmit, mert mindenhol szerettem lenni.
– A legrosszabbat szerintem már nem
is kérdezem…
– A sok újrakezdés rossz volt. És a bizonytalanság, amivel jártak. De mindig
jött a megoldás.
– Mi vonzott a gondozónői pályához?
– Amikor nyolcadikban el kellett dönteni, milyen irányban szeretnék továbbtanulni, kétfélét jelöltem meg: az egészségügyi és a közgazdasági irányt. Ez két véglet. De örültem, hogy
az egészségügyibe vettek fel. A nyári szakmai gyakorlatokat
csecsemőotthonban töltöttem. Nagyon megszerettem azokat a
három év alatti, elhagyott kicsiket.
– Mit tervezel most, hogy nyugdíjas lettél?
– Igazából semmit. Hagyom, hogy az élet úgy folyjon,
ahogy akar. A tervezés mostanában nem szabad, hogy hosszútávú legyen: húsvétkor utazni szerettünk volna, de
a járvány miatt elmaradt.
A pótlására egyelőre
gondolni sem merünk.
Abban az időben, amikor a Kipp Kopp óvodába kerültem, sokat jártam Székesfehérvárra.
Kati néni szobra mellett
gyakran elsétáltam, és
Kati néni, a fertályos asszony
megsimogattam. Akkoriban úgy éreztem, be- Bronzszobor Székesfehérváron, a
szédem van Kati néni- Liszt Ferenc utcában. Alkotója:
vel. Odamentem hozzá Kocsis Balázs. Az egykori fehérvári
és megbeszéltem vele. piac jellegzetes alakját formázza
Amit kértem, sikerült. meg, ihletője Molnár Imréné Boda
Katalin volt, aki kis kocsijáról négy
Meg is köszöntem neki!
– Kati néninek ezzel részre vágott, saját zsírjában ropogósra sült libát és kacsát árult. Elmost újabb simogatókat terjedt, hogy aki a szobor orrát
szerzel… Tervezel még megfogja, és kíván valamit, az telutat hozzá?
jesül. Kezdetben csak a helyiek kö– Igen. Beszélgetni vették a szokást, de mára már van,
már nem akarok vele, mert aki azért látogat a városba, hogy
teljesült a kérésem, de Kati nénit megsimogassa – mely jól
látszik a szobor kifényesedett ormindig megsimogatom.
– nk – rán.
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Összefoglaló az Alsóréti Üdülő Egyesület közgyűléséről
Az Alsóréti Üdülő Egyesület évi rendes közgyűlését 2020.
június 28-án tartotta a balatonkenesei Parti sétány vendégházban. A rendezvény egyúttal tisztújító közgyűlés is volt, mert a
vezetőség 5 éves megbízatása lejárt.
A közgyűlés a szokásos napirend szerint alakult:
1. Az Elnökség beszámolója a 2019. évről
Előadó: Horváth József elnök
2. 2019. évi pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági jelentés ismertetése
Előadó: Kiss Tamásné FB elnök
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2019. évről
Előadó: Kiss Tamásné FB elnök
4. A 2020. évi tervezett költségvetés ismertetése, elfogadása
Előadó: Kiss Tamásné FB elnök
5. A vezetőség lemondása, új vezetőség megválasztása
Moderátor: Dr. Galambos Péter választási bizottság vezető
6. Egyebek, aktuális kérdések megbeszélése
Moderátor: Niertit István levezető elnök
A közgyűlésre meghívtuk Balatonkenese város polgármesterét, Jurcsó Jánost, aki elfogadta meghívásunkat, és a napirendi pontok előtt tájékoztatást adott a várost és az alsóréti
üdülőterületet érintő legfontosabb ügyekről. Ezt követően a
résztvevők kérdéseire, javaslataira válaszolt, és együttműködési készségéről biztosította a tagságot. A polgármester úr
mellett megjelent a képviselő testület Kulturális bizottságának
vezetője és egyben a Városvédő Egyesület elnöke, Szabó Tamás képviselő úr is.
A hivatalos napirendi pontokra rátérve az Üdülő Egyesület
elnöke, Horváth József úr megtartotta a 2019. évről szóló beszámolóját. Ismertette a főbb eseményeket, intézkedéseket, az
elért eredményeket. Néhány kérdésre adott válasz után a tagság a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Ezt követően az Egyesület 2019. évi pénzügyi tevékenységét, a közhasznúsági jelentés tartalmát, valamint a FB megállapításait Kiss Tamásné FB elnök ismertette. Ugyancsak ő mutatta be a 2020. évi költségvetés tervezetét is. Előadásának
nyomon követéséhez kiosztásra kerültek a számadatokat tar-

talmazó táblázatok. A pénzügyi-gazdasági témákhoz észrevétel nem érkezett, a napirendi pontokat a tagság egy tartózkodással elfogadta.
A tisztújítási napirend bevezetéseként a választási bizottság
vezetője elmondta, hogy a személyes egyeztetéseken kívül előzetesen a tagság felé is felhívással fordultak a tisztségviselői
posztokra való jelentkezés, illetve ajánlás céljából. Több felajánlás is érkezett önkéntes munkára és tanácsadói tevékenységre, de elnökségi tagságra csak 2 új jelölés volt, így az 5
tagú elnökségben csak 4 helyre sikerült jelöltet állítani. Az új
jelöltek rövid bemutatkozása után
az új elnökséget a tagság ellenszaMEGHÍVÓ
vazat nélkül választotta meg. A
következő 5 évben az elnök to2020. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján Tűzszertartást, természeti ünvábbra is Horváth József, és tonepet tartunk településünkön, Balatonkenesén.
vábbra is elnökségi tag maradt NiA tűzgyújtás és a tűzönjárás mágikus szertartás. Elsősorban védelmet adó, gyógyító
ertit István. A két újonnan válaszés beavató szándékkal indult útjára, amely támogatója lett a testi-, lelki- és szellemi
tott elnökségi tag Tóth Gergely és
gyógyításnak. Ennek megerősítésére évről évre szükségünk van, hiszen ilyenkor tesPödör Ádám. A Felügyelő Bizotttünk minden sejtje megszabadulhat korlátaitól. Ez a transzformációs erő pedig képes
ság elnöki tisztségének betöltésére
pozitív változást hozni az életünkbe.
a következő ciklusban is Kiss Tamásné kapott bizalmat.
Különösen most, ebben a káoszba süllyedő világban van szükségünk ilyen szertarAz „Egyebek” napirendi ponttásra, amely hozzásegít minket a természethez való visszatéréshez, a tudatos, funkban kérdések, ötletek, javaslatok
cionális élet megteremtéséhez.
és konkrét felajánlások hangzotA szertartás zárásaként mindenki, aki úgy érzi, megtapasztalhatja a csodás misztéritak el, amelyekre a vezetőség tagumot, hogy mezítelen lábbal át tud kelni a parázsszőnyegen.
jai adtak választ. A hozzászóláMinden spiritualitással foglalkozó, illetve aziránt érdeklődő embertársunkat szeretettel
sok elfogytával az Egyesület elvárjuk!
nöke megköszönte a tagság aktív
A szertartás részvételi díja 5.000 Ft adomány. Részvétel kizárólag előzetes jelentrészvételét, az eredményes tisztkezéssel Mészáros István csontkovács szertartásvezetőnél: +3670-938-63-93.
újítást, majd a levezető elnök berekesztette a közgyűlést.
Lejegyezte: Dr. Galambos Péter
vezetési tanácsadó
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Tájházi szerdák
Kézműveskedés, játszóház, gyerektáncház – ez várja
a gyerekeket és szüleiket a Balatonkenesei Tájházban a nyár folyamán. Aki már járt ott, biztos visszatér; aki meg még nem, megteheti: augusztus 5-én 10
órától gipszképet készíthet és megnézheti a Zsebszalma együttes műsorát, augusztus 12-én mézeskalácsot díszíthet és Vastag Ricsi játszóházát élvezheti,
augusztus 19-én pedig kipróbálhatja a népi játékkészítést és játszóházat. A belépődíj gyerekeknek 200.-,
felnőtteknek 400.- Ft.

Te hogyan szabadulnál ki a könyvtárból?
Mi sem bizonyítja jobban azt, hogy olvasni menő, olvasni jó dolog, és
nem csak a felnőttek, de
a gyerekek is szeretnek
könyvtárba járni, mint
hogy az elmúlt nehéz
pár hónap után újra mosolygós arcokkal találkoztunk a könyvtárban.
Nem csak új könyvekkel várja olvasóit a balatonkenesei könyvtár, de
a tavalyi nagy sikerű rendezvényeik egy része idén is szerepel rendezFotó: Monostory Margit
vénynaptárjukban.
Július 25-én Nagy Krisztina vezetésével sor került az idei első
rendezvényre. A Szabadulj ki a könyvtárból! nevet viselő játékos vetélkedőn, melynek témája első alkalommal a legendás
állatok és mesebeli lények voltak, 7 gyermek és 5 felnőtt merte
össze tudását.
Akik lemaradtak volna az első alkalomról, ne búsuljanak, hiszen augusztus 8-án, szombaton 10.00 órakor ismét várják
azon gyermekeket és felnőtteket, akik nem ijednek meg attól,
hogy a könyvtárból rejtvényfejtés útján szabadulhatnak csak.
Riskó Annamária
Balatonkenesei Hírlap
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A Tájház szombat esténként koncerteknek is otthont adott, mégpedig piknikhangulatban: a kert füvén, pokrócon ülve élvezhettük a zenét. Egyedül
a Sunset Lux kényszerült tető alá, a
Kultúra Házába, mert az eső miatt a
szabadtéri programot nem lehetett
megtartani, ám ennek a hangulaton
semmi nyoma nem látszott.
Aki még piknikezne egyet, jó zenét
hallgatva, jöjjön el augusztus 8-án a
Holdalanap és augusztus 14-én a MotoMagaMura koncertjére!

Tájházi piknik koncertek

Time Out Duo

Deresedő Wild Gerlicék

Abraka Babra – Monológok a konyhámból
Ha nyár, akkor előadások, író-olvasó találkozók a könyvtárudvaron. Július 14-én Hegyi Barbara Jászai Mari-díjas színművésznő mutatta be könyvét, mesélt megírásának körülményeiről, a benne szereplő ételekről, sőt, még az utóbbi időkről és a
karanténban töltött hetekről is szó került. Beszélgetőtársa ez alkalommal is Szűcs Anikó volt – párosuk pedig már önmagában
biztosíték egy kellemesen eltöltött estéhez.

Fotó: Weisz Lajos

Sunset Lux

Trianon-kiállítás
a Tájházban
A trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára
emlékezve kis kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők a
Balatonkenesei Tájházban. A kiállítás anyagát összeállította Tóth István és Balogh Dénes.

Balatonkenesei Hírlap
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KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

• Készpénzes befizetésre van
lehetőség a Takarékbankban (Fő
u. 23), valamint a Református
Lelkészi Hivatalban (Kálvin J. tér 1).
• Igény esetén hagyományos sárga csekket is tudunk küldeni, ezt az alábbi elérhetőségeken kérjük szépen jelezni.
Balatonkenesei Református Egyházközség
E-mail: refkenese@gmail.com
Telefon: 06-88-481348 (Lelkészi Hivatal). Mobil: 06-303779033 (Németh Péter);
06-30-4447399 (Némethné Sz. Tóth Ildikó); 06-306322119 (Bollók Gyula gondnok)
Németh Péter

Sokan segítettek az elmúlt időszakban a református temető rendbetételében.
Jó volt látni a közösségi összefogást, – köszönjük szépen Mindenkinek!
Július 4-én, szombaton a hulladékfa és szemét összegyűjtésére több mint harmincan jöttek segíteni. Július 7-én és 9-én, kedden és csütörtökön elkészült a kerítés első szakasza a Partfő utca
felőli részen, mintegy tíz fő közreműködésével. Július 11-én,
szombaton délelőtt kb. tizenöten segítettek háti permetezőkkel
felszerelkezve a gyomirtózás befejezésében. Ugyanez a munkálat
a kitisztított, nagy területen előző szombaton géppel történt meg,
amit Keresztes Gábornak köszönünk.

A szemétszedéshez műanyag zsákokat Gyurica Lászlótól
kaptunk, a kerítésanyagok szállításához az utánfutót pedig Álich
Tibor biztosította – köszönjük szépen nekik is a felajánlást!
A munkákat persze meg kellett szervezni, elő kellett készíteni
és lebonyolítani. Mindezekért Keresztes Jánost illeti a köszönet,
aki időt, pénzt, erőt nem sajnálva oroszlánrészt vállalt a feladatokban. Családja mindenben mellette állt, nekik is nagyon szépen
köszönjük a rengeteg segítséget!

Július 11-én, szombaton közös bográcsozásra hívtuk a segítőket, köszönetül azoknak, akik elfogadták a meghívást. A közös
ebéd helyszíne a templommal szemközti pince volt, ezt a KeletBalatoni Borrendnek köszönjük. A finom ebéd Keresztesné Katica és Vali keze munkáját dicsérte, hálás köszönet nekik.
Ugyancsak köszönjük szépen az ebédhez az alapanyagok felajánlását: a húst Kocsis Jenőnek, a vadhúst a Magaspart Vadásztársaságnak, a pogácsát Eleven Lajosnak, kenyeret és pogácsát
Gyenge Katalinnak, a tálaláshoz a műanyag eszközöket Vass Károlynénak.
A temetőrendezés munkálatainak eddigi költsége hozzávetőleg 900.000 forint. Nagyon sok minden van még hátra, de örömmel és Isten iránti hálával tekinthetünk a már elvégzett munkákra!
Sokan jelezték, hogy szívesen támogatnák anyagilag a temető
rendezését, ezért július 5-től adománygyűjtést hirdettünk. Aki ily
módon is segítene, adományát a következő módokon juttathatja
el hozzánk:
• Banki átutalással a következő számlaszámra: Takarékbank, 72900013-10001741. Kedvezményezett: Balatonkenesei Református Egyházközség. A közleménybe, kérjük,
írja be: „Temető”, továbbá nevét és címét!
Balatonkenesei Hírlap

Hangversenyek
a református templomban 2020
Zeneszerető közönségünk számára sem szükséges hosszabban részleteznem, hogy a jelenlegi járványhelyzet természetesen a kulturális életet, a művészeket s az őket hallgatókat is hátrányosan érinti.
Balatonkenesén a református templomban 2020 augusztusában (ha az aktuális helyzet megengedi), két hangversenyt
biztosan szeretnénk megrendezni: augusztus 9-én 18 órakor
Küronya Veronika, Varga Áron és Sipos Csaba református
kántorok adnak orgonahangversenyt a Veszprémi Egyházmegye Orgonaalapjának javára. Barokk, romantikus és
kortárs szerzők orgonaművei csendülnek fel ezen az estén,
adományaikat előre is hálásan köszönjük! A Veszprémi
Egyházmegye orgonaalapjának célja továbbra is, hogy
anyagi segítséget biztosítsunk az egyházmegye mindazon
református gyülekezeteinek, akik szívükön viselik sípos orgonájuk sorsát.
Augusztus 17-én 18 órakor pedig Gerencsér Zoltán hegedűművész és Németh Sándor evangélikus orgonista-kántor,
zenetanár barokk kamaraestjét hallhatjuk, akik visszatérő
vendégei a 2014 óta állandó Nyári Zenés Estek sorozatnak.
Pompásan összeállított műsoraik, stílushű játékuk országszerte elismerést arat. A fellépő művészek számára adományokat köszönettel fogadunk, melyeket a templomajtóknál
található perselyekben helyezhetnek el.
Ez utóbbi hangverseny említett okból kifolyólag most
egyetlenként képviseli a Nyári Zenés Estek sorozatát; bízunk benne, hogy 2021 nyarán ismét három-négy koncerttel
örvendeztethetjük meg a kedves Érdeklődő zenebarátokat.
Szeretettel várunk Mindenkit!
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Sipos Csaba
ütőhangszeres kamaraművész,
a református gyülekezet kántora
2020. augusztus

Ebben az évben ünnepeltük a Nők a Balatonért Egyesület és egyben helyi szervezetünk megalakulásának 25 éves évfordulóját.
Történetünkben vissza kell tekintenünk
az 1994-es évre, amikor „temették” a Balaton”: nagy veszélyben volt és sok fejtörést okozott hivatalos
szinteken is a foszfortúlterhelés, a súlyos algásodás, a halpusztulás és ezek következményei. A külföldi sajtó még jobban eltorzította a bajokat, elriasztotta a vendégeket és a hazai üdülni
vágyókat. Ebben az időben mindenki azon fáradozott és gondolkozott, hogy miként lehetne megmenteni a Balatont. Év végén ünnepi ülése volt a Balatoni Szövetségnek, ahová a tó körüli települések polgármesterei feleségeiket is elvitték, így jelen volt Simonné Zákonyi Tünde is. Az asszonyok összedugták a fejüket, hogy sajátságos szemléletükkel és eszközeikkel
mit tudnának tenni azért, hogy a helyzet javuljon. A cél az volt,
hogy segítsék az embereket azon magatartási formák kialakításában, melyekkel javítani tudnak a környezet, elsősorban a
tó állapotán. Készült egy „tízparancsolat”, amely olyan egyszerű, de megszívlelendő tanácsokat tartalmazott, mint például
hogy ne mossuk az autónkat a tó partján, gyűjtsük külön az
elemeket, ne dobáljuk a műanyagot a tóba, tisztítsuk meg a
partot. Néhány lelkes asszony kezdeményezésére így alakult
meg 1995. január 22-én a Nők a Balatonért Egyesület. Alapító elnöke Simonné Zákonyi Tünde lett, aki az tíz évig vezette
a szervezetet. Ezt követően sorban szerveződtek a tó körüli

települések csoportjai – csak minden településen találni kellett egy olyan aktív hölgyet, aki felvállalta az ottani társaság koordinálását. Ezen fáradozók mögé sorakoztak
fel a Balaton parti asszonyok is, hogy női
praktikákkal, fondorlatokkal, a gyermekek
és a férjek átnevelésével segítsenek a Balaton eredeti szépségének visszaállításában. Márciusi megalakulásával a mi csoportunk is az alapítók közé tartozik.
Jelenleg 19 helyi tagcsoportban, több mint 700 fővel dolgozunk a tó körül – egy csoportunk Budapesten tevékenykedik. Szauer Rózsa tizenöt éve az egyesület fáradhatatlan elnöke.
A Nők a Balatonért Egyesület tevékenységéről
Egyesületünk kezdeményezésére alakult meg a Balatoni
Civil Szervezetek Szövetsége. Egyesületünk tagja a Magyar
Természetvédők Szövetségének (MTVSZ) és a Környezeti
Tanácsadó Irodák Hálózatának (KÖTHÁLÓ).
A Nők a Balatonért Egyesület kiemelt programjai között az
első helyen áll a Víz Napi Balcsi Parti családi program, amit
minden évben a víz világnapja alkalmából rendeznek meg a
csoportok, 19 helyszínen. Emellett tevékenységük környezetszépítési akciók szervezésére, a „Balatoni nagyasszonyok”
tiszteletére emléktáblák avatására, „Balatoni téli esték” címmel előadássorozatok rendezésére és környezeti tanácsadásra
is kiterjed.

A Nők a Balatonért Egyesület kiadványai

Tábori Kornél – Tóth
Lajos – Zákonyi Ferenc:
A Balaton dicsérete.
Balatonfüred, 1999

Monspart Éva (szerk.):
A Balaton könyve.
Olvasókönyv.
Harmadik, bővített kiadás.
Balatonfüred, 2013

N. Horváth Erzsébet:
Nők a partról. 15 év története.
A Nők a Balatonért
Egyesület története.
Balatonfüred, 2010

Vízkímélő háztartások.
Víztakarékossági tanácsok.
Összeállította:
Szauer Rózsa,
Piliszky Zsuzsa

Gyerekeknek

A Balaton vízszintje –
A Balaton vízminőségéről.
Összeállította:
Hajósy Adrienne,
Piliszky Zsuzsa, 2012

Balatonkenesei Hírlap

Balatoni népdalok –
válogatás CD és kazetta.
45 kedvelt balatoni népdal.
Hej, halászok, halászok
Igyál betyár
Sej, a darumadár a Balatonra leszállott…
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Vigyázz rám
Környezetvédelmi
társasjáték
4-12 éveseknek

Boldizsár Ildikó:
Balatoni csigamese.
Rajzolta: Balázs Sarolta.
Környezetvédelmi
mese-kifestőkönyv
óvodások részére, 2004

2020. augusztus

A Balatonkenese-Balatonakarattya csoport
Történetünk – 1995-2013
Misszió
„A Nők a Balatonért Egyesület célja, hogy a Balaton környezeti, természeti és kulturális értékeit megőrizze, megvédje, s
környezettudatos magatartást alakítson ki az itt élő és a tavat
szerető emberekben. Elsősorban azokon a területeken, ahol –
a nők sajátos szerepe lévén – a legtöbbet tehetik: tájékoztatók, akciók, programok szervezése, kapcsolatok építése a Balaton térségében, az országban és a határokon túl.”
A missziót magunkénak érezve, alapító csoportként 1995
márciusától, 13 fővel kezdtük meg működésünket. Nevünk
NABE Balatonkenesei csoport, vezetőnk Kuti Csabáné
Parragh Márta.
Az alapító tagok névsora:
Apáti Mihályné, Bollókné Rigó Katalin, Farkas Mihályné,
Filó Jánosné, Gyarmati Jánosné, Hammer Zoltánné, Koczor
Hubáné, Kuti Csabáné, Mérey Istvánné†, Pulai Istvánné,
Sipos Jánosné†, Sörédi Györgyné, Thury Attiláné.

A téli hónapokban előadásokat szerveztünk Balatoni Téli
Esték címen, a fákról, a Balaton vizéről, a biotermesztésről, az
egészséges étkezésről, az alternatív energiaforrásokról. Németh Lajos meteorológus Márton-napi jóslások, időjárási
megfigyelések témájú, nagyszerű előadása adta az ötletet a
Márton-nap megrendezésére, ami mára hagyománnyá vált.
Nagyon sok éve szervezzük az Advent Akarattyán programot. Úgy gondoltuk, hogy év végén, a Jézus-várás heteiben, a
gyertyagyújtás idejére összehívjuk a falu lakosságát, hogy
együtt ünnepeljünk. Minden héten más-más család, vállalkozó
vagy civil szervezet vállalja magára az összegyűltek megvendégelését.

2013 novemberétől napjainkig
2013 novemberében, 14 fővel vettem át a csoportot. Azóta
folyamatosan gyarapodunk, jelenleg 28 fővel működünk.
2014-ben változtattuk nevünket NABE Balatonkenese-Balatonakarattya csoport elnevezésre. Tagságunk akarattyai és kenesei asszonyokból áll. Eddigi tapasztalatunk, hogy a közös
cél érdekében kiválóan tudunk együttműködni. Igazán jó csapatszellem jellemez minket, tagjaink tenni akarása figyelemreméltó. Látva tevékenységünk hasznosságát, céljainkat, tagAz alapítást követően Balatonakarattyáról is csatlakoztak
létszámunk minden évben új belépőkkel bővül. Különleges
hozzánk asszonyok. Többek között Hanák Istvánné†, Mocher
helyzetben vagyunk, mivel két településen, Kenesén és AkaIstvánné† – sajnos ők már nincsenek közöttünk –; továbbá
rattyán működünk, programjainkat is két helyen szervezzük.
Bárdosi Imréné, Molnár Józsefné, Szabóné Szegedi Szilvia,
Méltóképpen folytatva elődeink
Csókási Jánosné, akik a mai napig is
munkáját, tevékenységünk nagyon
lelkes tagjai csoportunknak. Kezdetsokrétű. Programjaink a Zöld jeles
ben legfőbb te-vékenységünk volt,
Napok: A víz világnapja – március
hogy felhívjuk a figyelmet a szemete22., A Föld napja – április 22., a körlés veszélyeire, különösen a Balaton
nyezetvédelmi világnap – június 5.,
partján és vizében. Mert sajnos szeaz Európai Hulladékcsökkentési hét
metelnek az emberek, nem gondolva
– november 3. hete és a népi jeles naa következményekkel. Gyűjtöttük az
pok megünneplése, például a Márakkumulátorokat, amiben a férjek is
ton-nap – november 11., advent. Vasegítettek.
lamennyi a környezet- és egészségtuFaluszépítő akciókat kezdemédatos szemléletmódhoz kötődik, így
nyeztünk. Tagjainkkal beneveztünk a
szerveződnek. Ennek szellemében
Virágos Magyarországért mozgalompályázatokat hirdetünk, kiállításokat
ba, ahol oklevelet és plakettet nyerrendezünk, előadásokat szervezünk.
tünk. Virágosítási versenyt hirdettünk.
Elveink között szerepel az
Balatonakarattyán virágpalánta-váegyüttműködés, a közösségépítés, hisárt rendeztünk, ahol olcsón lehetett
szen a családot is a nők tarják össze.
palántákhoz jutni, hogy még nagyobb
Sőt, abban is biztosak vagyunk, hogy
kedvvel fogjanak hozzá az emberek
a környezet óvása és az, hogy erre
környezetük szépítéséhez. Meg is lett
lépten-nyomon fölhívjuk a figyelaz eredménye, hiszen lépten-nyomon
met, szintén női szerep. Ezért legfonnagyon sok szép virágos, tiszta portáThury Zsuzsa és Kuti Csabáné, 2013
tosabb feladatunknak, célkitűzéval találkozhattunk – a legszebbeket
sünknek tartjuk, hogy a „Védjük együtt a Balatont!” szlogenéveken keresztül kis táblával jutalmaztuk.
hez híven rendezvényeinken, programjainkon, kiállításainkon
Csatlakoztunk az országos parlagfűirtás akciójához, mert
az úgynevezett ökoszemléletet átadjuk a szülőknek, gyerekekmindenki ismeri e gyomnövény egészséget veszélyeztető hanek, a környezetünkben élő embereknek. Felhívjuk a figyeltásait. Először a gyermekeknek szerveztük meg, majd a csalámet a környezet szeretetére, védelmére, az újrahasznosításra, a
doknak is. A gyerekek a gyűjtésért kerékpárt nyerhettek, a tászelektív hulladékgyűjtésre, illetve a háztartási hulladék csökmogató vállalkozók jóvoltából játékokat. 2-3 éven keresztül a
kentésére, a műanyagok kerülésére, kiváltására, a környezetMatáv üdülő egy hetes üdülési lehetőséget ajánlott fel a nyerbarát, vegyszermentes, nagyanyáink által még jól ismert háztes családoknak.
tartási praktikákra.
A gazos, parlagfüves, szemetes területek kiszorítása érdeTöbb rendezvényünk is kimondottan a gyerekeket szólítja
kében a településen évelő növényeket ültettünk. Frissítő kínámeg, iskolásokat, óvodásokat egyaránt, s ezáltal a családokat
lásával segítettünk a kenesei, akarattyai állomásokon a balais. A gyermekeknek szervezett programjainkon játékainkkal,
toni futó-, és kerékpárversenyeken. A környezetvédelmi jeles
játékos feladatokkal, természetismereti totókkal, kérdőíveknapokról minden évben megemlékeztünk, rajzversenyeket hirkel, könyvekkel a környezettudatosságra, a természet szeretedettünk, például a víz világnapja és a Föld napja alkalmával.
tére fektetjük a hangsúlyt.
Részt vettünk a NABE által meghirdetett Balatoni Dalok és
Folytatás következik…
Regék versenyén is. A tatárlikak történetével Kerti Teréz első
Thury Attiláné
helyezést ért el.
Balatonkenesei Hírlap
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Időről időre a szociálpolitika világához
köthető
történettel,
személlyel ismertetjük meg kedves olvasóinkat. A mai alkalommal a francia Páli
Páli Szent
Szent Vince (Vincent
de Paul) szociális tevékenységét vesszük szemügyre.
Páli Szent Vince 1581. április 24én született Ranquilnében. Egyszerű családból származott. Vince gyermekkori életében
semmi különös nem volt. Egy jótevőjének köszönhetően tudott tanulni,
így tizenöt évesen a daxi kollégiumba
került. 1600. október 12-én szentelték fel papnak. Négy évvel rá egy fokozattal feljebb került az iskolai végzettségében, sikerült megszereznie a
bakkalaureátust. A papi munkára
nagy szüksége volt, mivel eladósodott, hitelezői elől egy időre el is tűnt.
Egy hajóúton török kalózok fogságába esett, akik Tuniszban
eladták rabszolgának. Hitehagyott egykori ferences szerzetes
vette meg, akit aztán sikerült visszatérítenie a keresztény hitre,
majd közösen szöktek vissza Franciaországba. A későbbiekben helyzete változott: 1611-ben IV. Henrik első felesége, Valois Margit házikáplánja lett. Pályája innentől felfelé ívelt. Hamarosan már a Saint Léonard-de-Chaumes ciszterci apátság
javadalmával is ő rendelkezhetett. Ebben az időben alapította
meg az oratoriánusok francia ágát.
Mit lehet tudni az oratoriánusokról? Rendjük az itáliai Néri
Szent Fülöp által 1565-ben, Rómában alapított világi papok
kongregációja. Franciaországban hasonló társulatot alapított
1616-ban Bérulle Péter, későbbi bíboros. 1574-ben XIII. Gergely pápától nyertek megerősítést, melyet 1631-ben V. Pál
pápa is szentesített.
Vince élete ismét új szakaszba került: Párizs közelében plébániát vezethetett. 1613-ban Gongi grófnál nevelői állást vállalt, három év múlva pedig a lyoni egyházmegyében található

Szociálpolitikai kalauz

„Szeressük Istent, de a két kezünk munkája
és arcunk verítéke árán!”

Budapest, Lehel téri Árpád-házi Szent Margit templom üvegablaka
Alkotója: Róth Miksa üvegművész
Balatonkenesei Hírlap

Vince szociális tevékenysége
Chatillon-les Dombes plébániáján kezdte el szociális szolgálatát. Itt alapította
meg a Szeretet-Testvérületet, amelynek feladata a beteg és szegény emberek gondozása volt. Vince 1618-ban a
gályarabok felé fordult. Egy évre rá,
1619-ben kinevezték a gályarabok lelkipásztorává. Pártfogoltjai lelki és
anyagi támogatását az Oltáriszentségről elnevezett társulat bevonásával
tudta biztosítani. Karitatív munkája
erőre kapott, és sorra alakultak meg a
szegény- és beteggondozó Testvérületek. Korábbi munkáltatója, Gondi gróf
felesége halálát követően belépett az
oratoriánusokhoz. Anyagi tőkét hozott magával, amely némi könnyebbséget jelentett a szociális feladatok
végzésének területén. Közben a kezdeményezéshez más segítők csatlakoztak. Otthonuk, a Jó Gyermek Kollégiuma ezt követően, 1632-től a Szent Lázár priorátushoz tartozott. – Innen
lehet ismerős sokak számára a „lazaristák” kifejezés. A szervezet annyira hatékonynak mutatkozott, hogy már nemcsak
Franciaországban, de külföldön is egyre több követője akadt.
Így Algírban, Tuniszban, illetve Madagaszkáron is sikerült létrehozni egy-egy bázist. 1643-ban létrejött a Szeretet Leányai
társulat, melyet Irgalmas Nővérek néven ismernek a világon.
Alapításában Vince egy özvegyasszony, Marillac Lujza személyében talált magának segítőt. Lujza tevékenységét már
1633-ban elkezdte, amikor Párizsban szegények leányokat válogatott maga mellé. Közös otthonban éltek, felkeresték és
gondozták a betegeket, vagy az otthonukban vagy a kórházban.
A harmincéves háború valóban igénybe vette Vince és segítői munkáját. Egy barátja segítségével nagy hatalmas alamizsnát
tudtak összegyűjteni az áldozatoknak. Vince segíteni akarása
nem gyengült, ennek bizonyítéka, hogy 1640-ben az árva gyermekek érdekében ismét létrehozott egy intézményt. Akkor Párizsban évente mintegy négyszáz gyerek került az utcára. Kézenfekvő volt, hogy az ügy érdekében valamit tenni kell.
Mindezek mellett Vince érezte, hogy a nép és a papok között
nem a legfelhőtlenebb a viszony, ezért lelkigyakorlatokat tartott
a Szent Lázár priorátusban. A rendben szegény sorból származó
fiúkat tanítottak, hogy később papok válhassanak belőlük.
Vincét Ausztriai Anna hívta lelki tanácsadónak, ám nézeteltérésbe keveredett Mazarin bíboros-kancellárral. Az idők folyamán a bíboros pozíciója lett az erősebb, Vince kegyvesztetté vált. Fizikai ereje lassan leépült, szervezete gyengült, mocsárlázban szenvedett, később majdnem teljesen lebénult.
1660. szeptember 27-én halt meg.
Szentté 1737-ben avatták.
Forrás: A Szentek élete 1. Szent István Társulat, Budapest, 1978
Wikipédia
Összeállította: Varga Ákos
andragógus – személyügyi szervező
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus
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„Határkőnél hittel megállni,
határkőnél visszanézni,
hálás szívvel múltat idézni,
csodákra emlékezni jó!”
Túrmezei Erzsébet
Az elmúlt hónapok alatt az otthon
töltött időt igyekeztem hasznosan
eltölteni: félévszázados honismereti gyűjtőmunkáimat rendeztem.
Így találtam rá a Veszprém Megyei
Honismereti Tanulmányok köteteire.
Az államalapítás 1000. évfordulójának tiszteletére jeles honismereti
munkások tanulmányait közölte az
akkori szerkesztő, dr. Tóth Dezső.
Sajnos közülük sokan nincsenek
már köztünk. Csak azokat említem, akikkel én is kapcsolatban
voltam: H. Szabó Lajos, Molnár Jánosné, Veress D. Csaba, dr. Tóth
Dezső és a legutóbbi időben Reindl Erzsébet tapolcai tanítónő.

Balatonkenese is rendezvények
sorával tisztelgett e jeles évforduló
alkalmával. A Kossuth Szövetség
megyei képviselője, H. Szabó Lajos indítványára Kenesére szervezte a IX. nyári táborát. Az önkormányzat képviselő-testülete és
Kürthy Lajos polgármester úr pedig örömmel engedélyezte.

A magyar nép ezer évvel ezelőtt…
A magyar nép ezer évvel ezelőtt elhatározta, hogy megmarad. Megmarad mint állam, és megmarad mint nyelv. Megmaradtunk.
Minden korábban ideérkezett, keleti pusztákról jött nép elpusztult, nyomuk veszett,
még a nyelvük is elenyészett. De Taksony,
Árpád unokája megkezdte a magyar nép
államszervezetbe való tömörítését.
Géza fejedelem bámulatos ügyességgel
szőtte be országát az európai nyugatba. Ő
maga megkeresztelkedett, fiát, Istvánt már
gyermekként megkereszteltette.
Létrejött a köldökzsinór, amely minket ide
fűz. Az eszmerendszer, amelybe bekapcsolódtunk, a kereszténység, az akkori világ legfejlettebb ideológiája volt. De ez kevés. A magyar nép érzelmileg is keresztény lett. Mindenki tudja ezt, aki valaha is
hallott Mária-éneket énekelni.
Érdemes elgondolkoznunk azon, hogy a
török hódoltság idején, amikor a meghódított balkáni népek tömegei váltak mohamedánná, Magyarország egyetlen városa,
falva sem vette fel a mohamedán hitet a
150 év alatt. Erre büszkék lehetünk. Mi
adta az erőt? Hiszen történelmünk bizonyítja, hogy bizonyos fokig földrajzi helyzetünk miatt is tragédiákból kellett újra és
újra feltápászkodnunk. Hogyan tettük ezt
meg? A hit és az önérzet erejével.
Legnagyobb királyaink: Szent István,
Szent László, III. és IV. Béla, Hunyadi Mátyás nem tudták volna elérni az országgal
azt, amit akartak, ha nem támogatja őket
feltétel nélkül egy összefogott nemzet.

Az 1700-as évek elején, amikor Magyarország kivérzett – a török hódoltság, a felszabadító harcok pusztításai, a Rákóczi-szabadságharc küzdelmei után – 40 km2-ként
akadt csak egy falu az országban. Mintha
végleg el kellett volna pusztulnunk, és az
emberi logika szerint fel is kellett volna
adnunk.
Mégis, szinte érthetetlen, hogy húsz év
múlva Magyarország mekkora erőre kapott.
Ritkán emlegetett példa, hogy ekkor épültek azok a hatalmas barokk templomok,
amelyek most is állnak. Ezekben az építők
nemzedékei legfeljebb ha az első két padsort töltötték meg. De ők a jövőnek építettek. Ezt az építeni tudást, amihez hit és önbizalom kell, ezt kell megtanulnunk tőlük.
Át kell venni az újat a nagyvilágtól, de
meg kell tartani nemzeti önállóságunkat is.
Ezért olyan fontos számunkra a nyelvünk.
Ez a legnagyobb kincsünk. Mert a földet
elvehetik tőlünk, országrészeket vehetnek
el, szerzett vagyonunktól megfoszthatnak,
de a nyelvünk a miénk marad. Legfeljebb
feladhatjuk, magunktól. Ugyanez vonatkozik történelmünkre is: elvehetetlen.
Minden fának akkora a gyökérzete, amekkora a lombja. Ha a gyökérzet elsatnyul, a
lombkorona is pusztulni fog.
Nekünk most, a 3. évezred kezdetén, egy
új évszázad elején az a feladatunk, hogy
Szent István és a többi nagy államférfi által
lerakott alapokra új hazát építsünk, mely
még a réginél is szebb.
Széplaki Szilvia

A tábor lakói az ország különböző
részeiről érkeztek, s a Szövetség
által meghirdetett versenyben jól
szerepeltek, a 2000. augusztus 20i helyi ünnepi műsorban is részt
vettek. Széplaki Szilvia, a szónoklatverseny győztese „A magyar
nép ezer évvel…” címen mondta el
gondolatait, mellyel a versenyt
megnyerte.
Megőrizte és közreadta:
Vér Lászlóné
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érzése… Én bátor voltam,
Nem olyan régen felés mindenkit biztatok: éralá sétálgattam egy könydemes rápillantania kinekvesboltban. Néztem sorra
kinek a saját életére, döna könyveket, de sehogy
sem találtam megfelelőt. „A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kis emberek dobálóznak, téseire.
Miért kell a bátorság?
Nem a kínálattal volt gond. mert számukra könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfeLáttam szebbnél szebb kö- dezni magukban az erőt a változtatásra. A lehetetlen nem tény. Hanem Talán azért, mert néha úgy
gondoljuk, sokkal egyszeteteket. Albumokat, regé- vélemény.”
Muhammad Ali rűbb, ha nem tekintünk a
nyeket, okosabbnál okomélybe. Igen, tudom: az
sabb szakkönyveket. Vióvatosságunk egy része naszont amikor megpróbálgyon is megalapozott, és
tam elképzelni, melyiket
sokszor segít elkerülni azt,
fogom leghamarabb olhogy nevetségessé váljunk,
vasni, valamiért egyik sem
esetleg bajba sodródjunk.
tűnt megfelelőnek. RájötÉs az is igaz, hogy nem
tem: vagy üres kézzel meminden érzés kellemes. Sengyek tovább, vagy hozzákinek sem könnyű csaállást kell változtatnom.
lódni, szembenézni azzal,
Összeválogattam pár láthogy esetleg becsaptak
ványra érdekesnek tűnő
vagy kihasználtak. Mégis:
könyvet és belelapoztam.
ezek valós tapasztalatok.
Kézbe véve valóban másMost őszintén: hány
képp néztek ki a könyvek,
olyan dolog van, amiért évek óta
mégsem győzött meg a látvány.
sóhajtozunk, álmodozunk, de már
Újabb gyűjtögetés, újabb lapozel sem tudjuk képzelni, hogy vagatás és olvasgatás. Elárulom, mi
laha valóra válhat? Nem hiszem,
lett a vége: három új kedvenccel
hogy jól van ez így. Mert ahol a
lett gazdagabb a könyvtárunk. És
képzeletünk jár, oda a lábunk is
egy tanulsággal pedig én lettem
megtalálja az utat. De ha elképgazdagabb: esélyt kell adni azokzelni sem tudunk valami szépet
nak a dolgoknak is, amikből elés jót, akkor képtelenné válunk a
sőre nem nézek ki semmit.
megújulásra, az igazi szabadágra
Ezzel az élménnyel kapcsolaés a szívből feltörő örömre. Mártosan eszembe jutott valami más
pedig nem a szomorúság, hanem
is. Az egyik közeli balatoni váaz öröm lelkületét kaptuk mindrosba sokak örömére idén is
annyian. Pál Feri atya remekül
megérkezett a cirkusz. Mikor cirösszefoglalja mindezt: „Van-e
kuszról hallok, nekem mindig az
olyan élményed, tapasztalatod,
elefánt jut eszembe. Ha láttál már
hogy tulajdonképpen minden jó,
elefántot, el tudod képzelni,
valami mégis hiányzik? Tudod,
mekkora erő tud lenni egy ilyen
mi hiányzik ilyenkor általában?
állatban. Mégis az egyik legjámTe magad. Úgy egyébként jól
borabb lakója szokott lenni a cirműködnek a dolgok, csak te nem
kuszoknak. Nem azért, mert
vagy benne eléggé. Az hiányzik.”
alapból ilyen, hanem mert ilyenA mi életünk, a tiéd kedves
né nevelik. Amikor még kicsi, ráolvasó, és az enyém is arra szól,
kötnek a lábára egy vastag kötehogy hogyan tudjuk észrevenni,
let, amit nem bír elszakítani. Kémegtapasztalni, átélni azt az örösőbb már lenne ereje hozzá, hogy
met és békességet, amit Isten
akár egyetlen rántással kiszabalegbelül belénk ültetett. Nem
duljon, de addigra megtanulja,
hogy felesleges minden próbálkozás. És akkor már egy véko- kell, hogy rossz tapasztalatok vagy aggodalmak kössék a kezünket, a lelkünket. Ami tegnap történt, az a tegnapé, a holnap
nyabb madzag is elég, hogy egyhelyben tartsák.
Ahogy ezeken gondolkodtam, még ennél is érdekesebb do- még messze van. A mai nap viszont ajándék, új lehetőségek,
log jutott eszembe. Arra a felismerésre jutottam, hogy ez a új játszmák, új győzelmek sokaságát rejti magában. Nagyon
fajta tanult tehetetlenség nem csak az elefántok vagy az állatok sokszor nem hiányzik semmi más, mint beleállni az aktuális
esetében működik. Nem csak az elefántot lehet egyhelyben tar- helyzetekbe, az aktuális napba, bátor szívvel, szeretettel,
tani. A mi életünk is tele van olyan korlátokkal, kihívásokkal, örömmel minden találkozásban, minden történésben. Akkor is,
nehézségekkel, amelyek valójában egyedül a fejünkben létez- ha nyár van, akkor is, ha tél. Akkor is, ha süt a nap, és akkor
is, ha esik az eső. Adj esélyt éppen úgy a szépnek, a jónak,
nek. Sehol máshol. Ott azonban nagyon valóságosan.
Érdemes egyszer visszanézni csak egyetlen napunkat is, ahogy a kevésbé szimpatikus dolgoknak is! Hiszen mindanyhogy hány esetben döntöttünk szabadon, és hányszor fordult nyian jól ismerjük Antoine de Saint-Exupéry tanítását: „Jól
elő, hogy valamelyik, fejünkben élő tehetetlenségünk irányí- csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemtott a háttérből. Egy rossz tapasztalat. Félelem. Esetleg előíté- nek láthatatlan.”
M. Erzsébet nővér
letek. Megfelelési kényszer. Vagy csak egyszerűen a magány
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gyan lehet ezt a saját
részt kiaknázni és tudatosan egy jobbnak
átérzett élet felé forMottó: „A boldogság nem egy múló, ritka állapot. Az nézőpont.
Kowalsky meg a Vega dítani a figyelmünket. 12 pontot sorol
fel, amiben tippeket ad arra, hoA nyár folyamán tartottam
gyan lehet saját döntéssel a bolegy olyan előadást, melyen –
dogságérzést elérni. Boldogok
többek között – a boldogság
lehetünk például attól, hogy
kérdése is felmerül. Mitől varendszeresen mozgunk, ha jót
gyunk boldogok? Miért vanteszünk másokkal, foglalkonak, akiknek látszólag könyzunk az emberi kapcsolatainknyebb boldognak lenni? Milyen
kal, felismerjük és használjuk
körülmények segítik vagy gáerősségeinket, célokat tűzünk ki
tolják, hogy boldognak érezzük
és megvalósítjuk őket, örülünk
magunkat? Ezek a kérdések elaz apró örömöknek...
indítottak, hogy egy kis kutatás
Ez ugyanakkor nem jelent
végezzek, a szakemberek szeállandó, mesterséges mosolyrint mi határozza meg az egyéni
gást és a nehézségek figyelmen
boldogságérzést.
kívül hagyását, mert az önbeDr. Sonja Lyubomirsky ocsapás és hazugság lenne. Az
rosz születésű amerikai psziemberi életnek igenis van szép
chológus, a Kaliforniai Egyeés van küzdelmes oldala is.
tem Riverside Tagozatának proMint egy érem két oldala, egyfesszora, valamint a Hogyan lebetartozik. Azonban arra biztat
gyünk boldogok? című könyv
minket, hogy a nehézségek felszerzője pont ezzel a kérdéssel
foglalkozott nagyon sokat. Az általa végzett kutatások azt mu- mérése, beismerése után fordítsuk figyelmünket egyrészt a letatták, hogy boldogságunk 50 százalékban biológiailag meg- hetőségeinkre, másrészt a meglévő dolgainkra.
Ha pedig arra vagyunk kívánhatározott, 10 százalék az életkörülményeinkből fakad, viszont
csiak, melyik a legintenzívebb bola maradék 40 százalék tőlünk függ.
„…az emberek boldogságszintje közötti különbségeknek dogságfokozó érzés, akkor a kutameglepő módon 50 százaléka a gének által meghatározott tónő nem az erőltetett mosolyú
öröklött tulajdonságainknak és lehetőségeinknek köszönhető. mindenáron-optimizmust javasolja
Ez a felfedezés az egy- és kétpetéjű ikrekkel végzett egyre nö- (mint a bulvár-álpszichológia sok-sok „önsegítő” könyve), havekvő számú kutatásokból származik, melyek szerint mindany- nem a hála gyakorlását. Például mindennap írjuk le, mi volt
nyiunkban kódolva van egy bizonyos boldogsági szint, amelyet az a három-négy-öt legjobb dolog, ami aznap történt velünk;
az édesanyánktól vagy az édesapánktól, illetve mindkettőjüktől miért éppen ezek, és milyen pozitív érzelmeket éltem át. Ezt a
örököltünk. Ez a boldogságunk alapszintje, amelyhez még a tanácsot én is megfogadtam, saját hála-füzetem van, ahová nanagy visszaeséseket és diadalokat követően is mindig visszaté- ponta gyűjtöm, miért adok hálát és miért örültem neki. S mikor
jön egy-egy nehezebb nap, ezeket a hála-élményeket visszaolrünk” – írja a szerző.
Miért csak 10%-ot tulajdoníta- vasva erőt kapok, hogy küzdjek, mert jön majd egy másik nap.
nak a külső körülményeknek? Az Egy új esély. – Persze, nem volt könnyű elkezdeni, sőt, az eleUSA-ban végeztek felméréseket jén még erőltetettnek is tűnt a hála-élmények gyűjtögetése. De
azzal kapcsolatban, mennyire érzik érdemes addig végezni a hálaadó gyakorlatokat, amíg rutinszemagukat boldognak az emberek. rűvé válnak, annak érdekében, hogy ne álljunk vissza a bioló1940-ben körülbelül az amerikai házak egyharmadában nem giailag meghatározott 50 százalékos boldogságszintünkre.
És végül van egy olyan hálavolt még folyóvíz, vécé és fürdőkád vagy zuhany, és több mint
a felében nem volt központi fűtés. Ha valaki huszonöt éves adási gyakorlat, amit egyik kutató
vagy idősebb volt 1940-ben, akkor csak 40 százaléknyi esélye sem említett, de sokunk számára
volt, hogy elvégezze a nyolc általánost, 25 százaléknyi esélye, kézenfekvő: az ima. Hálát adni a
hogy érettségizzen, és csupán 5 százaléknyi esélye, hogy dip- Jóistennek azért, amink van, hiszen
lomát szerezzen. Amikor 1940-ben megkérdezték az amerika- rengeteg mindenünk van, és a legtöbbet olyan természetesnek
iakat, hogy mennyire elégedettek az életükkel, általában „na- vesszük, hogy fel sem tűnik, csak amikor hiányzik. Hálát adni
gyon boldognak” jellemezték magukat, és a tízes skálám 7,5- Istennek, hogy mellettünk áll és tudjuk, hogy nemcsak múlre jött ki az átlaguk. Mostanra azonban a külső körülmények tunk, hanem jövőnk is van.
Dr. Lyubomirsky gondolatait
nagyon is megváltoztak. A mai átlagos amerikai házakban
ajánlom zárszónak: „a Föld egynemcsak folyóvíz, egy-két fürdőszoba és központi fűtés van,
szerre borzasztó és gyönyörűséhanem maga a ház is kétszer akkora, fel van szerelve mikroges hely. Te, mint egyén lehetsz itt
hullámú sütővel, mosogatógéppel, színes tévével, DVD-lejátboldog, vagy akár boldogtalan is.
szóval, iPodokkal és személyi számítógépekkel. A havi jöveA lehetőség, a csoda benned van,
delem reálértéke is több mint duplájára növekedett. S vajon
tőled függ, mit kezdesz az életedmennyi most az amerikaiak átlagos boldogságértéke? Nos 7,2.
del.”
De ott van az a 40%, ami a szabad saját döntéseink és tetM. Teréz nővér
teink következménye! A kutatónő arra is tippeket adott, hoBalatonkenesei Hírlap
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Turisztikai egyesületünk hírei
Az idei év minden szempontból
speciális lesz a turizmus számára. Turisztikai Egyesületünk szeretné bemutatni a jelenlegi statisztikai adatokat, melyekből számos dologra következtethetünk.
Örömmel tölt el bennünket, hogy
a nehéz helyzet ellenére is egyre
több turistát köszönthetünk településünkön.
A gyors és összehangolt kormányzati intézkedéseknek köszönhetően májusban elindult a belföldi turisztikai szezon,
amely júniusban további erősödést mutatott. Mivel a
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) immár minden hazai szálláshelynek kötelező adatot szolgáltatnia, részletes és naprakész képet kaphatunk a január-júniusi
forgalomról.
A legfrissebb összesített adatok szerint 2020 júniusában a
magyarországi szálláshelyeken közel 500 ezer vendég 1,3
millió vendégéjszakát töltött el. A nemzetközi utazási korlátozások miatt a belföldi forgalom volt meghatározó, a vendégek 89%-a belföldi volt.
Első a biztonság
A belföldi vendégforgalom májusban, a korlátozások feloldását követően indulhatott meg, a júniusi vendégéjszakaszám közel háromszorosa volt a májusinak.
A külföldi vendégek érkezéséhez szükséges határnyitások is
megkezdődtek május végétől, ennek köszönhetően a májusi
alacsony külföldi vendégszám (8 ezer fő) júniusra 55 ezer
főre emelkedett.
A magán- és egyéb szálláshelyek szerepe felértékelődött,
a júniusi vendégéjszakák 35%-a ezen szállástípusokban realizálódott, de a szállodák is jobban teljesítettek. Míg májusban a vendégéjszakák 30%-át szállodákban töltötték el a vendégek, addig júniusban már a 42% szállodákban valósult
meg.
Júniusban megkezdődött a nyári szezon, a Balaton kiemelt
térség szálláshelyeire összesen 148 ezer vendég érkezett,
akik 387 ezer vendégéjszakát töltöttek el. Ennek 47%-a szállodákban, további 35%-a magán- és egyéb szálláshelyeken
valósult meg.
A térségben is a belföldi vendégek domináltak, az összes
vendégéjszakaszám 93%-át ők adták.
A belföldi vendégek legkedveltebb települései az eltöltött
vendégéjszakaszám alapján Siófok, Balatonfüred, Zalakaros, Hévíz és Cserszegtomaj voltak.
A TOP 5 küldőország vendégéjszakaszám alapján Németország, Ausztria, Szlovákia, Csehország és Lengyelország voltak. Ezt Turisztikai Egyesületünk is megerősítheti, hiszen a

német nyelvterületről érkező turisták száma folyamatosan emelkedik. Egyre több szláv nyelvű beszészédet is hallhatunk strandjainkon, illetve szállodáinkban.
SZÉP-kártya költések
A gazdaságvédelmi akcióterv keretében a kormány a belföldi
turizmus motorjának számító SZÉP-kártyát még kedvezményesebbé tette a béren kívüli juttatási formák között. Nemcsak a kártya összes adóterhe csökkent mintegy a felére
(15%-ra), de az eddigi 450 ezer forint helyett évi 800 ezer
(közszférában maximum 400 ezer) forint adható.
A megemelt kereteket szívesen használták a hazai utazók júniusban is, hiszen több mint 2,7 milliárd forintot költöttek a
magyar szálláshelyeken, így az összes bevételnek a hónapban mintegy 17%-át a SZÉP-kártyás forgalom adta. Érdekesség, hogy míg a szálláshelyek júniusi összes bevétele
még csak fele a januári értéknek, addig a SZÉP-kártya költések júniusi összege már meghaladja a januárit. Júniusban a SZÉP-kártya forgalom 73%-a szállodákban, további
17%-a magán- és egyéb szálláshelyeken csapódott le.
Az összes szálláshely szállásdíj bevételének 56%-a szállodákban, további 29%-a pedig a magán- és egyéb szálláshelyeknél keletkezett júniusban.
Forrás: Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ és MTÜ
Összeállította: Tóth Barnabás

Csaknem 14 000 magánszálláshely újul
meg év végéig 45 milliárd forint értékben

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen tagjaink
közül többen számoltak be arról, hogy ők is nyertes pályázatnak örvendhettek. A Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési programjából a kenesei szállásadók közül 28-an nyertek támogatást. Balatonkenesére
összesen 91.600.000 forint fejlesztési pénz érkezett, melynek
köszönhetően a magánszálláshelyek még modernebb körülmények között fogadhatják a vendégeket. Külön öröm, hogy
a Turisztikai Egyesület Tagsága közül többen nyertek a pályázaton. Gratulálunk a nyerteseknek! Ennek köszönhetően
Balatonkenese turisztikai infrastruktúrája tovább fejlődik.
Sok szeretettel gratulálunk a kenesei magán-szállásadóknak!
Július 15-én zárult a magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek számára 60 milliárd forintos keretösszeggel kiírt
pályázat, melynek keretében a vidéki Magyarország szállásadói juthattak szobánként 1 millió forintos támogatáshoz. A
felhívásra csaknem 14 000 pályázat érkezett 45 milliárd forint támogatási igénnyel, a megítélt összeget nyár végéig
folyósítják is a nyerteseknek.
A forrás lehetőséget biztosít arra, hogy minőségi szálláshelykínálat várja mind a belföldi, mind a nemzetközi utazókat. A top 3 küldő megye Somogy (22%), Veszprém (11,9%)
és Zala (9%) voltak.
A felhívás zárását követően a pályázók elektronikus levélben július végéig értesítést kapnak az elbírálásról. A támogatást nyert pályázók számára a támogatói okiratot szinIdén is útjára indul a
tén elektronikus formában érkezik. Az igényelt támogatás
Hol vagy, Kajla?
teljes összegét 100%-os előleg formájában folyósítja a
országos turisztikai program.
Kisfaludy 2030 Zrt. legkésőbb augusztus 31-ig. A szállásJúlius 1-től augusztus 31-ig
helyeknek minden vállalt fejlesztést legkésőbb 2020. decemaz alsó tagozatos diákok fedezber 31-ig szükséges befejeznie. A zárást követően a kedvezhetik fel Magyarország terméményezettnek 90 napja lesz a felhasznált összeggel egyszeszeti és kulturális értékeit. A gyerekek a Balatonkenesei Tourin- rűsített online formában elszámolni.
form Irodában is gyűjthetnek pecsétet.
Forrás: Turisztikai Ügynökség
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Zöld Energia
0%-os Napelem Pályázat
lakossági fogyasztók részére

Solar Rendszerépítő Kft.
8200 Veszprém, Budapest út 75.
info@solar-re.hu.
www.napelemveszprem.hu
+36 30/ 298 5585
+36 70/ 638 2339
100%. Felár nélkül kérhető gyorsított eljárás, ez azt jelenti, hogy az ügymenet
egy gyorsítósávra kerül és az átfutási
idő felére csökken, a pályázat akár 2
hét alatt elkészül. A pályázatíró a legegyszerűbb megoldásokat alkalmazza
a banki elvárások teljesítése érdekében, mindig tudja, hogy miként lehet
könnyebben, gyorsabban megfelelni,
mivel a teljes szabályrendszert készségszinten ismeri és alkalmazza napi
rutinnal. Sok bosszúságtól, felesleges
adminisztrációtól kíméli meg az ügyfeleket.

Milyen pályázati lehetőségek kínálkoznak a napelem vásárlók részére
a lakossági szektorban?
Lakóingatlanok (családi házak és üdülők) esetében akár 10 millió Ft keretösszeg igényelhető a Magyar Fejlesztési Banktól nagyon alacsony törlesztőrészletre, 20 éves futamidőre, kamatmentes hitel formájában.
Konkrét példa: egy 25.000 Ft-os áramszámla kiváltható egy olyan napelemes
rendszerrel, melynek megvásárlása
havi 14.000 Ft-os törlesztőrészlet és
300-350.000 Ft önerő mellett történik,
így a háztartásban marad havonta
11.000 Ft megtakarítás. Ha az áram
ára emelkedik a jövőben, a megtakarítás értéke szintén növekedni fog, mert
a törlesztőrészlet nem változik, fix.
Sem kamat, sem árfolyamkockázat
nincs, mert a hitel forintalapú és teljes
mértékben kamat- és banki kezelési
költségmentes.

Miért jó a gyorsított ügymenet?
Közös érdek a gyors ügymenet, de legfőképpen az ügyfelek nyernek ezzel, hiszen előbb lesz napelemes rendszerük,
mely hamarabb kezd termelni, ezzel
azonnali megtakarításokat eredményez.
A pályázatírás szempontjából az elnyújtott ügymenet nem szerencsés, hiszen a
dokumentumok rövid idő alatt lejárnak,
így növekszik a munkaigény is.
A gyorsított ügymenet sikere azon múlik, hogy az ügyfél hajlandó-e mindent
megtenni annak érdekében, hogy a pályázatírás alapdokumentumait a legrövidebb idő alatt rendelkezésre bocsássa.

Milyen jövedelemmel kell rendelkezni a kamatmentes hitel felvételéhez?
A hitel felvehető egy szerényebb minimálbér összegű jövedelem mellett is,
tekintettel arra, hogy a beruházás rezsicsökkentéssel jár, így várható, hogy
az alacsony törlesztőrészlet nem
A zöld energiával kapcsolatban
terheli a családi költségvetést.
lakossági
fórumot tartunk Balatonkenesén,
Az eladósodottsági mutató kiszámelyen további kérdéseiket is feltehetik.
mítása fontos szempont, a megEnnek helyszíne és időpontja:
lévő hitelek törlesztőrészleteivel
számol a bank.
Közművelődési Intézmény és Könyvtár
5 millió Ft alatt jelzálogmentesen
(Kultúra Háza)
vehető fel kamatmentes hitel.

Mire lehet még felhasználni ezt a
pályázati forrást?
A napelem-telepítés a legfőbb alkalmazása a pályázatnak, de emellett hőszivattyú, és egyéb rezsicsökkentő energetikai beruházások
is megvalósíthatóak, például ablakcsere, hőszigetelés, fűtésrendszerkorszerűsítés.
8174 Balatonkenese,
Miért van szükség energetiEzek a beruházások a ház hőigéKálvin János tér 4.
kusra?
nyét csökkentik, ami lehetővé teszi
2020. szeptember 3. csütörtök, 17:30 óra
a megújuló energiák hatékonyabb
Az energetikus kiszámítja a berualkalmazását. Ezalatt arra gondolok, hogy egy jól hőszigetelt
házás előtt és utáni állapotra nézve a ház hőigényét, szén-diház esetében megvalósítható a „nullrezsi”, napenergiával
oxid kibocsátását. A hőigény csökkenésével, a megújuló enertáplált elektromos fűtésrendszerek segítségével. Ebben az
giák alkalmazásával a szén-dioxid kibocsátás csökken, ez a
értelmezésben az épület energiaellátása a fókusz, így a „nulla
pályázat alapfeltétele, melyet az energetikus igazol. Gyakorlati
rezsi” kifejezés az áramszámla és a fűtésköltség teljes kiválszempontból is hasznos az energetikus közreműködése, mert
tását jelenti.
szaktudásával segíti a ház energetikai korszerűsítésének megtervezését. Lehetőségeket vázol fel különféle fűtésrendszeVárhatóan meddig áll még rendelkezésre ez a lehetőség?
rekre vonatkozóan, kiszámítja az üzemeltetési paramétereket.
A budapesti régióban a pályázati forrás már elfogyott, így ott
A projektmenedzser mindezek alapján gazdaságossági számímár nem lehet pályázni. A vidéki régióban még rendelkezésre
tásokat végez, összeveti a beruházási költségeket és az üzeáll szabad keret.
meltetési költségeket az egyes fűtési rendszerek esetében, így
a számok alapján könnyű lesz a választás.
Minden pályázati forrás elfogy egyszer, a rendelkezésre álló
összeg korlátozott, reméljük, hogy még az idei évben kitart, bár
Mit csinál a pályázatíró projektmenedzser?
ez nem valószínű.
A mi gyakorlatunkban az első lépés a díjmentes előminősítés.
Várható-e vissza nem térítendő beruházás napelemes
Partnerünk felveszi telefonon a kapcsolatot az érdeklődőkkel,
rendszerekkel kapcsolatban a lakossági szférában?
és a banki szempontrendszer alapján előminősítést végez.
Projektmenedzsereink az elmúlt két évben 300 körüli pályázatot
A szakértők szerint jelenleg nincs, és nem is várható vissza
készítettek el. Az átlagos átfutási idő 3 hónap, a sikerarány
nem térítendő támogatás.
Balatonkenesei Hírlap
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Új csigafaj Kenesén
Manapság egyre többször látunk olyan fajokat, amelyekkel
sohasem találkoztunk hazánk területén. Gondoljunk csak a
harlekinkaticára, az ázsiai márványpoloskára, vagy az ezredforduló óta a Balatonban is fellelhető nagy kosárkagylóra.
Ezek az idegenhonos fajok több-kevesebb sikerrel, de jelen
vannak és befolyásolják a hazai fauna összetételét, kiszorítva
az őshonos fajokat.
Július 9-én, a „disznólejárónál” lévő gyalogos vasúti átjárónál, a nádas mellett, reggeli madármegfigyelés során Kajtár
Bencével egy pettyes vagy más néven cirádás éticsigát (Cornu
aspersum) vettünk észre. Ez a faj sem őshonos nálunk. Nyugat- és Közép-Európa melegebb területeiről, a Földközi-tenger
vidékéről származik. Az 1970-es évek óta vannak ismert adatai Tihanyból, Budapestről és környékéről. Valószínűleg betelepítés során került a félszigetre, a fővárosba pedig feltehetően
zöldségimporttal. 2010-ben a Kőröshegyi völgyhíd alatti területről került elő példány, a közelmúltban pedig Keszthelyen is
rábukkantak a fajra. A balatonkenesei az első megfigyelés a
Tihanytól keletre eső, Balaton melletti vidékekről.

Cirádás éticsiga (Cornu aspersum)

A cirádás éticsiga teste szürkésebb árnyalatú, házán több
fekete folt figyelhető meg, a csigaház legfeljebb 3,5 cm magas
és kisebb méretű, mint hazai éticsiga (Helix pomatia).
A Cornu aspersum kedvelt csemegéje volt már a rómaiaknak is. Egyes feltételezések szerint a csiga angliai és görögországi betelepítésében ők is nagy szerepet játszottak. Manapság
a gasztronómia mellett a kozmetikai ipar is használja a nyálkáját különféle bőrfiatalító krémek előállításához. A fajt
Ausztráliába is betelepítették, ahol jelentős károkat okoz a növénytermesztésben.

Cirádás éticsiga és a hazai éticsiga (Helix pomatia)

Hasonló életmódja, táplálékpreferenciája és terjeszkedése
veszélybe sodorhatja a hazai éticsigát. Ezért fontos, hogy nyomon kövessük az előfordulását és állományát az országban.
Egy-egy esős nap után nézzünk szét a kertben, hátha feltűnik
egy nem hétköznapi, pettyes éticsiga!
Kérjük, az észleléseiket az újság felé jelezzék!
Tóth István
Balatonkenesei Hírlap

Hátha valaki nem ismeri…
Vízi és vízparti növények Kenesén 3.
1. A fűz vagy fűzfa (Salix) a fűzfafélék (Salicaceae) család
névadó nemzetsége. Mintegy négyszáz faja főképp a Föld észa
ki féltekéjén honos, közülük több a Kárpát-medencében is él.
Északon, a csapadékosabb vidékeken szinte mindenütt megtalálható. Néhány faj a száraz klímához is alkalmazkodott, de
ezek szinte egytől egyig bokor termetűek. Magyarországon
mintegy huszonhárom faj él.
A nemzetség evolúciósan kevéssé stabilizálódott:
a fajok gyakran keverednek, elkülönítésük sokszor
nehéz. Több változatot mesterségesen, keresztezéssel
hoztak létre.
Fás szárú, cserje- vagy
fa termetű, lombhullató,
kétlaki évelő növény. A sok
fajnak számos közös tulajdonsága van. A fa alakú
füzek előbb karógyökeret
növesztenek, majd ebből
dúsan elágazó oldalgyökeFűzfa
rek rendszerét. A cserje alakúak gyökere kezdettől nagyon szerteágazó. A gyökérzet jellegét mindig erősen befolyásolják a talaj tulajdonságai.
Kérge eleinte sima zöld vagy vöröseszöld, később – különösen az alsó néhány méteren – mély, hosszanti barázdákkal
felrepedezik.
Szórt állású rügyei a legtöbbször hosszúkásak, keskenyek,
ághoz simulóak, kopaszok, fénylők vagy finoman molyhosak.
A legtöbb faj hajtásai hosszúak, vékonyak, hajlékonyak, sárgás- vagy vöröseszöldek, gyakran lecsüngők.
Az ép szélű murvalevelek hónaljában növő, egyivarú virágok egyszerűek: a virágtakaró hiányzik, a porzós virágokban
kevés a porzó, a termős virágokban csak egyetlen termő van.
Bár a köznyelvben a fűzfák virágzatát barkának nevezik, virágzatuk felálló, ezért helyesen füzérvirágzat, megporzásukat
pedig nem a szél, hanem rovarok végzik. A virágok tövében
nektár termelődik. A nőivarú virágok fehérek vagy zöldek, a
porzós füzérek sárgák, esetleg pirosak. A barka a húsvéthoz,
pontosabban a húsvét vasárnapját egy héttel megelőző virágvasárnaphoz kötődik. Ilyenkor árulják a virágárusok a virágzás
előtti barkát, ami akkor a legmutatósabb.
Laza és kötött talajon egyaránt megél. A fehér fűz várható
élettartama meghaladja a 100 évet. Vesszői nedves közegben
könnyen gyökeresednek. Vízparton, ahol gyakoriak az áradások, még az idősebb törzsek is gyakran fejlesztenek szakállszerű járulékos gyökérkötegeket. Ez a nedves környezethez
való alkalmazkodás jele. A fűzfák jól tűrik az erős metszést.
A legtöbb faj erősen fény- és vízigényes, ezek főleg folyóés állóvizek partján, ártereken nőnek, ártéri puhafaligetekben
(Salicion albae) és bokorfüzesekben (Salicion triandrae). Kivételes tűrőképessége folytán erdőgazdaságilag a nedves, csapadékos környezetben is igen jelentős. Az ilyen helyeken pionír fajként agresszíven terjeszkedő kecskefűz az egyéb erdők
telepítését erősen gátolhatja.
Magyarországon február-márciusban virágoznak, termésük május-júniusban érik be. Magról és dugványról is jól szaporíthatóak, kitűnően sarjadnak. Különösen az első években
nőnek nagyon gyorsan.
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A fűz fája szórt likacsú, színes gesztű, könnyű, lágy, jól
faragható. Szíjácsa sárgásfehér, gesztje vörösesbarna. A fa
puha és nincsenek benne tartósító anyagok – csersav, gyanta,
viasz stb. –, ezért leginkább faragványokat, háztartási eszközöket, gyufát, cellulózt és papírt készítenek belőle. Hajlékony
vesszőiből kosarat és bútorokat fonnak. A legjobb minőségű
krikettütők is fűzfából készülnek.
Ismeri és hasznosítja a népi
gyógyászat is. Belső vérzések,
aranyér, gyomor- és bélhurut, ízületi
bántalmak, reuma, lázas megfázások,
gombás bőrbetegségek ellen alkalmazzák. A kinin fölfedezése előtt a
fűzfakéreg főzete volt a malária legjobb ellenszere. A főzet gyulladásgátló, antiszeptikus, lázcsillapító,
vérzéscsillapító hatású. Hatóanyagai
között ott találjuk a szalicint, a katechint, a csersavat, a gyantát, az oxaFűzfabarka
látot és különböző enzimeket.
Az ókori görögök hite szerint a múzsák szent fája: a Fűzfák hegyén, a Helikonon laknak. A középkorban a boszorkányok, tündérek fája volt. Az európai kultúrában a szomorúfűz
– mint neve is mutatja – a boldogtalan szerelem és a gyász
jelképe.
Szabó Pál A béresasszony legendája című novellájában a
főszereplőnek, Fekete Ferencnének nincsen gyereke. Azt
mondják neki, majd akkor lesz, ha kivirágzik a bivalyos ostornyele. Férje el is ülteti az ágyuk mellett az eltört ostornyelet,
és a fűzfából készült ostornyél valóban ki is hajt, Rebeka pedig
teherbe esik.
Szólásokban is találkozhatunk vele:
♦ Fűzfa alatt esküdtek: házasság nélkül élnek együtt.
♦ Letette a fűzfa széket: a kelleténél tovább marad valahol látogatóban.
♦ Megjön, mint a fűzfa (síp) tavaszkor: engedékennyé válik,
megbékél.
♦ Azt a fűzfán fütyülő (, jégen kopogó) rézangyalát! tréfás káromkodás.
♦ Fűzfából a sípot könnyű megcsinálni: jól megmunkálható
anyaggal könnyű dolgozni.
Balatonkenesén, a Balaton partján, de egyéb vizes helyeken
is ott tenyészik a szomorúfűz, egyéb füzek, más vízkedvelő
fák, cserjék társaságában. Ilyen helyek például az Árpádforrás, a Margit-forrás, a Soós-hegy alatti Mocsolyás-kert,
a Bakó-patak stb.
Kisgyerek voltam még, amikor Balatonunkat körbebetonozták. Kenesén a strand területén halmozták fel az ehhez
való rengeteg anyagot. Sokat játszottunk ezen a veszélyes
helyen. Sajnos egy utcabeli fiút ért is egy kisebb baleset:
felrepedt az álla, mikor elesett a betongyűrűkön való futkározás közben. Ez a sok kő meg egyéb építőanyag a szomorúfüzek alatt felhalmozva várta jobb sorsát. A fűzfák földig
érő ágait összekötöztük, és az így rögtönzött hintán himbálóztunk föl s alá. Persze itt csupán csak fű és fehér here volt
alattunk.
Egy szép szomorúfűz hajlik a Bakó-patak vize fölé a református templomkert mögött-mellett. Iskolánk kisudvara felől, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utcáról is jól látható.
Füzekkel találkozunk a Magas-part alatti Mocsolyás-kertben, a Széchenyi parkban, az Ágnes utcában, az Árpád-kútnál, illetve a Margit-forrásnál. Természetesen sok más helyen is ültettek városszerte különféle fűzféléket.
Balatonkenesei Hírlap

♦ Fűzfa hegedűhöz nádvonó illik: szegény emberhez szegény
házastárs való.
♦ Fűzfakatonának kár a fringia a kezébe: a gyáva katona semmit sem ér.
2. Az éger (Alnus) a nyírfafélék (Betulaceae) családjába
tartozó növénynemzetség. Mintegy 30, ritkán nagyméretű egylaki fa- és cserjefajt sorolnak közéjük.
Többségük az északi mérsékelt égövben él, de egyes
fajok az amerikai
földrészen, az Andok vonalán dél felé, egészen Argentínáig lehatoltak.
Európában főleg északon fordul
elő. Az égeres láperdő Észak-Európában a folyóvölgyek,
tóvidékek záró növénytársulása. A
Kárpát-medencében
két faja él: a mézÉgerfa
gás éger (Alnus glutinosa) és a hamvas éger (Alnus incana).
Az éger lombhullató fa. Levelei váltakozó állásúak, egyszerűek, fogazottak. Barkavirágzatában a porzós virágzatok
megnyúltak, a termősök rövidebbek. A hímivarú barkában a barkapikkelyen három virág, virágonként
4-4 lepel és porzó van. A nőivarú
füzérben a barkapikkelyen két virág
nő, a lepel hiányzik. Az alcsalád
másik nemzetségétől, a nyírektől eltérően a hímivarú barkák és a nőivarú füzérek is szabadon telelnek, a
füzér tengelye és a pikkelyek megfásodnak, „áltobozt” alkotnak. TerÉgerfa gyökérgümője
mése apró, szárnyas makkocska.
Virágai gyakran még a levelek előtt nyílnak. A virágokat
jellemzően a szél porozza, de méhek is látogatják.
Gyökérgümőin nitrogénfixáló szimbionta baktériumok
(Frankia sps.) élnek. A gümők mérete az emberi ököl méretét
is elérheti.
Lakóhelyünkön a Széchenyi park jobb oldalán találkozhatunk égerfával, ha a mólóra sétálunk.
3. A mocsárciprus (Taxodium) a fenyőalakúak (Pinales) rendjébe, azon belül a
ciprusfélék (Cupressaceae)
családjába tartozó, két élő
fajt számláló nemzetség.
Ilyen fák több millió éves maradványait találták
meg 2007 nyarán Bükkábrányban. Az egykori mocsárcipruserdők helyéről Európa
harmadidőszakban keletkezett barnakőszén-telepei árulkodnak.
A pikkelyes mocsárciprus az Egyesült Államok dél-
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nyugati részén honos. Tavak mellett, mocsaras helyeken él.
1 cm-es levelei ősszel a hajtásokkal együtt hullanak le. A termős virágzatok a mintegy 20 cm hosszú, lecsüngő, sárgászöld
színű porzós barkák tövében alakulnak ki.

Pikkelyes mocsárciprus levele

Ha Kenesén mocsárciprust keresünk, akkor a Bakó-patak
Széchenyi park szakaszán futó partja mellett érdemes körülnéznünk. De áll az ’56-os emlékmű tőszomszédságában,
strandunk hátsó traktusánál, a kerítés mellett, valamint a
Batthyány utca magánkertjeiben. És áll még a Parragh Farkas bácsi által telepített mini mocsárcipruserdő is, a
Batthyány utca lépcsők előtti szakaszán, felfelé jövet a
jobboldalon.
4. A közönséges nyír vagy bibircses nyír (Betula pendula) a nyírfafélék (Betulaceae) családjába tartozó, természetes körülmények között leginkább a tajga éghajlati öv alatt honos fafaj. Főleg Európában és Ázsia egyes részein honos, de
Európa déli részén, a magasabb elhelyezkedésű területeken is
megél. Szibéria és Kína, valamint Délnyugat-Ázsia, elsősorban Törökország vidékein, a Kaukázusban és Irán északi részén is megtalálható. Észak-Amerikába behurcolták, ott európai fehér nyír néven (European white birch) ismerik. Az Amerikai Egyesült Államok néhány államában és Kanadában invazív faj. Ausztrália mérsékelt éghajlatú területein is él.
Közepes méretű, lombhullató fafaj, magyar nevét a veszszőkön képződő bibircsekről kapta. Kérge fehér, helyenként
feketés foltokkal. Ágai lecsüngőek. Levelei háromszög alakú,
többszörösen fűrészes szegélyűek, ősszel élénksárgára változnak. Barkavirágzatából a beérő, könnyű magokat a szél meszszire hordja. A közönséges nyír pionír növényfaj: megbolygatott talajon, vagy erdőtűz után az elsők között képes megtelepedni. Erdeje számos madárfaj és egyéb állatfajok otthona,

Jó szelet!
Készítette:
Pulai Istvánné
és Pulai Anna
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Pulai Istvánné
A kiemelt sorban, az árbocon egy újabb nyári fogalom olvasható.
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Lakóhelyünkön a Balaton partján, a Széchenyi park sorompó felőli bejáratánál áll egy nyírfa. Ennek járda fölé
hajló ágán sok-sok évvel ezelőtt láttam életemben először
függőcinege-fészket. Ma már nagyon forgalmas hely ez egy
kicsi madárnak!
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különösen sok rovarfaj telepszik meg rajta. A nyírfaerdők szellős, félárnyékos helyek, gazdag aljnövényzettel és fejlett cserjeszinttel rendelkeznek. A közönséges nyírfát gyakran ültetik
kertekbe, parkokba díszfaként.
Finom szövetű, szórtan
likacsos, vöröses átmenetű
világossárga-fehér fája kedvelt alapanyaga a faiparnak.
A keményfák közé tartozik,
mechanikai tulajdonságai a
tölgyhöz hasonlóak, de annál kevésbé tartós. Egyebek
mellett alkalmas tüzelőnek,
mert könnyen ég, szép hamut ad, így például a szaunák fűtésére használják.
Kérge papírpótlóként, tetőNyírfa
fedésre, kenuépítésre is jó.
Európában a korszerű bútorgyártás egyik legfontosabb alapanyaga: berendezési tárgyak, háztartási eszközök, de még gitár
és sportszerek is készülnek belőle. Fontos alapanyaga a papírgyártásnak, de előállítanak belőle ecetsavat, faszenet és metilalkoholt és hajszeszt is. Európa északi részén kérgét betonba
keverve növelik az anyag fagyállóságát és rugalmasságát.
Dísztárgyakat már a legrégibb időktől faragnak belőle: ismertek a finnek és a számik hagyományosan készült, kivájt csészéi. Mindezek ellenére erdészeti szempontból gyomfának tekintik. Számos részét a
természetgyógyászat használja, mivel kérge gyógyító
hatású triterpént, flavonoidokat, káliumsót és aszkorbinsavat tartalmaz. Teája jó vizelethajtó, vértisztító, gyulladáscsökkentő, görcsoldó és
fertőtlenítő hatású. Reuma
ellen is alkalmazzák. LeveMég ki nem nyílt nyírvirágok leit június-július folyamán
gyűjtik. A fa nedvének megcsapolása a viricselés. Ezt általában frissen fogyasztották,
vagy ecetet, bort, sört készítettek belőle. Az eljárásra tavasszal
került sor, amikor a fa szöveteiben már megindult a nedvességszállítás. – Nagy éhínség idején a kérgét fogyasztották is:
erre találhatunk utalást a finn író, Mika Waltari Mikael című
regényében. Kertészetekben több díszfaként árult, nemesített
fajtájával találkozhatunk: Dalecarlica”, „Bíbor”, „Youngii”.
A közönséges nyír Finnország nemzeti fája. Magyarországon 2001-ben a közönséges nyír volt az év fája.
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1. … Nándor, vízi világutazó.
2. Teniszkellék.
3. …kő – innen indulnak az úszók.
4. Sirályféle.
5. Nyaranta előforduló csapadék –
fordítva.
6. Weöres Sándornál hétpúpú.
7. Kosztolányi Dezső műve.
8. Kedvelt sport tengeren.
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9. Finom nyári „hidegség”.
10. Helyek, ahol befizethetők a
külföldi nyaralások.
11. Több Balaton-parti strand gyerekek által kedvelt szakasza.
12. „Vízvédelmi tevékenység”,
mielőtt bemegyünk a vízbe.
13. Ami e rejtvényen is „feszül”.
14. „Balatoni” hal lett a …

2020. augusztus

rok támadásának idején tűzvéLassan véget ér a katalóniai
szen esett át – valószínűleg így
út, de tartogat még néhány meglett fekete. Akkortájt egy barlepetést. Mai barangolásunk al– Befejező rész –
langba menekítették, itt aztán
kalmával egy kicsit eltávolodunk Barcelonától. Első hely- Montserrat – Tordera, a sümegi bajvívók kikép- nyoma veszett. 890 körül egy
pásztor fényt látott és énekszót
színünkre mintegy hatvan kilozőhelye – Európai hírű Negro cukorka – Sziasz- hallott a hegyen. Ekkor bukkanméterre utazunk.
Érdekes hely felfedezését tok magyarok! – Plattkó Ferenc – Kubala László tak rá az ereklyére.
Még mindig nem értünk oda.
tűztük ki célul. A szokványos tá– Kocsis Sándor – Czibor Zoltán
Ha így folytatódik, se a kegyjat gyönyörű hegyvonulat válszobrot, se pedig a kórust nem látom. Mit
totta fel. Santa Maria de Montserrat követkevolt mit tenni, dönteni kellett. Társaimmal
zik, amely egy 1200 méter magasan lévő benvégül kiálltunk a Madonnára várakozók socés kolostor. Az előző részben tisztáztuk,
rából és bementünk a templomba. Később
hogy a Montserrat név csipkés hegyet jelent
kárpótoltam magam egy hasonmás kicsinyíés a leggyakoribb női név errefelé. Valóban
tett Fekete Madonna-szoborral a kegytárgycsipkés és hatalmas hegy tárul elénk, melyen
boltban. Ám hiába csak messziről tekintheta természet fura játékaképpen néha különféle
tem rá az eredetire, valami mégiscsak megalakzatokat figyelünk meg. Maga a hegy anyérintett. Láthatatlan, bensőséges találkozás
nyira omlékony, hogy időnként egy-egy dajött létre. Valószínű, hogy többet kaptam
rab leválik róla. Újabb felfedezések reménymindazoknál, akik materiálisan is a közeében és várakozással tekintünk a látogatásra.
lébe juthattak. – A katolikusokra gyakran ráItt van mindjárt a Fekete Madonna. Hasonló
sütik, hogy bálványimádók. Gondoljon minszobor vagy kegykép több országban is találdenki, amit jónak lát, én nem érzem magam
ható. Egyes becslések szerint Európában 400annak. Leegyszerűsítve a tiszteletadás for500 ilyen lehet. Például Lengyelországban,
májának tudom be a dolgot.
amelynek magyar vonatkozása is van. FellelSzóval bevettük az új irányt és a temphető még az oroszoknál, németeknél is a Malomba igyekszünk. Itt határozottabbnak kell
donna tiszteletére készült műalkotás. HaA Fekete Madonna-szobor lenni, hiszen óriási tömeg szeretné ugyanazt,
zánkban is több helyen található.
mint mi. Ennek megfelelően előrenyomuA Fekete Madonnát rengetegen szeretnék
lunk, amennyire csak lehet. Egy profánnak
megérinteni, mivel csodatévőként tartják szátűnő hagyomány is dívik a falak között.
mon. Ironikusan boldog-boldogtalan nem kaAkik megállnak a bazilika előcsarnokában
tolikus is szeretne találkozni vele. Jó részük
és megcsókolják a párjukat, azoknak tartós
nem „pápista” (ez a római katolikusok gúnylesz a kapcsolatuk. Nem tudom, mert nem
neve volt protestáns körökben – megjegyzem, a katolikusokat sem kellett félteni, ők
próbáltam ki, de ha a fáma ezt tartja, csak
kálomista és vastagnyakú kálomista néven
van benne valami.
emlegették a más vallású keresztényeket.
Montserratot talán Pannonhalmához leHála az égnek, mára kiment a divatból.).
hetne hasonlítani. Itt egy elit katolikus iskola
Társaim egy részével bizakodva beálműködik, ahova nem lehet csak úgy bekelunk a sorba, hogy tiszteletünket tegyük a
rülni. A falak között Európa legrégibb fiúszobornál. A már itt ácsorgók igen kitartókórusa dolgozik. Nem kis elismerést jelent a
nak tűnnek. Engem közben azért nem hagy
kórus tagjának lenni. Kikerülni belőle vinyugodni: ha már idáig eljutottam, jó lenne
szont ripsz-ropsz lehet. Ha felfedezik, hogy
szétnézni is. Rostokoló sorstársaimmal megvalamelyik fiúnak mutál a hangja, vége az
beszélve kilépek a sorból és elkezdem a felitteni pályafutásának. Így gyakoriak a tagMontserrat fiúkórusa
fedezést. Hamar megállapítom: itt mindencserék. – Koncertjük naponta három alkahol „teltház” van. Szemlátomást sokan vanlommal hallható, egyenként körülbelül 15
nak, akik maguk, hozzátartozójuk, ismerőpercben. Nyáron és a karácsonyi időszakban
seik számára szeretnék kérni az égi segítsészünetel a program. De most van: mi a 13
get. Dívik a modernizmus: automatákból leórásra igyekszünk. Rajtunk kívül persze sohet gyertyát vásárolni. Én is vettem egyet, de
kan tudják, hogy nagyszerű produkció réazzal a céllal, hogy hazahozom.
szesei lehetünk, és természetesen már ezért
Visszatérek a többiekhez, cammogunk
is zsúfolásig telik a hely. A várakozás pedig
előre. Több órányi álldogálás után is alig hanem hiábavaló: leírhatatlan élményt jelent
lad a sor. Időnk vészesen fogy. Eközben
mindaz, amit hallhatunk.
megtudjuk: a szobrot Lukács apostol keze
A Santa Maria de Montserrat múltja Simunkájának tulajdonítják, melyet maga
fredo el Valloso főnemeshez köthető, aki a
Szent Péter hozott el Montserratba. Hogy
csoda tiszteletére templomot emeltetett. Sajnéz ki a szobor és mi a története? Amit látni
nos a napóleoni háborúk idején az építmény
lehet, nem más, mint Szűz Mária, ölében a
megsemmisült, így újjá kellett építeni. A kokoronát viselő kis Jézussal. A hasonló, islostorban kétszázezer kötetes könyvtár találmert alkotások viszonylatában nem találok
ható; relikviák, valamint Picasso, Renoir, Mobenne semmi különöset. A hozzá kapcsonet, El Greco, Chagall, Le Corbusier alkotálódó történet viszont már érdekesebb. A móMontserrat kolostora sai gazdagítják, de saját nyomdája is van.

Katalán rab nemzet 6.
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jelentős része, akik korábban a mi honfitársaink közül kerültek
ki. Túlzás lenne? Pedig igaz. Járjanak utána! Történelem!
Az FC Barcelona Spanyolország egyik legismertebb elsőosztályú futballcsapata. S mi közünk hozzá? Plattkó Ferenc a
kezdetek nagy sztárjaként itt lett ismert. Később megérkezett
Kubala László, Kocsis Sándor, Czibor Zoltán. Kubala ikon
volt ebben a csapatban. Tizenhat évesen a Ganz TE csapatának
felnőtt korosztályában játszott, innen került az FTC-hez, majd
a Sovan Bratislavában folytatta. Torinóba hívták, de a csapathoz végül adminisztratív hiba miatt nem csatlakozhatott. Isteni
gondviselés, mert a csapat repülője a visszaúton lezuhant. Ekkor a spanyol diktátortól, Francótól érkezett meghívás a számára. Sőt ezt megfejelve a spanyol állampolgárságot is megSpanyol est
kapta. (Franco állítólag olyan kijelentést tett, hogy a katalánoknál csak a magyar kommunistákat
Kint árusok hada kínálja a portéutálja jobban.) Kubalát innentől makáját. Katalóniában jártunkban-kelgyar, csehszlovák és spanyol polgártünkben több alkalommal megkérként is számontartották. Gáláns úridezték tőlünk: honnan jöttetek? Mondember hírében állt. Nem felejtette el,
tuk, hogy Magyarországról. Esehonnan jött, segítette a magyarokat.
tünkben ezen a helyen is ez történt.
A kezdetekben az ellencsapathoz leEkkor nagy meglepetésünkre akcenigazolt Puskás Ferencet is támogatta.
tussal bár, de elkezdtek velünk a mi
Kubalának a stadionban ma emléknyelvünkön kommunikálni. Hiába, a
műve van, sőt a személye miatt épíkereskedő mindent megtesz, hogy
tettek nagyobb stadiont. És akkor a
megnyerje a leendő vevőt! Szívélyemúzeumról még nem is beszéltem!
sen invitáltak: Á, magyar lenni! –
FC Barcelona – Kubala és a többiek Az igazat megvallva lehetetlen minKóstolni meg, finom! – Felüdülés itt
a fellegekben, hogy valaki megtisztel és magyarul szól. Élve a dent leírni, nem is teszek rá kísérletet. Jöjjenek el és tekintsék
meg, gyönyörködjenek benne! Egyszerűen felemelő, amit ott
lehetőséggel, amit lehetett, én is végigkóstoltam.
Még nem említettem, hogy itt mindenki tegeződik. Ha be- találhatnak, egyéb más mellett tele magyar vonatkozású futmegyünk egy üzletbe, akármilyen idős az eladó, nyugodtan te- ballemlékekkel. A stadion pedig káprázatos. A majdani új
gezhetjük. Ez itt természetes. A latin népek mások, mint mi.
sportlétesítmény makettjét is láthattam.
Mindezek mellett és közben a csodálaA szállásunk Calellában volt. Több altos tájban gyönyörködünk. Akinek ideje
kalommal felfedező útra indultam itt is.
van, fogaskerekűre is szállhat. Órákig tudEgyik társammal üzletekbe jártunk. Egy alnánk még bámészkodni, de ennyi fért az itkalommal egyszer csak mit látok? Negro
teni látogatásba.
feliratú óriási zacskót! Azta! – kiáltottam –
A következő helyszín a Barcelonától
Negro! Persze egy kicsit más volt, mint a
félórányi autózásra lévő Torderra. Itt fermienk. – Ugyanazon a nyáron Horvátországgeteges spanyol est fogad bennünket – korban is előfordult hasonló helyzet. Ugyanlátlan italfogyasztás mellett. De ne gondolcsak egy áruházi szemlézgetés alkalmával
janak semmi rosszra: azért betartottuk a
Magyar, szerb és spanyol Negro ott is Negro cukorba botlottam. Még a csomértéket. Torderra település érdekessége
magolása is hasonlított a magyaréhoz, de
számunkra abban áll, hogy itt képezték a sümegi bajvívókat. Szerbiában gyártották. Nem is lennék magyar, ha az első megElég messze el kellett jönniük a lovagjainknak, hogy tanulja- jegyzésem nem így szól: – Na, ezt is ellopták tőlünk! – Persze
nak. De megfelelő kiképzést kaptak.
licence bárminek lehet. Nálunk is van külföldi termék, amelyet
A végére hagytam a számomra egyik legfontosabb dolgot. magyar cég reprodukált. S tudják, mi az érdekes? A szerb
Eredetileg nem volt betervezve, de kaptam egy lehetőséget és Negro nagyon finom volt. – Egyszóval európai hírű a mi kis
úgy gondoltam, nem hagyom ki. De jól is tettem! A Katalóniát torokfertőtlenítőnk. Nem csak a gulyást szeretik és ismerik a
bemutató sorozatban az útiélményeket igyekeztem magyar vo- külföldiek.
natkozású témákkal kiegészíteni. Ki gondolta volna, hogy erAz idő véges. Ennyi barangolást követően búcsút kell
refelé ennyi ránk vonatkozó emlékkel találkozhatunk? Beval- venni a katalánoktól. A kis nemzettől, mely a mai napig teljes
lom, én sem számítottam rá. Az előző részekben is említettem: szabadságra, önrendelkezésére törekszik. Szerencsénkre a malegyünk büszkék a magyarságunkra! Mondjuk el minden hon- gyarság nagy része független, igaz megcsonkított államban él.
fitársunknak, hogy elődeink mindenhol nyomokat hagytak a Az elszakított területeken élő honfitáraink hol szabadabban,
világban. Így természetesen Spanyolországban, ezen belül a hol nehezebb körülmények között élnek. Reméljük, hogy a kaspanyol Kánaánban, Katalóniában is. Ha csak annyit mondok: talán és a magyar nemzet is igazságra lel egyszer. Aki teheti,
Aranycsapat, akkor sokan tudják, miről van szó. Az FC Bar- látogasson el a rab nemzetek egyik államába és legyen szemcelona focicsapat szentélyébe belépve egy fiatalember mind- lélője, befogadója mindannak, ami látható! S találják meg azt
járt így üdvözölt minket: Sziasztok magyarok! Kell ennél a sok örömet és értéket, amelyet kaphattam és átélhettem.
több? Talán úgy gondolod, azt se tudják, honnan jössz, ha azt
Hola catalans! Sziasztok katalánok!
mondod, hogy Magyarországról. Ugyan Monserratban már Forrás: startutazas.hu; Szegő András: Ki az a Kubala László? Nők
kaptam ízelítőt, mennyire ismernek minket, de ez a köszöntés
Lapja, 2020. június 24.; Hetyei László: Az FC Barcelona 21. századi sztárjai. Aposztróf Kiadó, 2018
igazán szívet melengető. Persze, hogy tudják, kik a magyarok,
mikor Spanyolországban él a világ legnagyobb futballistáinak
Varga Ákos
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A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hírei

A szén-monoxid-mérgezés nyáron is létező veszély
Sokan a fűtési szezonhoz kötik ezeket az eseteket, holott emberei is kiérkeztek, akik a
több háztartásban egész évben gázüzemű, fali vízmelegítővel, szükséges intézkedéseket megkazánnal állítják elő a meleg vizet, így a szén-monoxid-mér- tették.
Veszprém Megyei
Nyílt égésterű készülékek
gezés veszélye egész évben fenyeget. Fontos, hogy klímát, páraelszívót vagy beépített szagelszívó-ventilátort szakember te- esetében az égéstermék hő- Katasztrófavédelmi Igazgatóság
06-88/620-800
lepítsen, hiszen ezek együttes használata is befolyásolja a la- mérséklete és a lakáson kí06-20/413-8599
kás légáramlását. A nyári melegben lecsökkenhet a kémény vüli, környezeti hőmérséklet
huzathatása, így fokozott a veszélye annak, hogy visszaáram- különbségéből adódó nyomáskülönbség befolyásolhatja a kéményhuzathatását. Minél magasabb a külső hőmérséklet, anlik a szén-monoxid a lakótérbe.
nál kisebb a nyomáskülönbség, ami gyengíti
Június végén, egy vasárnap délután öt
a kémény huzathatását. Visszaáramláshoz
helyre is riasztották a fővárosi tűzoltókat
vezethet továbbá a karbantartatlan gázkészüszén-monoxid-szivárgás miatt. Aznap déllék, illetve azon háztartási eszközök, ameelőtt egy tizenharmadik kerületi lakásban, a
lyek működésük közben megváltoztathatják
Radnóti Miklós utcában szólalt meg a széna lakásban uralkodó nyomásviszonyokat.
monoxid-érzékelő berendezés. Nem sokkal
Ilyenek a konyhai szagelszívók, a ventilátodél után a nyolcadik kerületi Víg utca egyik
rok és a klímaberendezések is. Ezeket a kétársasházi lakásában is megszólalt a szénszülékeket nem szabad a tüzelőberendezésmonoxid-érzékelő. Személyi sérülés itt sem
sel egyidejűleg használni. A tűzoltók tapasztörtént, köszönhetően a berendezés helyes
talatai szerint minden negyedik szén-monjelzésének. Nem volt ilyen szerencsés kimeoxid-mérgezéses eset a fürdőszobában történetelű egy tizenegyedik kerületi, Budafoki
nik. Az ott üzemelő fűtőkészülékek, kombi
úti társasházban történt eset, ahol szintén a
jelző hangos figyelmeztetése miatt kértek tűzoltói segítséget. gázkészülékek, illetve az átfolyós rendszerű vízmelegítők a
A mentők egy embert kórházba szállítottak mérgezés gyanújá- mérgező gáz elsődleges forrásai.
val. A kora esti órákban a nyolcadik kerület Kiss József utcai társasházához riaszVeszprém megyében is újraindult a kéményseprés
tották a fővárosi tűzoltókat, miután az
egyik ingatlanból a mentők egy embert Július elsején újrakezte a társasházi sormunkát a katasztrófaszén-monoxid-mérgezés gyanújával kór- védelem kéményseprőipari szervezete. Az ország tizenhét meházba szállítottak. A tizenegyedik kerü- gyéjét – Budapest, Vas és Fejér megye kivételével – átfogó elleti Irinyi József utcai társasházi lakásban látási területen minden olyan társasházban, ahol az éves ellenis megszólalt a szén-monoxid-érzékelő. őrzést március 17-ig nem végezték el, a szervezet kéménysepInnen a mentők egy embert szállítottak rői megkezdik a lakosság kiértesítését a kéményellenőrzés és
-tisztítás új időpontjáról. Veszprém megyében is újraindul a
kórházba megfigyelésre.
sormunka.
Időben és helyesen jelzett szintén június utolsó napjaiban egy családi ház für- A katasztrófavédelem kéri a lakosságot, hogy támogassa a kéményseprők évente ködőszobájában felszerelt szén-monoxid-ér- telezően, a lakosság körében ingyenesen végzett tűzmegelőző munkáját azzal, hogy
zékelő Gödön, a Lenkey utcában. A váci az értesítőn megadott napon biztosítják a szakemberek bejutását ingatlanjukba. Az
átdolgozott sormunkatervek megyei és települések szerinti bontásban már megtekinthivatásos tűzoltók zárt nyílászárók melhetőek a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon, a 2020. évi új sorlett méréseket végeztek a házban, és ala- munkaterv oldalon.
csony értékben, de kimutatták a mérgező
gáz jelenlétét. A méréseket követően a Az egylakásos ingatlanok tulajdonosai is újra, szabadon választott időpontra igényelhetik égéstermék-elvezetőjük felülvizsgálatát. Az időpont-egyeztetési igények és
tűzoltók átszellőztették a helyiségeket.
egyéb kéményseprési ügyek intézése érdekében keressék a katasztrófavédelem kéSzén-monoxid-érzékelő jelzett néményseprőit:
hány nap múlva egy családi ház kamrájá● online – https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat – a
ban Karcagon, a Deák körúton. Az esetmegfelelő elektronikus űrlap kitöltésével és elküldésével;
hez a karcagi hivatásos tűz-oltók vonultak,
●
e-mailben
a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címen;
akik méréseket végeztek és kiszellőztet● postai úton, a levelet a BM OKF GEK részére, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre
ték az épületet. A helyszínre a gázszolgálküldve;
tató szakemberei is kiérkeztek, akik az
● telefonon a 1818-as ingyenesen hívható központi telefonszámon a 9-es és 1-es
érintett gázkazánt a szolgáltatásból kizármenü kiválasztása után jelentkező ügyintézőnél;
ták. Az eset során személyi sérülés nem
● személyesen, ügyfélfogadási időben a megyei ellátási csoportok irodáiban;
történt.
● a külföldön tartózkodó állampolgárok pedig a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabásZalaegerszegen, a Könyök utca egyik
sal hívható telefonszámon érik el az ügyfélszolgálatot.
lakásában is jelzett a szén-monoxid-jelző.
A 2020. évi munka tervezett átütemezése szerint
A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók a méBalatonkenesén
rések során kimutatták a veszélyes gáz jelenlétét a lakásban. Az épület egy másik
2020. szeptember 1. – 2020. szeptember 30.
lakásában is mérték a szén-monoxid jeközött kerül sor a kéményseprési sormunkára.
lenlétét. A helyszínre a gázszolgáltató szakBalatonkenesei Hírlap
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– Írta és rajzolta: Pulai Istvánné
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Majláth Mikes László

Kenesei Kabarészínpad – augusztus

– Jó napot, Imre, de rosszul néz
ki! Gondolom a sok
tintától!
– Tintát sosem
iszom, se piát, se lét, se szeszkót, se lőrét, se nyakolajat, se
pancsot, de néha egy korsó
sör lecsúszik. Pia helyett tudja mire szoktatott rá a fiam: a

– Pfúj, utálom a hernyókat!
– Ez a dögletes vacak a heroin.
– Maga teljesen megőrült! Inkább
maradt volna az egy-két korsó sörnél.
Én csak az LSD-ét ösmerem. Tudja a
viccet: egy hapsi hever a földön, jön a haverja,
s kérdi: LSD? Mire a hapsi: El, a szentségit! Az
LSD-t is becézik az önmagukat pusztító, zavarodott elméjű nyomorultak?
– Hogyne becéznék! Sav, nyalka, papír,
könyv…
– Ezek úgy jönnek ki a nyolcadikból, hogy
nem is tudnak olvasni.
– Olvasni nem tudnak, de nyalják a bélyeget, nézik a plakátot, aztán jön a trip, magyarul

Soha ne csináld!

Majláth Mikes
László – Tónió
rajza

Lexikális humoreszk

marihónaljára.
– Azt úgy mondják, marihuána. És ártalmas!
– Tudom én azt, hogy a fű, azaz a spangli, a
joint, a zöld, a gandzsa, a grász, a kender, a
mari, a gyep, a füvi, a méreg, a zöldség, a gyom,
a mariska, a füvecske, a zöld festék, az ágyú, a cigesz, a rakéta,
a dzsodzsesz, a cigó, a rakasz először vidámmá tesz, utána már
ki akarsz repülni az ablakon. Ezért tértem át az extasyra. A fiam
hozza nekem a diszkóból. Tudja, hogy becézi a gyerek az extasyt? E, XTC, X, bogyó, eki, ex, diszkótabletta, laszti, felni.
– E két utóbbi jó nagy marhaság. A normális életben egész
mást jelentenek. De maga tuti nem normális! És depresszióra
lesz hajlamos. Lehet, hogy már az is.
– Bekapok egy tabletta vagy kapszula bogyót, máris nótás
kedvem van.
– És az egészségét teszi tönkre!
– Sokkal ártalmasabb a kokain és a crack. Felszippantom
vagy befecskendezem. Meg se kóstolja, egyszer megízleli,
máris rácuppan a crackra, a coke-ra, a fehér hóra, a kokóra, a
kokszra, a csokira meg a kólára.
– A csokit én is imádom, de inkább Milka formájában. Azt
hallottam, hogy a kokaintól az ember feldobódik, melyet az
ellenkezője követ, egészen az öngyilkos gondolatokig, Arról
nem is beszélve, hogy nagyon függő lesz. Aztán egyszer azon
veszi észre magát, hogy tényleg függ. A csilláron!
– Idefigyeljen, kiskomám! Sokkal veszélyesebbek a szintetikus vagy dizájner drogok. Ezek nem természetes anyagból
készülnek, titkos laborok mélyén kotyvasztják össze a K2-t, a
zenét, a herbált, a fürdősót, a ginát, az N-bombát, a műfüvet és
a kristályt.
– Ennyi hülye becézést még soha nem hallottam! Tudja,
hová teszem én a fürdősót? A fürdőkádamba és nem a számba.
– Fokozzam a rosszallását? Károsság szempontjából még
veszélyesebb a kristálymet és a metamfetamin,
– Nem is sejtettem, hogy maga latinul is tud, kedves Imre!
Az általánosban még magyarból is megbukott.
– De oroszból kettessel átmentem. Azért mentek ki az oroszok ’91-ben.
– Ne már!
– De is!
– Ezeknek az izéknek mik a becenevei?
– Speed, spinyó, gyros…
– Azt imádom. De nem ezt a metaizét.
– Sorolom tovább! Met, sebeske, gyorsító, jég, üveg, spuri,
kvarc…
– Csak egyen meg egy gyrost, vodkás gyorsítóval, aztán
spuri, mert jönnek a zsaruk és úgy bevágják a kóterbe, mint
annak a rendje!
– Akkor lelécelek és szippantok, belövöm magam vagy cigiben szívom el…
– Erős dohányos lehet, Imre!
– Azt se tudja, miről beszélek! A hóról, a helgáról, a herbáriáról, a nyalókáról és a hernyóról.
Balatonkenesei Hírlap

utazás.
– De kiművelte magát, már angolul is megtanult három szót!
– De azt is mondják az LSD-re, hogy leves meg lecsó.
– Na, ha otthon az asszony ilyen levest és lecsót főzne nekem ebédre, ki is ebrudalnám. Én egyébként a lecsót méregerősen szeretem, bogyiszlói paprikából.
– Pap Ritából?
– Nem, hogy vinné el a kórság!
– Az LSD csak porcukor.
– Meg a maga esze tokja! Ha meghallom, hogy ilyen dolgokról mesél, főleg gyerekeknek, esküszöm, kitépem a nyelvét! Maga néhány hónap múlva már az intenzíven lesz.
– Inkább a drogériában.
– De miért?
– Mert az a drogambulancia. Tudja, hány elmebeteg, sápkóros zenésszel találkoztam ott?
– A három nagy „b” betűs biztosan nem járt arra.
– Hát, ők meg, kik voltak?
– Bach, Beethoven, Bartók!
– Ezeket a figurákat nem ismerem.
– Azt mindjárt gondoltam. A kábszertől már régen elment
az esze, tönkrevágta a máját, az idegességtől remeg a keze, fullad a lépcsőn, és még az anyját is képes meglopni, hogy szerezzen egy kis kokót.
– Vannak azért egészségbarát drogok, ilyenek az inhalánsok.
– Én is szoktam kamillával inhalálni, ha olyan náthás vagyok, mint a ló.
– Érdekes, azt tudtam, hogy a ló kehes, de, hogy náthás is!
Inhalálni, vagyis szipuzni a csóró tinik szoktak technokollal,
lufival, zacskóval vagy nevetőgázzal.
– Hát én ezen az egészen egy cseppet sem tudok nevetni.
– Most mondok magának valamit. Minden, amit eddig
mondtam, kamu volt. Az interneten egy szakcikkben olvastam.
Onnan vettem az irtó nagy hozzáértésemet.
– Gondolhattam volna, Imre, maga egy rendes ember. Volt.
– Na, jól van, meghívom magát egy-két korsó sörre. Enynyitől még az asszony is beenged a lakásba. Ha meg nem, alszom az ámbituson.
– Hogy maga miket nem tud? Honnan vette ezt a régi magyar szót?
– Ha nem ámbitus, akkor dikó!
– Ezt is az interneten olvasta?
– Naná, a fiam egy számítógépet vett nekem és nem heroint. Kapott is volna a pofájára!
– Imre, maga fog fizetni a krimóban?
– Én úgy gondoltam, hogy maga.
– Nahát, rosszul gondolta. Menjen haza, oszt sörözzön az
interneten!
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Szállítás napja
Augusztus 4. (kedd)
Augusztus 11. (kedd)

A hulladék típusa
Kommunális
Kommunális
Zöldhulladék
Augusztus 18. (kedd)
Kommunális
Augusztus 24. (hétfő)
Szelektív: papír, műanyag és üveg
Augusztus 25. (kedd)
Kommunális
Lomtalanítás
A vasútvonaltól a Balaton-partig
Szállítás napja
A hulladék típusa
Augusztus 2. (vasárnap)
Kommunális
Augusztus 9. (vasárnap)
Kommunális
Augusztus 11. (kedd)
Zöldhulladék
Augusztus 16. (vasárnap)
Kommunális
Augusztus 23. (vasárnap)
Kommunális
Augusztus 24. (hétfő)
Szelektív: papír, műanyag és üveg
Augusztus 25. (kedd)
Lomtalanítás
Augusztus 30. (vasárnap)
Kommunális

Kommunális hulladék kezelése

Az ingatlanokon keletkezett avart és kerti hulladékot
2020. március 24-től TILOS égetni!
Gyűjtse inkább biológiailag lebomló zsákba, vagy komposztáljon!

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

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.
Hétfő – péntek:
7:30 – 16:00
Szombat:
7:30 – 11:00
Vasárnap:
zárva
VILLKER Bolt
8174 Balatonkenese, Szilágyi E. u. 15.
Hétfő – péntek:
8:00 – 17:00
Szombat:
8:00 – 13:00
Vasárnap:
zárva

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

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

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








LAKÁS, HÁZ, TELEK
Balatonkenesén apartman 1 főnek hosszú
távra kiadó. Érd.: 30/690-53-85
ELADNA, VENNE
Eladó EUROPA márkájú agyváltós, 3 sebességfokozatú női kerékpár, kifogástalan
állapotban, valamint Csepel márkájú Kemping kerékpár és VELAMOS LADY női kerékpár. Érdeklődni: +36 20 206-5636
Eladó: redőnytokos 3-as ablakhoz való jó állapotú redőny hengerrel együtt, vaskerekű vastalicska, Samsung tv 50 cm képátlóval, Philips
tv 40 cm-es, új DVD és Mp3 lejátszó hordozható, hordtáskával, Sharp hifitorony 100 w-os
hangfalakkal, újszerű állapotban, 2 db neoreneszánsz szekrény, ónémet szalonasztal. Érdeklődni: Balatonkenese, Kossuth utca 38/a.
Eladó: Alko 46 B Classic benzines használt
(10 éves), fűgyűjtős, üzemképes fűnyíró! Érdeklődés: 0630/929-98-48

Vállalom veszélyes fák kivágását,
visszavágását, teljes eltakarítással,
számlaképesen.
06 70/411-6683
Az árajánlat díjmentes!

Hát ezek meg
micsodák?
39. oldal
1. Darázs sárfészke
2. Zeller levágott szárhelye
3. Rovarhotel
4. Kés fogazott vágófelülete
5. Petróleumlámpa közepe
6. Bútorkárpit

Rejtvény – Jó szelet!
Számítógépek teljes körű karbantartása,
adatmentés, vírusirtás,
helyszínre történő kiszállással.
Számlázó program NAV beküldéssel.
Hívjon bizalommal!
(06-30/262 2103

30. oldal – Fürdőzés
Jambrik Mihály szobafestő-mázoló,
külső-belső felújítási munkák.
Tel.: +36 30/286-07-20
Otthon van és fáj a lába?
Hívjon, s megyek otthonába!
Pedikűrre bejelentkezés:
06 30/619-96-62 – Szilvia

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

Hátsó borítónkon Kajtár Bence fotója látható. A
kép előterében a Sér-hegyi geodéziai torony. A
mögötte alacsony magasságban elterülő párás levegőt Királyszentistván éjszakai fénye világítja
meg.
A készítés paraméterei:
Nikon D3300-as digitális fényképezőgép
Nikon VR 18-105 mm objektív
62 mm – ISO 3200 – 8 s – f/5,3

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.

Balatonkenesei Hírlap
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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 A KIKÖTŐ – BOÓR ÁDÁM FOTÓJA. A HÁTSÓ BORÍTÓN
A NEOWISE ÜSTÖKÖS – KAJTÁR BENCE FOTÓJA
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: AUGUSZTUS 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: 8:00-16:00
Kedd: 10:00-20:00
Szerda: 9:00-20:00
Csütörtök: 10:00-20:00
Péntek: 8:00-14:00
Szombat, vasárnap: rendezvények alatt.

SPORTCSARNOK
06 30/275-93-59

KÖNYVTÁR
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 2.
Telefon: 88/574-980
E-mail: konyvtarkenese@gmail.com
Nyitvatartás:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 11:00-15:00
Szerda: 10:00-16:00
Csütörtök: 10:00-15:00
Péntek: 12:00-18:00
Szombat (minden páros hét): 9:00-12:00
Vasárnap: ZÁRVA

IDŐSEK KLUBJA
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
Nyitvatartás: Hétfő-péntek: 7:30-16:00

TÁJHÁZ
8174 Balatonkenese, Kossuth u. 6.
Telefon: +36 88/594-500
+36 30/769-54-25
(Osgyán László megbízott intézményvezető)
tajhazbalatonkenese@gmail.com
Nyitvatartás:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd-szombat: 10:00-16:00
Vasárnap: ZÁRVA

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.

TOURINFORM IRODA
8174 Balatonkenese, Kálvin J. tér 4.
88/657-700
balatonkenese@tourinform.hu
Nyitvatartás:
Hétfő-szombat: 9:00-17:00
Vasárnap: 9:00-14:00
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