„Hála Isten, este van megint…”
(Arany János)

Bayer Emil:
Szeretni érdemes
Alkonyodik. Az utolsó fénysugár
surran a tetők felett.
Lassan leszáll az est és merengek
a mulandóságon, veled…
A csendet csak ódon óra
tiktakja töri meg.
Halk csengésű hangod fényes
és kicsit megremeg:
Élni jó és szeretni,
örülni érdemes.
Ha néha nehéz is és –
szinte félelmetes…
1996

Imre Ferenc:
Az élő ősz
Élő ősz, arany ősz,
tele virágokkal,
gyönyörű-keserű
emberi sorsokkal.
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Aranyló határral,
ezüstszínű dérrel,
megfontolt emberek
mély életkedvével.
Az indián nyárban
még fényben fürödnek,
két kezük munkáján
gyümölcsök teremnek.
Színesek, fényesek,
mint élő virágok,
mikor együtt vannak,
simulnak a ráncok.
Dal fakad a szájról,
mint bimbóból virág.
Élő ősz, arany ősz
még életkedvet ád.
Léleknek szépséget,
reményt a jövőnek,
szeretet melegét
egymásnak, embernek.

Szerkesztői előszó

– Október –

Legyen boldog az ősz
minden élő tagja!
Bánataikat
az ősz betakarja.

Szép októbert mindenkinek! Az
idő, reméljük, még sokáig, a természetbe, a kertbe hív. Környékünkön
sok a remek kirándulóhely, érdemes a
Balatonkenese, 2003. augusztus 14. kínálatot felderíteni. Nemrég volt az
Európai Mobilitás Hete, melynek idei
– A Seregélyesi Nyugdíjasklubnak mottója éppen a séta, a gyaloglás fonBalatonkenesei Hírlap
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tosságára hívta fel a figyelmet. Balatonkenesén is több rendezvény kapcsolódott hozzá – az egyiken a lelkes sétálók
a Soós-hegyi kilátó környékét több zsák
összeszedett szeméttől szabadították
meg. Erről is olvashatnak ehavi újságunkban.
Sajnos újra nagyobb figyelmet kell
fordítanunk a koronavírus-járványra.
Vigyázzanak magukra!
Nagy Krisztina
2020. október

Képviselő-testületi ülést tartottak 2020. szeptember
24-én Balatonkenesén.
Az Önkormányzat első félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót és a költségvetés módosítását a képviselők
egyhangúlag elfogadták. A gazdálkodás a soron következő, októberi ülésen is napirendre kerül, melyen a Testület a szeptember 30-ig lekönyvelt adatokról, valamint az intézményvezetők által vállalt kiadáscsökkentésekről tárgyal. A költségvetést a Pénzügyi Csoport vezetőjének
havi jelentése alapján folyamatos ellenőrzéssel követik a képviselők és az intézményvezetők.
A nyár folyamán rendelkezést hozott a
város képviselő-testülete a helyi építési szabályzattal kapcsolatban. Most arról szavaztak, hogy a telekalakítás, illetve a két lakóegységet nem meghaladó méretű épületek,
ha egyébként az építési szabályzatban foglaltaknak megfelelnek, engedélyezve lehetnek.
A település bizonyos területein a településrendezési eszközök egységes átvizsgálására van szükség, ezért a Testület döntött ezek „egyszerűsített” eljárás keretében történő módosításának megindításáról. Módosították a helyi elismerő címek és
kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
rendeletet is.
Tárgyalta és elfogadta a Testület a Kippkopp Óvoda és
Bölcsőde beszámolóját és munkatervét. A képviselők köszönetüket fejezték ki munkájukért az intézmény dolgozóinak.

Testületi ülés
2020. szeptember 24-én

Köszöntő
a Balaton napján

A Balaton Napja alkalmából emelte poharát Balatonkenese
Város Önkormányzat Képviselő testületének nagy többsége
a Balatonra és mindannyiunk egészségére. Az eseményre a
Tájházban került sor.
Fotó: Boór Ádám

Balatonkenesei Hírlap

Szintén tárgyalták és elfogadták a Balatonkenese Városért
Közalapítvány 2019. évi működéséről szóló beszámolót, és az
Alapítvány munkáját is megköszönték a képviselők. Nem támogatták azonban az Alapítvány kérelmét, mivel a költségvetés kapcsán a 2020-as évben a szervezetek számára nyújtandó
támogatásokat befagyasztották.
Balatonkenese képviselő-testülete nem hagyta jóvá, de továbbtárgyalásra alkalmasnak találta a Dél-Balatoni Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására érkezett javaslatot. További, pontos adatokat kérnek a szervezettől, milyen számítások alapján
határozzák meg a település hulladékszállítási fizetési kötelezettségét.
A Városgondnokságon 2020. szeptember 4-től Kreitliné
Kálmán Éva látja el az intézményvezető helyettesítését. 2020.
december 31-ig munkáját megbízott intézményvezetőként
folytatja. Ezzel összefüggésben álláspályázatot írnak ki a Városgondnokság vezetői pozíciójára.
Balatonkenese 2021-ben is csatlakozik a Bursa Hungarica
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz, de a támogatás elnyerésének feltételei változni fognak. Ennek módját a
közeljövőben határozzák meg a képviselők.
A Colas Út Zrt-t hirdette ki nyertesként a Testület a Magyar
Falu Program keretében kiírt „Kistelepülések járdaépítésének,
felújításának anyagtámogatása” pályázat keretében. Az útfelújítások kivitelezését a Via Vomito Kft. végezheti el. „Orvosi eszköz beszerzése” projekt keretében a Trans-Comp 3000 Kft.
ajánlatát találták a legelőnyösebbnek. Közterületi karbantartást
szolgáló eszköz beszerzésére is pályázatot nyert a város, melyre
egy ajánlat érkezett. A testület hat igen és egy nem szavazattal
támogatta az Antonio Carraro típusú traktor megvásárlását.
Csúcs-Hajdú Tünde lemondásával Szijjártó Csabát választották a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kültagjának.
A www.balatonkenese.hu weboldalon megtalálják a testületi ülések előterjesztéseit, jegyzőkönyveit, egyéb anyagait. A
Youtube-on a testületi ülések is megtekinthetők.
– nk –
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TISZTELT ÜGYFELEINK!
A járvány terjedésének
lassítása érdekében
2020. szeptember 16. napjától
a személyes ügyfélfogadás
szünetel!
A személyes ügyfélkapcsolat
kizárólag az ügyintézővel
előre egyeztetett,
halaszthatatlan ügyben
– mérlegelést követően –
lehetséges,
de telefonon és elektronikus úton is
segítjük az ügyintézést.
Balatonkenese Város
Önkormányzata

Tájékoztató a koronavírusról
koronavirus.gov.hu
A honlapon hiteles és naprakész információkat találnak az aktuális helyzetről.

Információs vonalak:
+36 80 277 455
+36 80 277 456
Külföldről: +36 1 550 1825

E-mail:
koronavirus@1818.hu
Csak hiteles forrásból tájékozódjon!

Szeptember 28-tól változik a közlekedési rend
az észak-balatoni vasútvonalon
Az észak-balatoni vasútvonal Szabadbattyán és Balatonfüred közötti szakaszának villamosítása miatt 2021 nyaráig módosul a Budapest-Székesfehérvár-Tapolca vonalon közlekedő vonatok menetrendje, valamint pótlóbuszok közlekednek
Székesfehérvár és Balatonfüred, illetve Aszófő között. A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő által irányított beruházás
során felsővezetéket építenek ki, felújítják Polgárdi, Balatonkenese, Balatonfűzfő és Alsóörs állomást: akadálymentesített
magasperonokat alakítanak ki, továbbá korszerű térvilágítást és hangos utastájékoztató berendezéseket telepítenek. Jövő
év nyarától korszerű, kényelmes és környezetbarát motorvonatok közlekedhetnek Budapest és Balatonfüred között és
csökkenhet a menetidő.
Szeptember 28-tól december 12-ig a vonatok továbbra is módosított menetrend szerint közlekednek a felújítás következő
fázisában. Székesfehérvár és Balatonfüred, illetve egyes éjszakákon Székesfehérvár és Aszófő között pótlóbuszokkal
kell utazni. A buszok néhány település kivételével nem a vasútállomásoknál, hanem a főúton érintett autóbusz-megállókban állnak meg.

lehet eljutni, onnét pedig pótlóbuszokkal továbbutazni Balatonfüred, illetve Aszófő felé. Az utasok a tapolcai gyorsvonatok helyett a szeptember 28-tól új menetrend szerint közlekedő
Balaton és Tópart InterCity vonatokkal is utazhatnak a Déli
pályaudvarról Lepsényig. A vonatokról Lepsénynél lehet átszállni a Balatonfüredre tartó pótlóbuszokra, melyek Balatonakarattyánál érik el az északi partot.

A villamosítás és a felújítás miatt több vonat nem közlekedik
a Déli pályaudvar és Tapolca között. Helyettük Székesfehérvárig a menetrend szerinti elővárosi és távolsági vonatokkal

Az utasok a menetrendi kereső segítségével tájékozódhatnak a
közlekedő járatokról.
www.mavcsoport.hu

Balatonkenesei Hírlap
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Egy kicsi csodát megint megcsináltunk…
A nyári szezonról, Jurcsó János polgármesterrel
– 2020-ban sok olyan
dolog volt és van az életünkben, amit eddig nem
tapasztaltunk. Más volt a
nyári szezon is, mint az
eddigiek.
– Nem is úgy kezdődött, mint a többi. Olyan
tavaszból fordultunk a
szezonba, amely próbára
tette mind az itt élőket,
mind az ide látogatókat.
Megpróbálta a turizmusból élőket és az önkormányzatot is. Mindenki számára nagy kihívásokkal volt tele.
Úgy érkeztünk el a nyárhoz, hogy nem tudtuk, milyen
rendezvényeink lehetnek. Nem egyszer kellett a rendezvénytervet újraszabni; a már lekötött fellépőket
sajnálattal visszamondani, mindig újabb és újabb forgatókönyveket készíteni. A Kultúra Háza és a Kulturális Bizottság nagy munkát fektetett bele. Sok szempontot kellett figyelembe venni: kit lehet hívni fellépni, hány fővel lehet elképzelni egy programot –
lesz-e a nyárban olyan rendelkezés, amely megtiltja a
rendezvények tartását. Így indultunk neki a nyárnak.
És ott volt a BAHART-kikötő ügye is, amelyben ugyancsak komoly erőfeszítéseket kellett kifejteni. Településünk parlamenti képviselője, Kontrát Károly úr
mellénk állt, és a segítségével, valamint jelentős települési összefogással a kikötőt meg tudtuk menteni attól, hogy eladásra kerüljön, s Kenese megkapta hasznosításra. Szóval voltak feladatok, ráadásul a június
időjárása még egyet rátett az egészre. Július első hetéig olyan
cudar idő volt, hogy vendégek alig fordultak meg nálunk. A
WIBIT (Waterwold vízi vidámpark) üzemeltetőjével is szerződést kellett bontanunk, de mire július derekát írtuk, nagyjából úgy tűnt, hogy összeáll és beindul a mi szezonunk is.
– Kisebb helyszíneink és kisebb rendezvényeink voltak az
idén nyáron.

Érdi Tamás koncertje a Klassz a parton rendezvénysorozatán
Fotó: Majoros Trudi

– Tudtuk, hogy nem lehetnek nagy rendezvények, ezért új
helyszínt kerestünk. Ideálisnak találtuk erre a Tájházat. Régóta
tudjuk, hogy múzeumunk nem egy halott kiállítótér, hanem élő
Balatonkenesei Hírlap

közösségi térként nyeri el azt a funkcióját, amiért született.
Minden héten több alkalommal élettel telt meg. A fiatalabb és
az idősebb generációk, hétvégén a szórakozni vágyók is megtalálták a nekik való programot. Így új színfolttal gazdagodott
a település. Nagy köszönetet kell mondanunk azoknak, akik a
rendezvényeket oda megálmodták, koordinálták és a működtetést biztosították.
– Augusztusra szinte már egyáltalán nem lehetett érezni,
hogy a szezon más lenne, mint az előzőek voltak.
– Közeledett a nyár legnagyobb eseménye, a Lecsófesztivál, a négynapos augusztusi hosszú hétvégével. A 20-i ünnepséggel kezdődött, a Díszkútnál, majd utána szakítottunk a hagyományokkal, és nem a megszokott zenekarok közül választottunk fellépőt, hanem a Balatonfüredi Fúvószenekar érkezett
el hozzánk. Ugyan a koncert ültetett volt, de aki eljött, láthatta,

A Balatonfüredi Fúvószenekar az augusztus 20-i estén
Fotó: Varga Ákos

hogy mindenkinek járt a lába, mert olyan jól játszottak. Széles
repertoárral jöttek, mindenkit megleptek és nagyon jó hangulatot csináltak. Az estet nem tűzijátékkal folytattuk: már a
megalakulásunkkor eldöntöttük, hogy ezzel a hagyománnyal
is szakítani szeretnénk. Sem az állatoknak, sem nekünk nem
jó. Sokkal barátságosabb és gazdaságosabb, sokkal kisebb
ökológiai lábnyomot hagy, ha fény- és hangjáték van helyette.
Ez szintén elnyerte az emberek tetszését.
– De nem ez volt a hosszú hétvége egyetlen eseménye.
– Következett egy ismét unikumnak számító program. Korábban nem volt rá példa, hogy a Tájházban piknikszerű öszszejövetelt tartsunk, de összefogással ezt is sikerült megvalósítani. Civil szervezetek jelentek meg, és mindenki lehetőségeihez mérten felajánlotta a segítségét. A horgászok halat sütöttek, készült babgulyás a Népdalkör jóvoltából, a kemencét
pedig a Kenesei Gobelin Kör tagjai töltötték meg langallóval.
A gyerekeket változatos programok várták a játszóháztól a vetélkedőig. A délutáni végi koncert ismét sokaknak szerzett örömöt.
– Kicsit más volt a nyarat hagyományosan záró rendezvényünk is…
– A Lecsófesztivál az idei évhez hasonlóan szerénységre
tanított bennünket. Kevesebben voltunk, de a jó hangulat, ami
ezt az eseményt mindig jellemzi, szerencsére maradt. Meglepetésre olyan csapat nyert, amely másodjára volt versenyben,
de ez talán arra inspirál mindenkit, hogy legközelebb is jöjjenek. A rendezvényt Kontrát államtitkár úr nyitotta meg. Este
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két balatonkenesei kötődésű zenekar, a Sunset Lux és a Party tereken még finomítani kell, alternatív útvonalban is tudnék
Maffia lépett fel. Érdekesség, hogy pusztán kenesei fellépők- gondolkodni.
Mindent egybevetve nagyon eseménydús nyáron vagyunk
kel még nem volt nagy rendezvény, de működött.
túl. Talán még sosem volt ennyi
– Közben már benne járunk az
nyitott kérdés a rendezvényszerveőszben, bár igaz, hogy az időjárás
zők számára, mint most. Mire ez a
legalább kárpótol minket a nyár
beszélgetés nyomtatásba kerül, már
eleji viselkedéséért.
túl leszünk a szeptember 25-26-i
– Kicsit csendesebbé váltunk,
hétvégén. Most, mikor beszélgede megint jött két hétvége, amikor
tünk, a rendezvény még kétséges,
felbolydultunk. Huszonötödik alugyanis a legfrissebb időjárás-előkalommal rendezték meg a Marina
rejelzések szerint lehűlés kezdődik
Portban Európa talán legnagyobb
és esősre fordul az idő. Nem tartaédesvízi hajókiállítását. Rengetenánk szerencsésnek, ha esőhelygen voltak, ami most már arra öszszínt jelölnénk meg és zárt térbe tetönzi a szervezőket és a település
relnénk az embereket, mert a vírus
vezetőségét, hogy újragondoljuk a
terjedését nem szeretnénk fokozni.
lebonyolítást. Egy ekkora rendezHétfőn fog leülni a végső döntést
vény már nem tekinthető csupán egy
meghozni a csapat, akkor derül ki,
szálloda belügyének, komoly telehogy megtartjuk-e a rendezvényt.
pülési koordinációra is szükség van.
– Hosszú távra tervezni most
A parkoló autók mennyisége megnem lehet, de előreláthatóan mihaladta az átlagos számot, ezen jövőre el kell gondolkodnunk, hoÖkrös Tibor és cigányzenekara a Tájház éjszakáján lyen folytatásra számíthatunk?
– Ugyan még messzebb van az
gyan tudjuk csökkenteni az ezzel
Fotó: Varga Ákos
idősek világnapja, de azt már most
járó nehézségeket, hogyan tudjuk
környezetbarátabbá, fenntarthatóbbá tenni. Nagy, közös par- látjuk, hogy ezt sem a szokott módon fogjuk megünnepelni. A
kolót kell találnunk, ahonnan akár elektromos kisbusszal hoz- járvány miatt ugyanaz a helyzet: a különösen veszélyeztetett
csoportba tartozó szépkorúakat
zuk be a kiállításra érkezőket, nem
nem szerencsés egy helyre összea belvárosunkat kell megterhelni enyhívni. Más módot fogunk találni a
nyi autóval. A rendezvény sikeres,
felköszöntésükre. Bízunk benne,
mindenki elégedetten távozott, ami
hogy a jövő év már nem lesz enyBalatonkenesének pozitív reklám.
nyire vészterhes, és az életünk a
Eltelt egy hét, és jött az a futónormális kerékvágásba kerül.
verseny, amitől a keneseieknek min– Reméljük, hogy így lesz. Akden évben kicsit összerezzen a
kor tehát bizakodjunk?
gyomruk. Az első időkben ősszel
– Bármerre járunk, mindenhonvolt, aztán egy késő tavaszi, kora
nan azt a visszajelzést kapjuk, hogy
nyári időszakra került át; volt, amiKenese most más, mint a többi Bakor az óvodai, volt, amikor az iskolaton-parti település, mert az összelai ballagással, de mindig egybefogás és a civilek megjelenése szemesett valamivel. 2019 júniusában elbetűnő a korábbiakhoz képest. Akdőlt, hogy idén a verseny megint ősztívvá vált a település: a Városvédők
szel kerül megrendezésre. A szerrendbe tették a Tájházat, majd az
vezők sosem kaptak egyértelmű inóvoda kerítését festették le és véformációt arra, hogy nem lehet meggeztek javítási munkákat. Most éprendezni, ezért már a tavalyi év nyapen egy közösségi szemétszedés urán elkezdték szervezni és hirdetni.
tán ülünk a Soós-hegy tetején, nézA testületen belül is komoly viták
Kézműveskedés a Tájházi Szerdák egyik alkalmán
zük a naplementét, csodáljuk a pavoltak, két körben szavaztunk róla,
mert az elsőben nem tudtunk határozatot alkotni. Végül azért norámát és érezzük, miért jó keneseinek lenni.
Nagyon köszönöm a munkáját minden kollégámnak, bárzárult a versenyszervezés számára pozitívan az ügy, mert az
egyik képviselő, aki korábban nemmel szavazott, megváltoz- melyik intézményünknél dolgozik, mert a 20-as év első fele natatta a döntését. Ott sem rejtettem véka alá a véleményem, gyon nehéz volt, és sajnos a második sem lesz sokkal könyhogy az én támogatásomat idén azért kapta meg a rendezvény, nyebb. Kérek mindenkit, hogy az első félévben tanúsított mómert felelősséggel tartozunk nemcsak a keneseiekért, hanem don álljon helyt! Összefogással túl tudunk lenni a nehezén.
azért a több száz sportolóért is, akik már egy évvel ezelőtt be- Nem csak nekik vagyok hálás, nagyon jó szívvel gondolok
vésték a dátumot a versenynaptárukba, készültek rá. És nem azokra a civilekre, önkéntesekre is, akik nem sajnálják az ideszabad elfelejtenünk a versenyszervezőt sem, aki a tavalyi jüket, energiájukat, hogy segítsék, aki rászorul. És részt vesznyártól sok pénzt fektetett a rendezvénybe. Nem lett volna eti- nek a közösségi programokon, amelyek nem feltétlenül a nagy
kus magatartás, ha az utolsó pillanatban felrúgjuk a szerződést. sztárfellépők által fémjelzett koncertekben merülnek ki, hanem
Ezért idén még igennel voksoltam. Az idén kevesebb negatív csendesebbek, szerényebbek. Büszkék lehetünk rá, mert itt, Kekritika érte a futóversenyt, mint az előző években, de hogy a nesén egy kicsi csodát megint megcsináltunk. Ellentétben más
folytatás milyen lesz, arról még a versenyszervezővel és a tes- településekkel, mi még együtt vagyunk, egyben vagyunk és
tülettel is tárgyalásokat kell folytatni. Szerintem a paramé- működünk.
Nagy Krisztina
Balatonkenesei Hírlap
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Az Európai Mobilitási Hét tematikus napokból álló rendezvénysorozatát 2002 óta minden évben szeptember 16. és 22.
között rendezik. A települések az Európai karta (Charta) aláírásával és az abban foglaltak vállalásával csatlakozhatnak.
Nemzetközi szinten a Eurocities (Belgium), az Energie-Cités (Franciaország) és a Climate Alliance (Németország), nemzeti
szinten az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálja, a politikai és pénzügyi támogatást az Európai Bizottság
Környezetvédelmi Főigazgatósága (Belgium) biztosítja. Szorosan kapcsolódik hozzá az európai autómentes nap (European Car Free Day vagy In Town Without My Car Day), melyet 1998 óta minden évben szeptember 22-én tartanak. Az
1990-es években több nyugat-európai országban mozgalmak jöttek létre, amelyek a motorizált közlekedés hátrányaira
hívták fel a figyelmet: elsősorban a megnövekedett autóforgalom környezeti és baleseti problémáira. 1997-ben a franciaországi La Rochelle-ben rendeztek először autómentes napot, egy évre rá már egész Franciaországban megtartották.
1999-ben negyven olasz város csatlakozott a kezdeményezéshez, 2001-ben pedig az Európai Unió tizenhárom tagországa, valamint Európán kívüli államok: Japán, Kanada, Argentína, Brazília, Izrael, Tajvan és Kolumbia. 2008-ra már negyvenegy országban rendeztek programokat.
2020-ban szeptember 16. és 22. között tizennyolcadik alkalommal rendezték meg az Európai Mobilitási Hetet. Balatonkenese is csatlakozott a kontinens legnagyobb közlekedési és környezetvédelmi kampányához, melynek célja az emberek
szemléletformálása, hogy autó helyett lehetőség szerint más közlekedési formát válasszanak: gyaloglást, kerékpározást
vagy a közösségi közlekedést. Az idei év szlogenje: „Sétálj velünk!”, mely a gyalogos közlekedés sokféle szempontból
hasznos mivoltát helyezte középpontba. Gyalogolni már csak az egészségünk megőrzése miatt is jó, ezért érdemes mindennapi rutinunkba beiktatnunk. Kutatások igazolják, hogy már napi 25 perc intenzív gyaloglás olyan hatást fejt ki a szervezetünkre, hogy akár hét évvel is megnőhet az életünk hossza.

Az Európai Mobilitási Hét helyi szervezője, a Kultúra Háza
dolgozói gondoltak egy nagyot: miért ne kössük össze a sétát
a környezettudatosság egy másik elemével, a szemétszedéssel? A cél településünk egyik legkedveltebb kirándulóhelye, a
Soós-hegy lett. Sajnos a kilátó környékén, de már az odavezető
úton is akadt bőven szedegetnivaló. Az önkéntesek – köztük a
Balatonkenesei Városvédő Egyesület tagsága – több zsáknyi
hulladékot gyűjtöttek össze.
A hulladékok megjelenési formája igen változatos volt: a séta
résztvevői sok eldobált PET-palacktól, üdítős és sörösdoboztól, papírszeméttől szabadították meg a kilátó környékét. Na és
ott volt az örök „favorit”, a cigarettacsikk, a világ leggyakrabban eldobott szemete. Ebből rekordmennyiséget sikerült begyűjteni. Pedig egy használt füstszűrő lebomlási ideje átlagosan egy hónaptól egy, de akár tizenöt évig is terjedhet. Az adott
közegtől függ, meddig tart a folyamat: ha a füstszűrő vizes közegbe kerül – például a szennyvízcsatornába –, a bomlás hoszszabb lehet. Ráadásul akárhol dobják el, minél többet tölt a
csikk a környezetben, annál több mérgező anyagot bocsát ki
magából; elsősorban nikotint, de arzént és higanyt is. A helyzetet egy-egy eső csak rontja. Egyetlen csikk 1000 liter vizet
is képes lehet beszennyezni. És képzeljük el, mi történik, ha ez
az ivóvízbe jut. – A cigarettafilterek a növények életére is negatív hatást gyakorolnak. Az angliai Ruskin Egyetem kutatói
megállapították, hogy pusztán a filter alapanyaga, a cellulózacetát nevű műanyag környezetbe kerülése visszaveti a növéBalatonkenesei Hírlap
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nyek fejlődését, csökken a csírázási sebesség, a gyökér tömege,
a szár hossza. – Ha már dohányzik valaki, és a hegyre (vagy
bárhova) vezető sétát egy jó üdítővel, netán sörrel koronázza
meg, mellé pedig rágyújt, célszerűbb, ha összeköti a kellemest
a hasznossal: a kiürült italosdobozban vígan elvan a cigarettacsikk, amíg egy hulladéktárolóba dobhatja.
A szemétszedésen az ifjúság köréből is többen részt vettek.
Reméljük, nekik már magától értetődő lesz a természet védelme, a minket körbevevő környezet, a vizek, a levegő megóvásának szükségessége.
Fotó: Boór Ádám

Balatonkenesei Hírlap

Aszfaltrajzverseny
az iskolásoknak
A környezetvédelem volt a témája az iskolások részére szervezett aszfaltrajzversenynek is, melyet 2020. szeptember 22én, az autómentes napon tartottak az iskola parkolójában. Míg
az alsó tagozatosok rajzoltak, a felsősök a Lime rollereket próbálhatták ki: gyakorlás után rövid túrára is indultak.

– nk –
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Óvodások a könyvtárban

Óvodások látogatták meg szeptember 23-án a Könyvtárat,
hogy mesét hallgassanak. Nagy Krisztina közreműködésével
töltöttek el egy kellemes órát a gyerekek.
A rajzverseny győztesei:
I-II. osztályos korcsoport 1. helyezettje:
Hamar Kovács Hanna
III-IV. osztályos korcsoport 1. helyezettjei:
Hatvani Petra, Albertis Lili, Kovács Jázmin, Paucsa Hanna

A játékos foglalkozás a környezetvédelem témaköréből merített. Előkerült egy varázszsák is, amiben kártyák voltak vízi,
szárazföldi és légi közlekedési eszközök képeivel. Ezeket válogatták, csoportosították a kicsik. Később a gyerekek nagyon
ügyesen sorolták fel, hogy milyen járműveket ismernek. Pihenésképpen a Nagyvárosi csoda című mesét hallgatták meg, végül pedig rajzolhattak, színezhettek.
Köszönjük a látogatást!

Balatonkenesei Hírlap
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Kenesén valószínűleg nem kell bemutatni a Sunset Lux zenekart és énekesnőjét, Vági Elyne-t. A remek zenét játszó együttest és
különleges hangú énekesnőjüket legutóbb Mészöly Sándor könyvbemutatóján hallhattuk. Elyne élete sem hétköznapi. Ismerjék
meg kicsit közelebbről!
– Honnan indul a történeted?
– Messziről. Kenyában születtem. Anyám tanárnő, apám autószerelő, gyárban dolgozott. Harmadik gyerekként születtem, egy bátyám és egy nővérem van.
A bátyám hét, a nővérem öt évvel idősebb nálam. Kicsit úgy nőttem fel, mint
egyedülálló gyerek, mert ők már nagyok
voltak, mire én jöttem. Anyám szerint ez
segített nekem gyorsan felnőni, mert
olyan akartam lenni, mint a testvéreim.
Néha hiányzik, hogy igazán nem voltam
gyerek, de nem is lettem volna ilyen független. Jó volt így, hamar kialakult bennem, hogy az álmaimat kell követnem.
– Mik voltak az álmaid?
– Jó kérdés! Először pilóta akartam
lenni. Aztán ez változott, mert nem szerettem a matematikát. Szívesen lettem
volna orvos is, de nem bírom a vért.
Gimnáziumban jó voltam nyelvekből,
tanultam franciául. Negyvenen voltunk
az osztályban, és végül négyen maradtunk – mind a négyen kitűnők lettünk. A
nyelvek szeretete azóta is tart. Kenyában
a turizmus nagyon erős, a gazdaság tíz
százalékát az adja. Errefelé próbáltam
orientálódni. De akkor anyukám azt
mondta: gondold meg! Ha minden rendben van, a turizmus jól megy. Ám ha
probléma adódik – mint például most a
járvány –, akkor vége a karrierednek.
Biztosan ezt akarod csinálni? Hallgattam rá, és végül kertészmérnök lettem.
Nagyon szeretem a növényeket, szeretek
a szabadban lenni. Nagyon jól éreztem
magam az egyetemen, szerettem tanulni.
– Akkor te is tudsz nekünk kertészeti
tanácsokat adni! Dolgoztál is a szakmádban?
– Tulajdonképpen csak a gyakorlatokon. Egy rózsafarmon dolgoztam, aztán
exportra szánt növények, gyümölcsök és
zöldségek minőségét ellenőriztem. Kenyából kerül Hollandiába és Angliába a
legtöbb rózsa. Viszont mire végeztem az
egyetemen, találkoztunk Zsigmonddal,
aki később a férjem lett.
– A találkozásotok sem mindennapi
történet. Hogyan kerültetek kapcsolatba?
– Interneten. Üzenetet küldött, megkérdezte, hogy vagyok. Így kezdtünk beszélgetni.
– Zsigmond, hogy találtál Elyne-re?
– Megláttam, szimpatikus volt és ráírtam – kapcsolódik a beszélgetésbe
Zsigmond. – Ő pedig válaszolt. Igazából
semmi különleges nincs benne. Nagyon
kedvesnek találtam, de akkor még nem
tudtam, hogy az életben is ilyen aranyos.
Balatonkenesei Hírlap

Az álmaimat kell követnem
– Aztán megtudtad.
Mennyi idő után találkoztatok?
– Fél év múlva –
folytatja Elyne. – Talán
augusztus volt, amikor
komolyabban írni kezdtünk egymásnak. Az első terv szerint én mentem volna Németországba meglátogatni, ahol
Zsigmond lakott. Itt adódott az első probléma, nagyon nehéz volt
elintézni a vízumot. A
másik pedig, hogy ha úgy
alakul, hogyan folytatjuk? Mert Zsigmond már
akkor mondta, hogy szeretne feleségül venni.
Kenyába nem kell előElyne 2019 végén tett magyar állampolgársági esküt
zetesen vízumot kérni,
Balatonkenesén
akkor intézik, mikor valaki megérkezik. Így végül Zsigmond leg lett. Kenyában nincs ilyen nagy küazt mondta, nem várok tovább, én jövök. lönbség az évszakok között. És száraMegérkezett, és szerelem volt első lá- zabb a levegő. Harminc fok fölé nemtásra. A szüleim és a testvéreim is na- igen megy a hőmérséklet, de a napsütés
gyon megszerették. Ami visszafelé is sokkal erősebb.
– Nagyon más Magyarország, mint a
igaz, engem is elfogad és szeret Zsigmond családja. Egyik családnak sem hazád?
– Az első napokban így éreztem. Az
volt probléma, hogy más a kultúránk.
Kérdeztem a szüleimet: nem lenne baj, étel, a szokások. Furcsa volt például a leha odamennék lakni, ahol Zsigmond él? ves – a mi konyhánkban nincs ilyen tíAzt válaszolták, hogy nem, mert ez a te pusú fogás. Rengeteg zöldséget, gyümölcsöt eszünk, és sok az olyan étel, mint az
életed.
– Mikor döntöttétek el, hogy jöttök itteni pörkölt. Csodálkoztam, hogy itt
mennyi húsfélét fogyasztanak. Mi nem
Magyarországra?
– Még ugyanebben az évben. Zsig- nagyon szoktunk vacsorázni sem, de ha
mond január 15-én érkezett Kenyába, és mégis, akkor valami könnyűt. Nyilván
február 26-án volt az esküvőnk, 2016- ebben benne van, hogy eltérő a klíma.
Eleinte az emberek, akikkel találkozban. Nehéz volt az az év, nem ment
tam, mind arra voltak kíváncsiak, honkönnyen az ügyintézés.
– Én simán ott maradtam volna nan jöttem, hogy kerültem ide. Akkor
Elyne miatt Kenyában – fűzi hozzá sajnos még nem tudtam velük beszélgetni, csak annyit, hogy igen vagy nem.
Zsigmond.
– Több tervünk is volt, hogyan foly- De hamarosan lett munkám itt, a régi
tassuk – veszi át a szót ismét Elyne. – Az Csutora kocsmában, kisegítő voltam. A
esküvőnk után két nappal Zsigmondnak főnökömmel, Szilvivel angolul beszélvissza kellett utaznia a vízum és a mun- tem, a párjával, Robival pedig franciául.
kája miatt. Két hónappal később tudtam Néha jött egy-egy vendég, akikkel tudkövetni. Április 10-én érkeztem Ma- tam angolul beszélni. Sosem éreztem,
gyarországra. És nagyon hideg volt! Még hogy diszkriminálnának. Tudtam, hogy
a természet színei sem ugyanolyanok. Itt miről van szó, mert annyit már értettem
a zöld teljesen más, mint Kenyában. magyarul, meg az emberek arca, a testMost már nem veszem észre, mert meg- beszéde is sokat elárult, csak nem tudszoktam, de először nagyon feltűnt. Sü- tam válaszolni.
– Az volt a tervetek, hogy Magyarortött a nap, én meg egy télikabátban reszkettem. Aztán az első nyáron nagyon me- szágon maradtok?
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– Az első évben úgy gondoltuk, viszszamegyünk Németországba, mert Zsigmond akkor már ott élt. Felmerült az is,
hogy más országban, például Ausztráliában próbálunk letelepedni. Elkezdtük
intézni a papírokat – anyósom és apósom nagyon sokat segítettek ebben, jöttek velem minden hivatalos helyre.
Mindketten dolgoztak, de erre mindig
tudtak időt szakítani. Aztán Zsigmond
megkérdezte: jól érzed itt magad? Ha
igen, maradjunk.

– Sikerült, mert nagyon szépen beszélsz magyarul.
– Köszönöm!
– Milyennek találtad a nyelvet?
– Nagyon különleges, egyedülálló.
És az irodalom gyönyörű. Angolul vagy
más nyelven nem lehet visszaadni.
– Volt olyan, amit nehezen ment
megtanulni?
– A magánhangzók teljesen mások,
mint más nyelvekben, az anyanyelvemben vagy amit eddig tanultam. Az ő pél-

A Sunset Lux a 2020-as Lecsófesztiválon

– Ezek szerint jól érezted magad.
– Igen, nagyon! Mondtam, ne menjünk sehova. Zsigmond egyetlen gyerek,
legyünk a szüleivel. Az én szüleim Kenyában maradtak, de nekik ott a két testvérem, nincsenek egyedül. Az első évben a Csutorában dolgoztam, de a szezon végén sajnos nem tudtam tovább
maradni. Találtam másik munkát, a
Marina Portban, szobalány lettem.
– Akkor csak sikerült kapcsolatba
kerülni a szállodákkal és a turizmussal,
ahogy még korábban tervezted.
– Mivel tudok angolul, franciául,
úgy volt, talán idővel lesz más munkám
is, lehetek recepciós. Sajnos ez nem sikerült, mert a szezon elejéig, áprilisig
kellett volna várnom. Én pedig nem szeretek otthon ülni. Nagyon unalmas és
üres volt úgy az élet. Persze van hobbim,
de azzal nem lehet kitölteni egy napot,
sok napot. Elkezdtem munkát keresni. A
legtöbb helyen az volt a baj, hogy nem
beszéltem jól magyarul. Végül Veszprémben, a McDonald’sban helyezkedtem el. A tulajdonos nagyon rendes volt,
hogy lehetőséget adott. Február végétől
ott dolgoztam és nagyon jól éreztem magam, tudtam gyakorolni a nyelvet is.
Szerintem többet tanultam, mintha elmentem volna egy iskolába. Később tanultam tanárnál is, ahol meg jól jött,
hogy a napi beszélgetésekből volt alapom.
Balatonkenesei Hírlap

dául könnyebb volt, mert a franciában is
van hasonló. De az o, az á, az é, ezekhez
több idő kell, hogy jól mondjam. Talán
tíz év, talán húsz, de türelmes vagyok.
Járok logopédushoz, mert nekem számít, hogyan beszélek.
– Szereted a kihívásokat – fűzi közbe
Zsigmond.
– Az biztos! Ami még nem könnyű,
a határozott meg a határozatlan ragozás,
ezt néha összekeverem. Érdekelnek a
nyelvek és az irodalom. Anyám tanár,
sok könyvet adott a kezembe. Amit ő olvasott, azt én is, és megbeszéltük. Itt pedig sokat járunk színházba: az is sokat
segít. Nagyon tetszett például a Petőfi
Színházban a Sírhelypiknik, amelyben
három nő beszélget az életéről.
– És hogy jött a képbe a zene? Mert
ez megkerülhetetlen kérdés veletek kapcsolatban.
– Mindig szerettem volna tanulni valamilyen hangszeren, de otthon nem volt
rá lehetőségem. Anyukám templomi kórusban gospelénekes, így a családban
körbevett a zene. Mikor Zsigmonddal
találkoztunk, kiderült, hogy tökéletes gitártanár. Tőle kezdtem tanulni. Ebből
pedig következett a zenekar. Eleinte ketten voltunk, úgy kezdtünk koncertezni.
Ő gitározott, én cajondobon kísértem.
Bárzenét játszottunk, nagyon élveztük.
– Két vagy három nyarat zenéltünk
így végig – egészíti ki Zsigmond. – Aztán Elyne lassan elkezdett énekelni is.
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– Kitalálom: Zsigmond jött rá, hogy
énekelned kell.
– Így történt! Én nem nagyon bíztam
a hangomban, nem éreztem, hogy olyan
különleges lenne.
– Pedig az.
– Az ő kultúrájukban nem annyira
érdekes az olyan hang, mint az övé. De
a miénkben nagyon – mondja Zsigmond.
– Szerettem énekelni, de csak a fürdőszobában, mint sokan – pontosít
Elyne. – Zsigmond biztatott és motivált:
próbáld ki! Eleinte gondom volt a technikával, a levegővel, de sok segítséget
kaptam Séri Mártától. Két-három találkozás után már világosabb lett a kép. Az
első időkhöz képest hallatszik a hangomon a különbség.
– Közben megtapasztaltad, mire
vagy képes a hangoddal.
– Csopakon, a Sétány étteremben
volt az első koncertünk. Nem mondom,
hogy nem féltünk! Az akkor készült képeken látszik, mit éreztünk. – Aztán elkezdtünk arról beszélni, jó lenne egy
harmadik tag, egy dobos a csapatba,
hogy esetleg nagyobb helyeken is felléphessünk. Nehéz volt megtalálni az alkalmas személyt, de végül Zubor Zoli személyében sikerült. Vele zeneileg és emberileg egy hullámhosszon vagyunk. A
menedzserünk is ő lett, és ebben a szerepben is nagyon jó. Tavaly lépett be a
csapatba.
– Pedig olyan, mintha már régebben
veletek játszana.
– Nagyon sokat fejlődtünk vele és
miatta – jegyzi meg Zsigmond. – Hála
Istennek, ő is maximalista, akárcsak mi.
És itt kell megemlítenünk Weiland Robit, akivel a zenéinket írjuk. Ő jazzgitáros, jól tudunk együtt dolgozni. Valamint Nemesszeghy Edvint, akivel például az Estefelé című számot szereztük.
Edvin nagyon sokoldalú, festőművész,
költő és matematikazseni.
– Az Estefelé lett eddig a legnépszerűbb dalunk – folytatja Elyne. – A zenénk nem tipikus bulizene, de az emberek megszerették. Igazából nem tudnánk
meghatározni a stílusunkat, mert mindenből van benne egy kevés. Kicsit popos, kicsit rockos, illetve biztosan hatással van rá a hangom, az akcentusom.
Mindhárman más-más irányból jöttünk,
nyilván az is benne van. Zoli a popzenei
stílust kedveli jobban, Zsigmond a
klasszikus rockzenét. Engem is sok zenei hatás ért életemben. Szóval mindenből van benne egy kicsi és a közönségnek tetszik. – Tavaly augusztusban, a
Csopaki Bornapokon volt eddig a legnagyobb fellépésünk és az idei évre szintén
jutott pár jó koncert.
2020. október

– Sajnos a vírus miatt sok elmaradt –
teszi hozzá Zsigmond. – Pedig nagyon
készültünk erre az évre.
– A Lecsófesztiválon nagyon jól játszottatok.
– Pedig fáradtak voltunk. Előző nap
Hajdúnánáson léptünk fel, utazásból érkeztünk.
– Nem látszott.
– Ismerős közönség előtt mindig jobbak akarunk lenni.
– Elyne, a magyar zenékből megtetszett neked valami? Van olyan, ami vagy
aki igazán megfogott?
– Presser Gábor. Mikor először hallottam, még nem értettem igazán, miről
énekel, de mindjárt éreztem, hogy őt
még akarom hallani. Tetszik a hangja,
ahogy zongorázik. És nagyon jó dalokat
ír.
– Minden úgy történt, ahogy gondoltátok és szerettétek volna?
– Igen. Nem jó, ha mindig ugyanolyan életet élünk. Ha minden nap egyforma. Jó, ha belefogunk új dolgokba.
Nem sikerül? Nem baj. Beleszólnak az
emberek? Hadd tegyék! Úgyis mindig
azt teszik. Ha az ember mások elvárásai
szerint él és eléri a hetven-nyolcvanéves

kort, rájön, hogy nem
volt érdekes az élete.
Az élete mindenkinek
a sajátja, élje úgy, ahogyan szeretné. Nem
lenne jó egy nap arra
ébredni, hogy nem tettem meg, amit akartam.
– Néha irigységből mondják. Mert te
meg mered próbálni,
ők meg nem.
– Ha nem így dönMészöly Sándor könyvbemutatóján a Tájházban,
tünk, ahogy döntöt2020 szeptemberében
tünk, nem lenne ilyen Fotó: Boór Ádám
az életünk. Mi volt az esély, hogy talál- hogy élnek, egészségesek. Ez már elég a
kozunk és így alakulnak a dolgok? Nem boldogsághoz. A világban vannak pozivolt könnyű, de a legkisebb lehetőséget tív és negatív dolgok. Ha negatívan élsz,
sem szabad hagyni elmenni. Minden azt fogod vonzani. Ha viszont pozitívan,
napnak örülni kell, a kis dolgoknak is. akkor azt. Ebben hiszek.
– Reméljük, ezt sokan megszívlelik.
Nem minden alakul úgy, ahogy várjuk,
– Az életünk nem átlagos, viszont
de akkor sem szabad elkeseredni. Kenyában nincsenek szomorú emberek. olyan, amilyennek mi szeretnénk. És ez
Lehet, nincs semmijük, nincs munkájuk, a lehető legjobb. Szeretjük egymást
közben el kell tartaniuk a családjukat és Zsigmonddal. Mindig mondom, jó
tele vannak gondokkal, de ha találko- lenne, ha a következő életemben is ő
zunk, boldog mosollyal üdvözölnek. lenne a társam.
– nk –
Annak örülnek, amijük van és annak,

Kalota Gizella
A szeretetről
A szeretet hatalmában maradni
a legegyszerűbb lenne;
de próbára vagyunk bocsájtva.
A szeretet próbatétele, ereje
hajt bennünket az ismeretlenbe.
Új vizekre hajtja vitorlánkat.
A szeretet hatalma új szeleket fúj,
hogy erőit, erőink próbálja.

Fa, ember
Gondolatok röviden
Hogy ne törje derékba
az élet vihara.

A szeretet parancsát, hatalmát
kell beültetnünk emberi testünk,
emberi erőnk keretei közé.
A szeretet szellemét, lelkületét,
kell megélni emberként.

A gyökereim a múltamban,
az eredetemben.
És ez éltet,
ez késztet továbbvinni az életem.

A szeretet hatalma
hatalmassá teszi az embert.
E csodás hatalom
csodákkal kíséri életünk.
Túlcsordul szívünkből,
szétterül létünkben.
Csodák palotája lesz életünk.
A szeretetből áradtunk ki,
szeretetből vagyunk.
Húz bennünket vissza
erős kötelékével.
Összetartozunk!
Soha nem váltunk el.
Csak kiáradtunk a világra!

A gyökereim a földből, a földben,
A tudatom, a lelkem a teremtés
erejében, eredetében.
A gyökereimben, a testemben,
a lelkemben élek én.
És a Teremtőben!

Balatonkenesei Hírlap

Gondolatok
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Utolsó simítások
Az elmúlt hétvége folyamán befejeztük az utolsó munkálatokat is a Kippkopp Óvoda és Bölcsődében.
Köszönjük a Nádas Csárda Kft.-nek a vendéglátást. Köszönjük mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a sikeres
befejezéshez.
Bízunk benne, hogy munkánkkal örömet szereztünk kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Fotók: Boór Ádám

Balatonkenesei Hírlap
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Harcostársak voltunk…, vagyunk?!
Leszünk

Fotó: Boór Ádám és Majoros Trudi

Elismerő dicséret egy könyvbemutatóról
Balatonkenesei Tájház, 2020. szeptember 11.

A visszaemlékezésem címében szereplő „harcostárs” elnevezés általánosan
ismert jelentéstartalma nem adja vissza
a szóban korábban rejlő lényeget. Társaink a Balatonkeneséért Baráti Kör
tagjai voltak, melyet Balatonkenese polgárai hoztak létre érdekeik védelme érdekében. A rendelkezésünkre álló lehetőségekkel élve megpróbáltuk ügyünkre
fordítani a figyelmet. Sajnos a figyelemfelkeltésen túl más eredményt nem értünk el. Hozadéka ennek ellenére látszik, önkormányzati és törvényességi
szinten, Akarattya és Kenese vonatkozásában is, sikert remélve mindkét területen mindkét félnek. Az élet nem áll meg,
halad a lehetőségek által kijelölt úton.
Kenese város lakossága figyelemmel kíséri az egyeztetéseket. A magyar történelemben számtalan történet és példa
van, amely arra utal, hogy amit a sors által elvesztettünk, azt az idő még visszahozhatja, korrigálhatja. Ennek feltétele,
hogy higgyünk az igazunkban, és a magyar emberek jellegzetes, állhatatos kitartásában.
Mészöly Sándor, a kenesei baráti kör
létrehozója, volt vezetője tudott tovább-

Balatonkenesei Hírlap

lépni és újat adni, hiszen
új írásával a polgári prózairodalom egy fajtájával, a kisregénnyel jelentkezett. Eredeti humorával kellemesen fűszerezte a szöveget. Csak
gratulálhatunk az újjászületéséhez, irodalmi tehetségének bővüléséhez.
Csak így tovább, hajrá
Balatonkenese, hajrá balatonkenesei polgárok,
hajrá Mészöly Sándor!
Lehet-e valakinek ötévesen egy
Mindenhez jó egészséget kívánunk!
felnőtt az igaz barátja? Mit tanulKöszönetet szeretnék mondani a
nak egymástól? Hogyan osztják
könyvbemutató műsorvezetőjének, momeg az élet nagy titkait? És mi
derátorának, Nagy Krisztina újság- és
történik, ha a barát egyszerre eltűkönyvszerkesztőnek. A könyv gyönyörű
kivitelezéséért, annak megjelenési fornik? Lehet pótolni? – Csupa kérmájáért az újságszerkesztő Vasvárydés, melyre Mészöly Sándor vaTóth Tibornak, a könyvben kívül-belül
lódi emlékeken alapuló története
látható tájképekért, karakterábrázoláa választ keresi – és meg is találja.
sért, illusztrációkért. Tibornak is sikerült
új oldaláról bemutatkoznia, gratulálunk ehhez is.
Megragadom a lehetőséget, hogy ezúton
is külön köszöntsük
Nagy Krisztina szerkesztőasszonyt születésnapja alkalmából, akit a
Balatonkenesei Hírlap
kollégái (személyemet
is közéjük sorolom) és
családom nevében is köszöntöttem a könyvbemutató helyszínén, a
Tájházban egy kis róAz eseményen a vendéglátást
zsacsokorral. Nem véa Balatonkenesei Városvédő Egyesület tagjai biztosították
letlenül, hiszen ez a rózsa jelenti a szeretetünket, el nem múló, zönségtől. A könyvbemutató zenei aláalkotó barátságunkat.
festésével nagy meglepetést szereztek.
Nem volna teljes, ha
Csak egyet lehet kívánni, folytassáe szolid, de ünnepélyes tok az elkezdett munkátokat a keneseiek
hangulatú megemléke- közös örömére.
zésből kimaradna a zeA Szerzőnek, a szerkesztőknek és a
nét szolgáltató, részvé- kollégáknak, a Balatonkeneséért Baráti
telüket önként felajánló Kör egykori harcostársai, Balatonkenese
Sunset Lux trió tagjai- lakossága és jómagam nevében szívből
nak – Vági Elyne (ének), gratulálunk! Az elkezdett és az eddig
Vági Zsigmond (gitár) végzett munkátok alapján széleskörű elés Zubor Zoltán (dob) – ismertséget szereztetek (pl. Kenese Kulméltatása. Már a maguk túrájáért díj), ezt folytassátok, mindenki
egyszerűségében megje- hasznára. Mi veletek leszünk!
lenve is elismerést érde„Harcostársi” üdvözlettel:
meltek és kaptak a köGyurica István
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A bölcsődei nevelési év szeptember elsején kezdődik. Idén várhatóan nyolc kisgyermek érkezik újonnan, és négy kisgyermek marad bölcsődénkben.
A bölcsődei ellátás a beszoktatással
kezdődik. A gyermekek és a szülők ismerkednek a bölcsődei élettel, a környezettel
és a kisgyermeknevelőkkel. A kisgyermeknevelők pedig a szülőkkel és a gyermekkel.
Ez teljesen új helyzet a család életében. Minden gyermek
nehezen éli meg az elválást, azonban a biztonságos környezet
és szakmai felkészültségünk napról napra oldja bennük a feszültséget.

Újra hangos gyermekzsivaj…
Új nevelési év kezdődött

A beszoktatás általában két hét, de személyes egyeztetés
alapján és a gyermek igényei szerint történik. A bölcsődében
eltöltött első napokban történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az anya vagy apa
jelenléte biztonságot nyújt a gyermeknek, megkönnyíti a beilleszkedést az új környezetbe. A beszoktatás akkor ér véget, ha

Köszönetnyilvánítás
Szeretném a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde gyermek és felnőtt közössége nevében köszönetünket kifejezni a Városvédők csapatának!
2020. augusztus 30-án intézményünk udvarán, 50 fővel,
önkéntes munkával lefestették a kerítést, kiskaput készítettek és javítási munkát végeztek a főbejárat homlokzatán.

a kisgyermek biztonságban érzi magát a szülő nélkül és felszabadultan játszik.
Ebben is segít a jól szervezett napirend.
A folyamatos és rugalmas napirenddel a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos
gondozás feltételeit, annak megvalósulását kívánjuk biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az
aktivitást és az önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az
egyes gyermek igényeit úgy elégítjük ki, hogy közben a csoport is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható eseményekről, kiiktatjuk a felesleges várakozási időt. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja.
Alapvető szempont, hogy a bölcsődei élet a kisgyermek számára élményt nyújtó, részvételre motiváló, tanulási tapasztalatokat biztosító legyen. Valamennyi tevékenység, élethelyzet
alakításának módszertani alapja az egyéni bánásmód érvényesítése. A gyermekek önállósodási törekvéseinek és önértékelésének erősítése is szakmai programunk hangsúlyos része.
Igyekszünk sok új tevékenységgel megismertetni a gyermekeket. Sokat és sokszor énekelünk, mondókázunk, festünk, gyurmázunk, bábozunk velük.

Köszönjük a sok támogatónak, vállalkozónak is az önzetlen
felajánlását, hogy segítségükkel újra szépülhetett intézményünk!
Gratulálunk Szabó Tamásnak az összefogásért és a szervezőmunkáért!
Galambos Lászlóné intézményvezető
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde

Gondozó-nevelő munkánk alapja a kölcsönös bizalom.
Mindennapi munkánkkal igyekszünk a gyermekek napjait színessé varázsolni, fejleszteni őket, és biztosítani, hogy a szülő
nyugodtan végezze munkáját, tudja azt, hogy gyermeke jól
érzi magát a bölcsődében.
Füstös Edit
kisgyermeknevelő, szakmai vezető
Balatonkenesei Hírlap
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Zöld Energia
0%-os Napelem Pályázat
lakossági fogyasztók részére

Otthonába visszük
a Napot
Növelje lakásának, házának energiahatékonyságát,
telepítsen megújuló energiaforrást-napelemet 0%os hitellel!
A hitelt magánszemélyek, társasházak, és lakásszövetkezetek igényelhetik,10%-os saját forrással,
többek között fűtési rendszerek korszerűsítésére,
szigetelésre, nyílászárók cseréjére, valamint megújuló energiaforrások, vagyis napelemek, napkollektorok beépítésére. Az igényelhető hitelöszszeg magánszemélyeknek 500.000 – 10 millió forint, társasházak és lakásszövetkezetek esetén pedig lakásonként 250 000 – 7 millió forint. A hitel futamideje maximum 20 év lehet.

Balatonkenesei Hírlap

Solar Rendszerépítő Kft.
8200 Veszprém, Budapest út 75.
info@solar-re.hu.
www.napelemveszprem.hu
+36 30/ 298 5585
+36 70/ 638 2339
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Hangversenyek
a református templomban
2020 nyarán
– visszatekintés
A vírushelyzet miatt idén nyáron sajnos elmaradt a Nyári Zenés Áhítatok sorozat, s az Önkormányzattól minden évben
megkapott támogatásról is lemondtunk, a többi civil szervezethez hasonlóan. Egy hangversenyt azonban megrendeztünk augusztus 17-én, amely idén rendhagyó módon egyetlenként
képviselte a sorozatot. Ezen az estén Gerencsér Zoltán hegedűművész és Németh Sándor evangélikus orgonista-kántor,
valamint párjaik, Németh Zsuzsa orgonaművész és Békési
Dorottya énekes léptek fel. Műsorukat a barokk korszak mestereinek alkotásaiból állították össze, s adták elő mesteri színvonalon.

Augusztus 9-én a Veszprémi Református Egyházmegye orgonaalapja javára jótékonysági koncertet tartottunk, melyen Küronya Veronika, Varga Áron és Sipos Csaba léptek fel. Felcsendültek Georg Muffat és Johann Sebastian Bach barokk,
César Franck francia romantikus és Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt modern orgonaművei.

Reményeink szerint jövő nyáron normál körülmények közt
folytathatjuk hangversenyeink megrendezését. Aki szeretne
már tavasszal értesülni várható alkalmainkról, kérjük jelezze a
tymcsaby@gmail.com e-mail címen, s szívesen felveszem a
közönséglistára!

a Gobelin és Hímzőkörrel
Szeptember elején, egy nyári hangulatú délutánon rövid
túrára indult a Balatonkenesei Gobelin és Hímzőkör,
Tóth István (Pisti) vezetésével. A cél a környékbeli csipkebogyó-lelőhelyek felkeresése volt. A csipkebogyóról
tudjuk, hogy C-vitaminban rendkívül gazdag és immunerősítő hatással is bír, mely a tél előtt – ráadásul a jelenlegi, járványos helyzetben – nélkülözhetetlen a szervezet
számára. Gyógynövényboltokban, drogériákban, sőt
élelmiszerüzletekben is számtalan változatát találjuk, kínálják szárított formában és filteres teaként – na de nem
jobb saját magunknak begyűjteni a család számára? Főleg, ha ezt még egy kellemes sétával, kirándulással is
egybeköthetjük.

A séta a református temetőtől indult. Az út során Tóth
Pisti jóvoltából érdekes információkkal gazdagodtunk
Kenese növényvilágára vonatkozóan. Számtalan növényt, bokrot és fafajt mutatott meg, felhívva a figyelmet
jellegzetességeikre. Így felelevenedtek és értelmet nyertek olyan, biológiaórán hallott fogalmak, mint egy- vagy
kétszikű növény, nyitva- vagy zárvatermő.

Sokan tudják, hogy Némethné Jucika nemcsak a Hímzőkör vezetője és finom langallóiról híres, hanem a gyógynövények kiváló ismerője is. Ez alkalommal sok, egyébként gyomnövényként számontartott és lebecsült növényt mutatott meg, amelyeknek szintén hasznát vehetjük egy-egy enyhébb egészségügyi panasz esetén. Természetesen ezek is beszerezhetők a kereskedelemből, de
ha itt vannak körülöttünk, érdemesebb megismerkednünk
velük, hogy saját gyógyteákat száríthassunk otthon.

Jó egészséget kívánva:
Fotó: Németh Péter
Balatonkenesei Hírlap

Sipos Csaba
ütőhangszeres kamaraművész, kántor
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Tudták, hogy akkor a legnagyobb a csipkebogyó C-vitamin
tartalma, ha a színe még nem egészen piros, inkább erős narancssárga? Ezeket a bogyókat kerestük a szúrós bokrokon. A
bátrabbak (természetesen itt is Jucikáról van szó) persze az
érettebb, már megpuhult húsú bogyókat is szedték, lekvárkészítés céljából. Kevés finomabb dolog van, mint a csipkelekvár vagy a csipkeszörp, de az elkészítéséhez annál nagyobb
türelemre és kitartásra van szükség: a nagyjából 1 cm-es bogyónak ehhez ugyanis el kell távolítani a magjait. Aki már látott belülről csipkebogyót, rögtön a szívéhez kap. Mert nem
elég, hogy sok kis apró mag van benne, de azok vattaszerű,
szőrös szövedékben üldögélnek. Az arány a mag és a bogyó
húsa között körülbelül 80-20% lehet, természetesen a mag javára. Ja, és az érett bogyó édes, ehhez mérten ragad is.

A Kenese környéki határ nem csak csipkebogyót rejt. A séta
során rengeteg galagonya- és kökénybokrot is láthattunk. Bár
a galagonya – mely szíverősítő, szívnyugtató hatású és magas
vérnyomás ellen is kiváló – szezonja hamarosan véget ér, októberre galagonyatúrát tervez a Hímzőkör. Novemberben pedig, ha a dér már megcsípi, eljön a kökény ideje. A hölgyek és
Tóth Pisti mindkét alkalommal sétálni fog. Aki kedvet kap
hozzá, tartson velük bátran! Már csak a társaság miatt is megéri!
– nk –

Galagonyatúra
a Gobelin és Hímzőkörrel

2020. október 17-én, szombaton, 14.00-kor
(Amennyiben nem esik az eső.)
Találkozó: a szökőkútnál.
A túra távja kb. 5 km. Normál terepen zajlik, elegendő hozzá az egyszerű túraöltözet – a Himalája megmászását nem tervezzük, bárki bátran vállalkozhat rá.

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Veterán autók
A leszedett csipkebogyót érdemes azonnal felhasználni. Ha teaként szeretnénk felhasználni, egy tálcán, közvetlen napfénytől védett, száraz helyen szárítsuk, majd papírzacskóban vagy
üvegben tároljuk. A teához egy teáskanálnyit (kb. 3 g) számítsunk 2,5 dl vízhez. Más teákkal ellentétben a csipkebogyót
azonban nem szabad forrázni, hiszen így elvesztjük a C-vitamint. Helyette 5-6 órán át felforralt, majd lehűtött vízben áztassuk (mondjuk egy éjszaka), szűrjük le, és fogyasztható.
Utóbbi művelethez a fémből készült szűrő helyett lehetőleg
műanyagot használjunk.

Balatonkenesén
Szeptember 26-án veterán autók haladtak át Balatonkenesén.
Az autósok rövid időre megálltak és meglátogatták a Tájházat,
ahol már régen volt ennyi látogató.

Ha valaki annyi bátorságot összegyűjt, hogy lekvárral vagy
szörppel is megpróbálkozik, először kerüljön kellően ellazult
állapotba. (Létezik csipkebogyóból készült bor is.) Eztán vessen számot a türelmével, majd egy kés segítségével távolítsa
el a bogyóból a kajánul vigyorgó magokat. Számítson rá, hogy
nem lesz készen öt perc alatt, mert a szőrös belső nagyon ragaszkodik bogyóbeli helyéhez. Vannak hívei a nagyobb erejű
támadásnak is: ők arra esküsznek, hogy a bogyókat egészben
főzni kezdik, és miután megpuhultak, szitán áttörve nyerik ki
a lekvár, szörp alapját. Kétségkívül az utóbbi a hatékonyabb,
de félő, így több értékes anyag odavész. Ha már igazi hecsedlilekvár mellett döntöttünk, érdemesebb a kevésbé könnyű utat
választani, és marad a késsel kapargatás. Ha minden akadályt
leküzdöttünk, és ott áll előttünk a csipkebogyó húsa, jöhet a
cukor. 1 kg megtisztított bogyóhoz 50 dkg cukrot számítsunk.
Ezzel átfőzzük és mehet az üvegekbe. Az eljárás innen már a
szokásos: kidunsztoljuk és mehet a kamrapolcra.
Lehetséges nyers változatban is készíteni. Rossz hír: ehhez is
ki kell csalogatni a magokat. Ha megvan (és nem dobtuk ki 10
dkg után az egészet késsel, mérleggel együtt), hagyjuk állni,
amíg megpuhul. Ekkor ledaráljuk, és ugyanannyi cukrot keverünk hozzá, mint amennyi a gyümölcs súlya. Üvegekbe téve
és jól lekötve tartósítás nélkül két évig eláll. Ha addig el nem
fogy.
Balatonkenesei Hírlap
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Szociálpolitikai kalauz

Az Árpád-ház adta a világ legtöbb szentjét. Az Árpád-háziak kimagaslóan élen jártak a jótékonykodásban. Az isztambuli Hagia
Sophiában található egy arannyal díszített mozaik,
mely magyar vonatkozású emlék. Eiréne-t, azaz Árpád-házi
Szent Piroskát (1088-1134) ábrázolja férje, II. Komnénosz János bizánci császár és fiuk, Alexiosz társaságában. A képen
éppen az látható, amikor adományt nyújtanak át a Szűz Mária
ölében ülő kis Jézusnak. Piroska Esztergomban született,
Szent László királyunk lányaként. Szülei halála után Könyves
Kálmán udvarában nevelkedett. 1105-ben eljegyezte a bizánci
trónörökös. Ezért át kellett térnie az ortodox hitre, melyben az
Eiréné (Irén) nevet kapta. Férje oldalán hűséges, példamutató,

Árpád-házi Szent Piroska, Bizánc ékköve
Hogy kerül Piroska az Hagia Sophiába?
A mai szociálpolitika kalauz egy kis történelmi ismerettel bővül. Sokan, amikor
meghallják a Hagia Sophia (Isteni Bölcsesség) templom nevét, mindjárt Törökország
jut az eszükbe. Pár hete a hírek csak erről az
isztambuli katedrálisról, most már mecsetről szóltak. Nézzük sorba az épület múltját
és azt, mi köze van hozzá Árpádházi Szent Piroskának!
A templom keresztény eredetű, amelyet aztán az iszlám
vallás vett birtokba: 1453-tól, amikor Konstantinápoly (Isztambul) oszmán kézre került, egészen 1934-ig, közel ötszáz éven át mecsetként
működött. Nincs ezzel semmi gond, hiszen fordítva is igaz. Nem kell messze menni, hiszen
Pécsen a jelenleg katolikus templomként használt Dzsámi is „vallást váltott”.
A bizánci katedrális 1934-től kezdve múzeumként szolgált. És ismét mecset 2020. július
24-től, amikor is a lausanne-i szerződés évfordulóját ünnepelték. A szerződést Törökország
1923-ban írta alá az első világháborúban győztes antanthatalmakkal, s ennek értelmében területeket tarthatott meg, köztük örmények és kurdok lakta területekkel. Leegyszerűsítve a szerződés olyan volt ezen népek számára, mint a trianoni megállapodás. A törökök ugyan elvesztették Irakot és Szíriát, de megtarthatták Szmirnát, Kelet-Trákiát és Isztambult. (További történelmi adalékként megjegyezhető, hogy a törökök nem értettek egyet a hazánkat szankcionáló trianoni szerződéssel.)

Az Hagia Sophia mozaikja, II. (Komnénosz) János bizánci császár,
Árpád-házi Szent Piroska és fiuk, Alexiosz, valamint Szűz Mária

pompát kerülő életet élt. Államügyekben is otthonosan mozgott, nagy figyelmet szentelt a Magyar Királyság és a Bizánci
Birodalom közti kapcsolatok ápolásának. A császárral
együtt alapította a konstantinápolyi Pantokrátor (Mindenható Megváltó Krisztus) kolostoregyüttest. Akkortájt ez
volt Európa egyetlen és legnagyobb szociális intézménye.
Két szerzetesi kolostort, három templomot, idősotthont,
50 ágyas kórházat, árvaházat, rokkantmenhelyet foglalt
magában, mintául szolgálva az európai középkori kórházaknak. Piroska a szegényekről és a nélkülözőkről sosem
feledkezett el, gondjukat viselte. Szívügye volt az árvák és
özvegyek sorsának egyengetése. Alamizsnát jutatott a kolostoroknak és a templomoknak. Mindezekért a Bizánci
Birodalom legnagyobb, legtiszteltebb császárnéja elnevezéssel illették.
1134-ben hunyt el. Előtte lemondott a koronájáról és
szerzetesként élt. Az ortodox és a katolikus egyház szentjeként tiszteleg előtte. Zöld márványból készült szarkofágja eddig a Hagia Sophia katedrális előcsarnokában állt.
A templomban további magyar vonatkozású tárgyak is
megtekinthetők. Az imafülke (mihrab) két oldalán két hatalmas bronz gyertyatartó található, amelyeket I. Szulejmán 1526-ban Buda első török megszállásakor több más
tárggyal Konstantinápolyba szállított.
Forrás: wikipedia.org
– Krisztusi Szolidaritás (Christian Solidarity International)
torizzotthon.hu
Összeállította: Varga Ákos
andragógus – személyügyi szervező
Az Hagia Sophia bronz gyertyatartói, melyek a budai királyi palotából,
szakvizsgázott
okleveles szociálpolitikus
hadizsákmányként kerültek Isztambulba

Balatonkenesei Hírlap
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Az elmúlt hetekben úgy alakult, hogy elég
sok alkalommal hallgattam rádiót munka közben. Sok minden feltűnt. A leginkább az, hogy
milyen sok mély tartalmú, magyar nyelvű
könnyűzenei számot játszik a magyar rádió.
Számomra ez a felismerés nagy örömet adott.
Így hallottam Szabó Balázs és bandájának is „Kérded: hogy vagyok? jól? Hogy vagyok? Jól? Mondom: jól vagyok, jól.”
az egyik számát. Azt őszintén mondhatom,
Szabó Balázs és bandája
hogy a stílusa ennek a számnak nem az enyém
volt, de nagyon elgondolkodtatott. Nem tudom, ki hogy van vele, nekem egy másik, ritkábban hallható kérdés jutott az eszembe.
Olyan nagyon ritkán szoktam hallani azt a kérdést, hogy „boldog vagy?” A „hogy vagy?”
kérdéshez valahogy hozzá vagyunk szokva.
Sokszor reflexszerűen jön is rá a válasz: „kösz,
jól vagyok”, „megvagyok”, „lassacskán”, „öregesen” stb. Ezzel szemben arra a kérdésre,
hogy „boldog vagy?” nem jön olyan könnyen a
válasz. Talán meglepő a kérdés. Talán könnyen
zavarba is ejt. Talán a háttérből könnyű azt érezni: most hadd hozzalak zavarba: „boldog vagy?”.
Azt tapasztalom, hogy a hétköznapokban sokan beszélnek keressük a boldogságot, hanem az életet magát lássuk boldoga boldogságról, s közben elfelejtik megélni azt. Boldogság így, ságnak! Azt az életet, amelyet Istentől kaptam, és talán a kapboldogság úgy. „Mit érzel?” „Hogyan érzed magad?” „Biz- csolatokban tudok igazán megélni. Ennek a legnagyobb ellentos, hogy abban a helyzetben, amiben vagy, boldog vagy?” sége az, amikor mások boldogságát, vagy boldogságként kí„Nincs-e valami, ami boldogabbá tehetne?” Jönnek állandóan vülről látott életét tartjuk elérendőnek, míg a magunk életét
a kérdések mindenfelől. Sokszor találkozni sem kell senkivel, szerencsétlennek. A másik boldogságát elérni akarva lemaraés máris témánál vagyunk. Elegendő csak a közösségi háló ol- dok a saját életemről. Elmulasztom a saját magam boldogságát
dalaira kattintanunk, ahol mindenki a legjobb oldalát mu- megélni itt és most.
tatja… Az élet legnagyobb részét nem úgy éljük meg, hogy
Boldog vagy? Igen, mert élem az életemet, ahogy Istentől
boldogok vagyunk, vagyis nem gondolkodunk ezen annyit. ajándékba kaptam. Sírok és nevetek, vétkezek és bocsánatot
Van, amikor fáradt, nyűgös, ideges vagyok. Van, hogy kon- nyerek, harcolok és elbukok, figyelek és csodálok. Annyi varicentrálok a feladatra, és van, hogy csak ülök a csillagos égbolt ációban hangzik el a Bibliában az, hogy kik a boldogok. A bolalatt, és gyönyörködöm a parányi fényekben. Szóval, egysze- dogmondásokban sírókról, szelídekről, szenvedőkről, szegérűen csak élem az életemet, ami tele van mindenfélével. Jóval nyekről és sok minden másról is olvashatunk. Tele a biblia még
és rosszal, tevékenységgel, pihenéssel, gondokkal, alkotások- rengeteg olyan mondattal, ami úgy kezdődik, hogy boldogok…
kal, kihívásokkal. S fenn, valahol a mérce
Október 4-én ünnepeljük Assisi Szent
legtetején ott a boldogság elérhetetlen
Ferencet, akit minden bizonnyal szinte
képe, hogy mindig boldognak kell lenned.
mindenki ismer. A gyerekek, mint a terméMert ha nem, akkor ez meg ez fog törszet védőszentje ismerik, a felnőttek pedig
ténni… Újra és újra csak hajt a vágy, hogy
már sokszor megnézhették a TV-ben a
a boldogság kék madarát, valahogyan be
Napfivér, Holdnővér című filmet, mely az
kell fognod a saját életedbe. Pedig a boléletét mutatja be. Számomra azonban Asdogság önmagában nem csak elérendő,
sisi Szent Ferenc legkomolyabb tanítása az
hanem megélendő dolog. Ha állandóan el
igaz boldogról szól. Ő így tanított: „Bolakarom érni, nincs időm megélni, lemaradog az az ember, aki hozzátartozói tökéletdok róla. Ráadásul, ha ez a kék madár nem
lenségét éppúgy elviseli, ahogy szeretné,
is olyan kék, mint amilyennek lefestették
ha az ő tökéletlenségét mások elviselnék.”
nekem, akkor nem is igazi. Ha jól belegonÖsszefoglalva arra jutottam: boldogok,
dolunk ez így van. Elképzelt, abszolút bolakik élik az életüket, ahogy Istentől ajándogság nincs. A te boldogságod van és az
Assisi Szent Ferenc dékba kapták. Amikor megkérdezi valaki
én boldogságom van. A te életed van és az
El Greco (1541-1614) festményén tőlem, hogy „boldog vagy?”, már nem a
én életem van, amit megélünk. Ahol kappillanatnyi érzelmi állapotom kétségbeejtő
csolatba kerülünk egymással, ott akár közös is lehet a boldog- jelenére gondolok, hanem arra, hogy alapvetően igen, boldog
ság, és már beszélhetünk a mi életünkről, a mi boldogságunk- vagyok. Egészen egyszerűen csak meg akarom élni azt, ami
ról. Olyan, hogy állandó boldogság, mint érzés, nincs. Éppen van, ami a jelen pillanat. Nem akarok hasonlítgatni, hanem érúgy, ahogy az állandó örömállapot is önmagában lehetetlen. tékelni azt, amit és akiket kaptam. Akkor most biztosan boldog
Nem lehet állandóan jól érezni magamat. Ráadásul maga a „jól vagyok-e? Jó kérdés. Ha itt és most nem érzem, akkor ahhoz
érzem magam” érzés is viszonylagosságot jelent. Rosszul is fogok hozzá, hogy ne ezen keseregjek, hanem megéljem az élekell éreznem magam időnként ahhoz, hogy azt tudjam mon- temet nem tegnap, nem holnap, hanem a mai nap pillanatában.
dani, jól vagyok. Ez a boldogsággal is így van valahogy. A
„Az leszel holnap, amit ma gondolsz, mondasz, teszel! A
boldogság állapot. Ez nem azt jelenti, hogy jól érzem maga- képességeidet kamatoztatva képes leszel arra, hogy sokat bízmat, hanem azt, hogy élem az életemet, a legteljesebben meg- zanak rád.” (Böjte Csaba)
élve minden jó és rossz pillanatát. Ne csupán az érzések közt
M. Erzsébet nővér
Balatonkenesei Hírlap
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gyan nézhet ki biológiai szempontból az embernek megfelelő élet. Nagyon érdekes felMottó: „Akiben bizalom él, egyenlő bizalommal fog mindenkivel együttműködni, bárhová kefedezést tettek: az emberi
rül; akiben azonban nincsen bizalom, akárhová csapódjék is, csak ugyanúgy fog tovább élni,
szervezetnek van saját motimint a többiek.”
vációs rendszere. Azt is felfeHenry David Thoreau
dezték, hogy van egy olyan
anyagcsoport, mely az emberben a motiváció elvesztését okozhatja: a neuroleptikumok.
Ezek a vegyületek már kis adagban jellegzetes nyugalmi állapotot, indifferens magatartást, az érdeklődés csökkenését eredményezik. Dr. Henri Laborit francia sebész, neurobiológus a
II. világháborúban kipróbálta sebesülteken ezt a vegyületet, és
megfigyelte, hogy a fájdalmas műtétek után a betegek megnyugodtak és ellazultak.
Nem szeretnék belemenni a további apró részletekbe – bár
nagyon izgalmas a téma –, inkább röviden bemutatnám mire
jutottak a kutatók. Dr. Joachim Bauer német molekuláris biológus, neurobiológus, belgyógyász, pszichiáter több könyvet is
megjelentetett hasonló témában – tőle idézek. Az együttműködő ember című könyvében Bauer így fogalmazott „az eredA XIX. században élt amerikai író, filozófus munkáját ol- mény még a szakembereket is meglepte: a motivációs rendszevastam minap, Thoreau-t, akitől a fenti idézet is származik. El- rek célja a társas közösség és a többi egyénnel kialakított jó
gondolkodtam, valóban igaz-e, amit állít? Valóban a bizalom kapcsolat”. A kutatók felfedezték, hogy amikor egy személy
az együttműködés sarkokköve egy emberi kapcsolatban vagy szeretettel teli figyelmet kap, elismerik, törődnek vele, akkor a
más oka is van? Esetleg van az együttműködésnek, az emberi motivációs rendszere bekapcsolódik.
kapcsolatok dinamikájának biológiai megalapozottsága?
Miközben a kérdésnek igyekeztem utánajárni, elég sok ellentmondó véleményt találtam. Kezdjük egy ősi elmélettel.
Sokaknak ismerős Charles R. Darwin természettudós neve,
aki evolúciós elméletével megújította a korabeli gondolkodást.
Azonban Darwin továbbment gondolatmenetével. Véleménye
szerint az élőlényekben fellelhető agresszió miatt a versengés
és a harc a legmélyebb biológiai hajtóerő. Erre alapozva sokak
az emberi fejlődés, sőt, a gazdaság és az állam alapjának is a
versenyt tekintették, és olyan társadalmi rendet álmodtak meg,
amely ezt lehetővé teszi. Gondoljunk csak a közgazdaságtudomány atyjára, Adam Smith-re, aki még Darwint is kicsit megHogyan lehet ezt lefordítani a hétköznapi életre? A kutatók
előzve, 1776-ban a Nemzetek gazdagsága című művében kiállt
a szabadkereskedelem mellett, melyben alapvető formálóerő a szerint az embert természeténél fogva az együttműködés jellemzi. Az embernek az adja a legnagyobb ösztönzést, ha elisgazdasági verseny.
De valóban a versengés jellemzi leginkább az emberi kap- merik, pozitívan értékelik, törődnek vele és figyelnek rá. Ha
csolatainkat? Az ember legfőbb célja győztesnek lenni? Ezzel valaki ilyen családban vagy baráti környezetben él, akkor úgy
a témával kapcsolatban az egyik legújabb biológiai tudomány, érzi, tele van energiával, mer álmodni és célokat kitűzni és
a neurobiológia adhat elgondolkodtató választ. Nem ismeret- küzdeni azért, hogy ezeket el is érje. Hát nem nagyszerű mikor
len dolog biológiai oldalról vizsgálni az embert, hisz már az I. a bonyolultnak tűnő neurobiológia ugyanarra az eredményre
században Arisztotelész is bevonta a természetjogról írott mű- jut, amit sokan szerintem ösztönösen élnek: a szeretet, a figyevébe az emberről alkotott kép meghatározása közben a bioló- lem és a törődés az emberi a kapcsolatok alfája és omegája?
Ugyanezt a tapasztalatot fogalmazta meg Szent Pál is a szeregia akkori eredményeit.
tet himnuszában: „Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy
pengő cimbalom. (1Kor 13)”
A fentiek alapján mindenkit biztatok egy kis önreflexióra!
Szűkebb környezetemben, családomban vagy munkahelyemen tudok-e figyelmes lenni, akarok-e tisztelettel viszonyulni,
bírok-e türelmes lenni …? Illetve hálás vagyok-e, ha ilyen támogató környezetben élhetek?
Szent II. János Pál pápa gondolatával kívánok mindenkinek szép és tartalmas őszi napokat: „A szeretet megnyitja szemünket és szívünket, s képessé tesz arra, hogy – számtalan,
nemritkán távoli és ismeretlen testvérünk ezernyi jócselekedetével egyetemben – olyan eredeti és pótolhatatlan módon jáA neurobiológia és a genetika tudománya, bár nem rendel- ruljunk hozzá a világhoz, amely a szeretet apró mozaikkövekezik kizárólagos értelmezési tekintéllyel, de sokkal árnyal- ként az egész történelem képét megváltoztathatja.”
M. Teréz nővér
tabb képet mutat be az emberről azon felismerései által, hoBalatonkenesei Hírlap
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Turisztikai egyesületünk hírei

Nyári tapasztalatok
a Balaton térségében
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) nemcsak
a kereskedelmi szálláshelyek, hanem az egyéb és magánszálláshelyekkel kiegészülő, teljes szolgáltatói szektor küld naponta adatot. Így
az NTAK-ban már látható, hogy az idei nyár gyökeres változást hozott az utazási szokásokban, s a világjárvány által írt kottában még az
is elképzelhető, hogy hosszú távon is a belföldi utazások fogják megmenteni az átrendeződő hazai szálláshelypiacot.

Közlemény
A COVID-19 járvány miatt
irodánk elektronikus ügyintézésre állt át.
előzetes bejelentkezés alapján
a sürgős személyes kiszolgálást ellátjuk.
Bejelentkezni
a 06-70-671-01-06-os telefonszámon
vagy
a balatonkenese@tourinform.hu
e-mail címen lehetséges
Tourinform Balatonkenese

Tisztelt balatonkenesei,
turizmusban érintett vállalkozások!

Augusztusban még többen választották úti célul legnagyobb tavunkat,
ahol a belföldi vendégek legkedveltebb települései az eltöltött vendégéjszakaszám szerinti sorrendben Siófok, Balatonfüred, Hévíz, Balatonlelle és Zalakaros voltak. A Balaton kiemelt térség szálláshelyeire 645 ezer vendég érkezett augusztusban, akik 2,2 millió vendégéjszakát töltöttek el. Ezek 52%-a magán- és egyéb szálláshelyeken, míg
26%-a szállodákban, további 13%-a kempingekben realizálódott. A
térségben az elmúlt hónapban is a belföldi vendégek domináltak, az
összes vendégéjszakaszám 82%-át ők adták. A TOP 5 küldőország –
szintén a vendégéjszakák száma alapján – Németország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Ausztria volt.

Augusztus hónapban Tourinform Irodánkban is jelentős visszaesést
mutattak a külföldi vendégek számai a tavalyi évhez képest. A német
és szláv nyelvterületről érkezők továbbra is többségben voltak a külföldi látogatók közül. A hazai látogatók közül a Kajla kampányban
részt vevő kisgyermekes családok száma volt jelentős. Jelentős érdeklődés mutatkozott továbbra is a Tátorján tanösvény és a Kilátó iránt.
Tóth Barnabás
Balatonkenesei Hírlap
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Elindult a Széchenyi Turisztikai Kártya szolgáltatás. A járvány és a válsághelyzet elhúzódása miatt a turisztikai szektorban egyre többen élik fel végső tartalékaikat. A nemzetközi szakmai szervezetek is egyre jobban
kitolják a helyreállás lehetséges időpontját, óvatos becslések 2022/2023-ra teszik a válságból való kilábalást.
Az új Széchenyi Turisztikai Kártya Folyószámlahitellel a vállalkozások 1, 2 vagy 3 éves futamidejű,
szabad felhasználású, akár bérre, működési költségekre vagy fejlesztésre is fordítható folyószámlahitelt
igényelhetnek, 250 millió forint maximális hitelösszegig. A konstrukció keretében rendelkezésre álló forrás
100 milliárd forint. A kormányzat a hitelekhez annak
teljes futamidejére 100% kamattámogatást, 100% bírálati díjtámogatást és 100% kezelési költségtámogatást
nyújt, a vállalkozásnak mindössze a támogatással
csökkentett nettó kezességi díjat kell megfizetniük. A
Széchenyi Turisztikai Kártyát olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek az alábbi tevékenységek valamelyikét fő- vagy melléktevékenységként végzik, legalább 2019. január 1. óta, és ezekből származott a
2019-es üzleti évben a bevételük legalább 30%-a.
Jogosult tevékenységi körök:
4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (meghatározott feltétellel)
5030 Belvízi személyszállítás
5510 Szállodai szolgáltatás
5520 Üdülési és egyéb átmeneti szálláshelyszolgáltatás
5530 Kempingszolgáltatás
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5610 Éttermi mozgó vendéglátás
5621 Rendezvény étkeztetés
5630 Italszolgáltatás
7911 Utazásközvetítés
7912 Utazásszervezés
7990 Egyéb foglalás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés
9002 Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
További érdeklődési lehetőség:
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Veszprém, Radnóti tér 1. Telefon: +36 88 814 102
E-mail: kulcsarne.viktoria@veszpremikamara.hu
2020. október

Hulladékátvevő helyek
Balatonkenese környékén

Tisztelt Regisztrált Szálláskiadók!
A Magyar Turisztikai Ügynökség Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központja az alábbi tájékoztató anyagot küldte
meg Balatonkenese Város részére.

Hová vigyük a különböző típusú hulladékokat?

ELEKTRONIKAI HULLADÉK, SZÍNESFÉM,
VAS- ÉS VESZÉLYES HULLADÉK

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban, a korábbiakban regisztrált szálláshelyek NTAK regisztrációs
számot kaptak.
2020. október 1-től, ez a regisztrációs szám megváltozik,
ezért minden, korábban regisztrált szálláshely is új NTAK
regisztrációs számot kap.
Az új NTAK regisztrációs szám 10 karakter hosszúságú
lesz, és ez szolgál a jövőben a szálláshely azonosítására.
Az egyes szálláshelyek NTAK regisztrációs száma az ASP
/ NTAK szakrendszerében, a Szálláshelyek menüponton
belül található. A korábbi, 8 karakter hosszúságú regisztrációs szám a továbbiakban Adatszolgáltatási azonosító elnevezéssel jelenik meg. Szintén ettől a naptól az Adatszolgáltatási azonosító a szálláshelyek számára az NTAK felé történő rendszeres adatszolgáltatás beállításához szükséges.
Tájékoztatjuk, hogy 2020. október 1-jétől a szálláshelyközvetítői tevékenység útján kínált szolgáltatások hirdetéseiben a szálláshely-szolgáltatóknak az adott szálláshely
NTAK regisztrációs számát és a szálláshely típusát is kötelezően fel kell tüntetniük.
A változásról a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2020. október 1-jén hatályba lépő módosítása rendelkezik az alábbiak szerint: „(4) A szálláshely-közvetítői tevékenység útján kínált szálláshely-szolgáltatás esetén a szálláshely-szolgáltató köteles feltüntetni a fogyasztó számára azonosításra
alkalmas és látható módon a szálláshelyre vonatkozó, a
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban használt
regisztrációs számot, valamint a 12. § (1) bekezdése szerinti
nyilvántartásban rögzítetteknek megfelelően a szálláshely
típusát.”

Bakony Fémker Kft.
8100 Várpalota, 060/12. hrsz.
Tel.: +36-20/468-51-00
E-mail: info@bakonyfemker.hu

PAPÍR, KARTON, CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, MŰANYAG, ÜVEG, FÉM ÉPÍTÉSI HULLADÉK, LOM
Lepsény, Hulladékudvar
8132 Lepsény, Vasút u. 76.

HASZNÁLT ELEKTRONIKAI ESZKÖZÖK
ELSZÁLLÍTÁSA
Henn Sándor
Tel.: 06-30/947-47-49
E-mail: henn111@t-online.hu

VAS-, SZÍNESFÉM-, MŰANYAG-, PAPÍRHULLADÉK, IPARI BONTÁS, VESZÉLYES HULLADÉK, AUTÓBONTÁS, ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK
Veszprém-Alcufer Kft.
8200 Veszprém, Házgyári u. 3.
Tel.: +36 88 560 330
E-mail: veszprem@alcufer.hu

VAS- ÉS ELHASZNÁLT ELEKTRONIKUS TERMÉKEK
Pincési Tamás
Tel.: 06-30/541-42-58

KÉPES

SUDOKU

Készítette:
Pulai Istvánné
és Pulai Anna

Amennyiben a szálláshely-közvetítők (pl. szallas.hu,
airbnb.com, booking.com, expedia.com stb.) oldalain az
NTAK regisztrációs szám beírására az üzemeltető külön
mezőt biztosít, arról a közvetítő értesíti a szálláshely-szolgáltatókat. Ebben az esetben az értesítésben foglaltaknak
megfelelően kell az NTAK regisztrációs számot rögzíteni a
közvetítő oldalán. Amennyiben a közvetítő nem biztosít külön mezőt, abban az esetben az NTAK regisztrációs számot
és a szálláshely típusát a szálláshely-szolgáltató által választott, jól látható helyen kell feltüntetni a hirdetés szövegében.
Kérjük a szálláshelyeket és szolgáltatóikat, a jogszabály
változásból fakadó kötelezettség teljesítésére.

Balatonkenesei Hírlap
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A Balatonkenesei Állatvédő Egyesület összejövetele
a Katica pékségben
Szeptember 18-án, szép kora őszi időben tartottuk
közgyűléssel egybekötött találkozónkat a helyi állatvédők egyesülettel. Beszámoltunk az elmúlt év eseményeiről. A koronavírus-járvány országszerte nagyon nehéz
helyzetbe hozta az állatvédő szervezeteket. Menhelyek
kerültek kilátástalan helyzetbe, napi fennmaradási gondokkal küzdve. Egyesületünk is nehéz helyzetben van:
bevételeink jelentősen visszaestek. Pedig a feladat éppen olyan sok. Költségvetésünk a tagok által befizetett
tagdíjakból, adományokból, az adó 1%-okból (ez az idei
évben 120 000 forint volt) és a településeink civil szervezeteinek kiírt pályázatok támogatásából áll. Ez a tavalyi évben Balatonkenese részéről 150 000 Ft, Balatonakarattya részéről pedig 100 000 Ft volt. A civil pályázat azonban a vírusra való tekintettel Balatonkenesén
2020-ban nem került kiírásra, csak az Akarattyától kapott összeggel tudtunk gazdálkodni hasznos és hiánypótló munkánk során. Vállalt feladatainkat a legegyszerűbb módon látjuk
el, de így is veszélybe került a helyi állatvédelem amúgy nagyrészt önerőből fenntartott működése.
Kerényi Ildikó, az egyesület elnöke elmondta: jó lenne, ha a
tagság is megértené és komolyan venné a támogatás fontosságát, mert a sokak szívügyének tekintett állatvédelem nagyon
költséges tevékenység. Mindössze tíz nősténymacska ivartalanító műtétje és műtét utáni ellátása 150 000 forintba kerül, mely a beavatkozásokat elvégző állatorvos részéről is engedménnyel járt.
Egy hölgytagunk nemrég Angliába készült utazni. Sajnálatos módon egy vemhes macska épp az indulás előtti napokban
állított be hozzá. Mert megsajnálta és más megoldás nem látszott, elhatározta, hogy magával viszi Cambridge-be, de közvetlenül az utazás előtt a macska öt kiscicát fialt. Tagunk tőlünk kért segítséget és sürgősen lépnünk kellett. Érden találtunk ideiglenes befogadót, aki vállalta, hogy magához veszi a
macskacsaládot. A kölykök oltása 30 000 forintba (5 x 6000 Ft)
került, az anyamacska ivartalanítása 16 000 Ft volt – összesen
46 000 forint. Egy-egy hasonló kiadás, némi állateledellel kiegészítve az egész éves keretet felemészheti. Pedig máris van új
„ügyfelünk”: egy gyönyörű, hófehér, de sajnos süket cica. Szintén ötöt ellett – most éppen őt gondozzuk, vele foglalkozunk.
A helyzet tehát elég nehéz. Kérünk mindenkit, akinek fontos a helyi állatvédelem ügye, segítsen, ha tud.
Egyesületünk hivatalos ügyeinek intézése keretében korábban már sor
került az új tisztségviselők
megválasztására. A közgyűlés egyhangú szavazása alapján a Balatonkenese-Balatonakarattyai Patrónus Állatvédő Egyesület új elnöke mostantól számítottan öt évre Mocsári
Tünde lesz. Az elnökségi
tagok: Szabó Anikó, Gats
Adrienne, Dr. Endrődi Éva,
Dr. Ming András.
Köszönjük szépen a
Katica pékség vendéglátását és a hozzá felajánlott
Az állatvédő egyesület új elnöke, pogácsát!
Mocsári Tünde
Kerényi Dániel
Balatonkenesei Hírlap
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Kenesei Öcsi József:
Reggeli szél
Zúgva jön, süvítő szárnyakon,
szürke port kavar erélyesen,
elűzi durván az édes álmokat
és viharzik szendergő testeken.
A fák remegve hajladoznak,
testük furcsán recseg-ropog.
Az állatok sarkokba szorulnak,
mert a csend messze kóborog.
Bő szoknyát lebbent az utcán,
lefújt kalapot űzve kerget;
bádogtáblák zörögnek furcsán,
megrettentik a járókelőket.
Ajtót, ablakot rázva ijesztget
és zavarja édes vágyálmaink,
ám ha a várt esőt mégis elhozza,
megbocsájtjuk bosszúságait.
Dolgozik is büszkén, serényen,
légterünk szemetét messze fújja,
életkérdésünk ez, létünk lénye,
eljöhetsz hát újra portáinkra!
A természet fura légi szelleme
becsülni való, kedves szolga,
nagy feladatunk segítője –
nézz bátran a tiszta égboltra!

2020. október

Majláth Mikes László

Október

Valamikor a kilencvenes évek elején egy
nyaralóvendégünk hozott nekem ajándékba
egy szép könyvet, Kis András: Az 1000 éves
Kenese címmel; kiadta a Műszaki Könyvkiadó. Miért pont az? Tán ott volt András barátunknak protekciója, jó, hogy nem a Mezőgazdasági Kiadónál. A könyv nagy alakú és
Majláth Mikes
nagyon szép kiállítású
László – Tónió
volt. Én Kenese Fűzfő
rajza
felőli végén lakom, a
Honvéd kempinggel szemben. Ezt a területet „honfoglalási nyaralóknak” hívom,
mert a környék utcáit a hét honfoglaló vezérről nevezték el, van Árpád, Előd, Ond,
Kond, Tas, Huba és Töhötöm. (Egyik,
szegedi illetőségű szomszédunk szokta
mondani a nejének a harmadik sör után:
én töhötöm, van rá pénzöm.)
Ebben a Kis András könyvben megtalálható Kenese 1940-es térképe, s ezek a
„honfoglaló” utcanevek már fel vannak
tüntetve. Úgy látszik, a hét vezér a kommunizmusban is „komilfó” volt, nem nevezték át az utcákat Kun Bélára vagy Rákosi Mátyásra. De aztán néhány év múlva
nagy keserűség ért: Kis András könyvét,
ami mindig ott hevert elöl a nappaliban,
valamelyik vendégünk megcufkázta,
vagy talán kölcsönadtam neki s ő „elfelejtette” visszaadni. Meg is fogadtam, hogy
ezután már senkinek sem adok kölcsön
könyvet, maximum a barna műbőrkötésű,
40 darabos Lenin-összesből vihetnek, de
valahogy senkinek sem fűlik rá a foga. Én
a rendszerváltáskor mentettem ki egy
közkönyvtár kukájából, s elhoztam, mert
azt vallom: könyvet nem égetünk, nem
dobunk szemétre.
Semmi probléma, gondoltam, majd az
egyik pesti antikváriumban pótolom Kis
András könyvét. Akkor derült ki, hogy
ma már milyen ritkaság és értékes ez a kötet. (Ha valakinek megvan, és el akarja
adni, vevő vagyok rá, jelentkezzen a szerkesztőségnél!) A kötetet az antikváriumban csak előjegyezni lehetett, s várni, míg
felbukkan. Négy éve nem bukkant fel sehol. De most, nagy örömömre, a Vegyeskében rábukkantam egy hasonló kötetre. A címe Kenesei időutazás. 2019-ben, a Balatonkenese Városért Közalapítvány
gondozásában már másodszor jelent meg. Egy nap felfaltam
az egész kötetet, olyan érdekes a szöveg és a több tucatnyi remek régi és új fotó Kenese város történetéből. Szeretem a helytörténeti munkákat, a tájházakat – ha jól emlékszem, a kenesei
tájház 2011-ben az egész országban első lett a tájházak versenyében.
A Kenesei időutazásból sok érdekeset tudtam meg a mezőváros, majd nagyközség, majd város történelméből. Már a rómaiak is használták a Fűzfő-Kenese-Akarattya-Siófok főutat
Pécs felé. Ma is annyi idő alatt lehet eljutni Keneséről Pécsre,
mint a rómaiak idején, cirka 1700 éve. (Igaz, éppen most villamosítják az északi parton a vasutat.)
Balatonkenesei Hírlap

Kenese rejtett kincsei
Azt is a könyvből tudtam meg, hogy a Knésa, Kensa, Kenese név szláv eredetű, s urat, fejedelmet jelent. Tehát ma is
egy fejedelemségben lakunk. Kenese nevét először Géza fejedelem (!) görög nyelvű adománylevelében említik, majd Szent
István királyéban, 1005-ben. Tehát tényleg ezeréves település Kenese, Pest és
Buda megirigyelhetné a múltját. A következő fontos esemény Kenese életében, a
tatárjárás ideje, amikor – a legendás mese
szerint – a község lakói a tatárlikaknak
nevezett löszfali barlangokban bújtak el a
tatárok, majd a dúló törökök, majd a tszszervezők elől. 1532 is nevezetes dátum:
ebben az évben a nádor Kenesére hívta
össze az országgyűlést, hogy döntsenek a
török elleni küzdelem mikéntjéről, ehelyett azonban Habsburg Ferdinánd és
Szapolyai János hívei vitáztak hatalmuk
megerősítéséért. A gyűlés végül határozat
nélkül zárult, mert egyik félnek sem volt
meg a kétharmada. De aztán átvészeltük a
törökdúlást is, ahogyan a rigmus mondta
Kádár alatt: „Ne búsulj, kenyeres, nem
tart ez örökké, 150 év alatt se lettünk törökké!”
A község lakóinak 80 százaléka lett
protestánssá a reformáció idején, erre emlékeztet a nemrégiben felállított hármas
faszobor, amely Luthert, Kálvint és Dévai
Bíró Mátyást ábrázolja. Az ellenreformáció idejére datálódik az a történet, amikor
a jezsuiták vissza akarták foglalni régi
templomukat, a kenesei nép kapára-kaszára kapott, s belefordította a jezsuiták
szekerét a patakmederbe. Ott történt
mindez, ahol ma is, a hídon egy Nepomuki Szent János szobor emlékeztet az
eseményre. – Később a kuruc hadak verték itt a labancot, Béri Balog Ádám (sőt
Vak Bottyán) vezérletével. Bottyán János
a kenesei hosszúmezei csatában győzte le
Rabutin labanc tábornok seregét, ezt a helyet ma is Les-hegynek nevezik, mert innen lesték a kurucok a labancot. Ebből az
időből való az a mese, hogy a „naccságos
fejedelem” egy vastag fához kötötte ki a lovát: az akarattyai fa
sajnos elpusztult, de nemhogy Rákóczi, még a lova sem járt
arrafelé. Ám a magyar nép ragaszkodik a történelmi mesékhez,
nem lehet például kiverni a fejünkből, hogy Petőfi a Nemzeti
Múzeum lépcsőjén szavalta el a Talpra magyart, ami megint
csak nem igaz, mint ahogy vitatják azt is, hogy mi Attila és a
hunok leszármazottai vagyunk. Annyi viszont biztosan igaz,
hogy hun a tatár, hun a török, hun a labanc, hun a szovjet ült a
nyakunkon.
Kenese lakói évszázadokig főleg szőlőtermeléssel foglalkoztak, de a 19. század végi filoxérajárvány minden szőlőt kipusztított. Azért alakult itt manapság egy Kelet-balatoni Borrend (lásd a köpenyes, dagi faszobrot a Fregattal szemben, ahol
most is folyik a szőlőtermelés végtermékének fogyasztása).

– 26 –

2020. október

Nagy előrelépés volt, amikor a pesti Lánchidas Clark
Ádám tervei alapján megépítették a kenesei kikötőt, aztán elindult az északi parton a vonatközlekedés. A vasútépítés egyik
fő szorgalmazója volt Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter, Kossuth Lajos
fia. (Jócselekedetén kívül róla még anynyit, hogy egyszer Nagy Endre, a pesti kabaré megteremtője kihallgatást kért Kossuth Ferenctől, s arra kérte őt, esze ágában
se legyen lemondani, mert akkor senki
sem lesz a kabaréban, akin röhögni lehet.)
Megépült Akarattya és Kenese között a
vasúti alagút is. Kevesen tudják, hogy
amíg Kenese ezer éves település, Akarattya cirka százéves: Kenese nyaralóterülete volt, ahol gombamód szaporodtak a
felparcellázott telkek és üdülők.
Arról majdnem el is felejtkeztem,
hogy Széchenyi Istvánnak köszönhető a
balatoni hajózás megindulása. Munkálkodása eredményeként megépült az első balatoni fa, lapátkerekes gőzhajó, a Kisfaludy. A hajó első útja Füredről Kenesére
vezetett. Csak azt nem tudta senki, akivel
beszéltem, hogy a Kisfaludy gőzös Károlyról vagy Sándorról
kapta-e a nevét; én az elsőre tippelek, lehet, hogy tévedek, mert
Sándor gyönyörű verseket írt a Balaton környéki várakról, hegyekről, éppen úgy, mint Kenese jeles költője, Sóvári Soós Lajos, akiről még a Fregattban és a Katicában is mindenki tudja,
hol van eltemetve, hol áll az emlékoszlopa, melyik hegyet nevezték el róla. Soós Lajos a Balaton és Kenese szerelmese volt,
ahogyan emlékoszlopára vésett szép verse kezdődik: „Szép

Balaton: én csak hozzád vágyok, Ringasson el a Te habos
ágyod…”. S a vers vége: „Miért szaggatá e szívet a bánat”.
Ez a sor már előrevetíti, hogy Soós Lajos egy pisztollyal, önkezével vetett véget életének.
Evezhetünk még ennél szomorúbb vizekre is, a második világháború végén
nagy csaták dúltak a Balaton körzetében,
a németek itt építették ki a Margit-vonalat, ennek védelmében sok német katonán
(sírjukat felkereshetjük a kenesei református temető szépen karbantartott német
katonai parcellájában) kívül sok magyar
katona is meghalt, sajnos nekik nincs
olyan szép temetőjük, mint a németeknek.
A Margit-vonalnál elesett hősök tiszteletére Akarattyán egy emlékkövet állítottak
fel.
Aztán jött a létező (nem is létezett igazán) szocializmus a termelőszövetkezettel és a jól működő, többek között műanyag kishajókat is gyártó Sirály Ktszszel. Ma sem értem, miért ment tönkre ez
a sikeres, sokat exportáló üzem.
A Hungarotex üdülőből Marina Port
lett, hatalmas vitorláskikötővel; megnyílt a legkényesebb ízlést is kielégítő Pörc vendéglő és a még választékosabban igényes közönségnek a Szó ami szó pékség és reggeliző. De ez
már a hol szürke, hol rózsaszín jelen.
Búcsúzóul idézzük fel Garay János ismert kétsorosát: „Kenesétől Keszthelyig terjed el a Balaton. Ott az éden kapuja, itt
az édenkert vagyon”.
És akkor még szó sem esett a tátorjánról!

Az ősz alkalmas arra, hogy újragondolhassuk kertünket,
környezetünkben gyönyörű facsemetéket vagy szőlőoltványokat telepítsünk.
Ennek a rendelt ideje az október hónap, mikor a falevelek
lehullanak és nyugvó állapotba kerül a természet. Jó tudni,
hogy a facsemeték szeretik ezt helyzetet. Fontos, hogy most
tudjuk megfelelő körülményekkel útnak indítani őket. Ez azt
jelenti, hogy célszerű a gyümölcsfáknak legalább 80x80 cmes, 60 cm mély ültetőgödröt ásni, amit jó, ha 1-2 napig szép,
verőfényes napsütésben ki tudunk szellőztetni. Ajánlatos a gödör aljába fánként legalább 30 kg, földdel elkevert szerves trágyát elhelyezni, hogy a gyökérzetnél humusz tudjon képződni.
Fejlődésük így lesz dinamikus.

Egy különleges fajta: datolyaszőlő
Balatonkenesei Hírlap

Október a kertben
A szőlőnél változnak a fajták. Ennek köszönhetően lassan
összeállíthatunk egy olyan termősort, ami július derekától október végéig mindig érik. A növénynemesítés abba az irányba
tart, hogy mivel a csemegeszőlők kevésbé érzékenyek a gombás eredetű szőlőlevélbetegségekre, jó eséllyel bármiféle
vegyszerhasználat nélkül, hosszan nevelhetjük ezeket a szőlőfajtákat. Persze ehhez olyan helyet kell választanunk a tőke
számára, ahol elegendő fény kap.
Néhány ezen újnak mondható, rezisztens fajták közül – közülük több magyar nemesítésű: Teréz (zöldes), Eszter (sötétkék), hamburgi muskotály (sötétkék; bőtermő), Néró (kék),
Moldova (kék), Dunav (piros-rózsaszín, különleges fajta), Palatina, augusztusi muskotály (sárga), Itália (zöldes; magas terméshozamú), Souvenir, datolyaszőlő (kékes), Kozma Pálné
(aranysárga; nemesítőjének feleségéről elnevezve), Afuz Ali
(sárga), fehér Chasselas (saszla), piros Chasselas.
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Gyümölcsfajtáink esetében is érdemes meggondolni, mire
van szüksége családunknak. A kereskedelmi fajták általában
arra lettek nemesítve, hogy minél szállíthatóbbak legyenek és
a gyümölcsöt már éretlenül is le lehessen szedni. De házikertben hosszú-hosszú évtizedeken keresztül érhetnek kedvelt
gyümölcseink; egy-egy gyümölcsfát pedig mindig el lehet
még ültetni a kertben.
Megfigyelések alapján a kenesei talaj alkalmas a sárgabarackok, őszibarackok, mandulák, körték, cseresznyék,
meggyek, szilvák, naspolya és birs ültetésére. Fontos a jó fajtaválasztás.
A légkör melegedésével új gyümölcsfajok is megjelentek
és ültethetők Magyarországon. Gyorsan termőre fordul és pazarul terem a füge, a datolyaszilva.

Tisztelet Megemlékezése
Megemlékezés Tisztelete
Nagyapám halálának 11. évfordulója,
s édesapám halálának 19. évfordulója alkalmából.
Csiker Dezső elhunyt 2009. szeptember 15., 90 éves korában
Csiker Dezső elhunyt 2001. május 11., 53 éves korában
Nyugodjanak békében.
Tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrhette,
Azzal álla bosszút, hogy csak fel sem vette;
Úgy mutatta, mintha nem is venné észre,
Fülét sem mozdítá a nagy döngetésre.
De, midőn egy dárda válla csontját érte,
Iszonyatosképen megharagutt érte,
S melyen ült, a malomkő-darabot fogta,
Toldi György bosszantó népe közé dobta.
Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg?
Ki tudja, hol áll meg s kit hogyan talál meg?
Arany János: Toldi, 3. ének

Egy ellenálló örökzöld: leylandi ciprus

Ilyenkor telepíthetők az örökzöldek is. Sokunk problémája,
hogy öreg sövényeink mindenféle nyavalyával küszködnek;
nehezen bírják az éghajlat átalakulását. Okos dolog, ha azokat
a növényeket preferáljuk, amelyek jól vizsgáztak a melegedéssel és száraz periódusokkal szemben. Szép vegyes sövényeket
alakíthatunk ki például leylandi ciprus és korallberkenye (Photinia) ültetésével, amely üde lombjával, kellemes színvilágával
szépen belesimul a zöldbe és egész éven keresztül megörvendeztet minket.
Most van itt az ideje, hogy az évelők, fűszernövények töveit megosszuk, frissítsük. Az áttelepítéssel a növény életében
új ciklus kezdődik, megóvjuk a növény egészségét és nem
hagyjuk, hogy sínylődjön.

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nõttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslõ fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály;
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát;
az gyárat lát a látcsõn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdõt, füttyös gyümölcsöst, szöllõt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztítandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter elõtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.
Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
és csecsszopók, akikben megnõ az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.
Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.
Radnóti Miklós: Nem tudhatom…
Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Különlegesség: korallberkenye

Jókor van még megújítani a gyepünket. Akkor járunk el
helyesen, ha kézi vagy gépi eszközzel alaposan megszellőztetjük a talajt – ami a gyökerek átvágását, megszaggatását jelenti.
Ha találunk mohás részt, azt teljes egészében távolítsuk el.
Gazdaboltokban bő választék van megfelelő gyepfelújító fűmagkeverékekből, amelyek a szellőztetés utáni barázdákba kerülve hamarosan kikelnek, még a tél előtt megerősödnek. Tavaszra így gyönyörű pázsitot érhetünk el.
Bollók Ferenc
Balatonkenesei Hírlap

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.
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Vörösmarty Mihály: Szózat
Nyugodjanak békében.
"míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja"
"és csecsszopók, akikben megnő az értelem
fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek"
Szeretettel: Unokája s Leánya
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A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hírei

A szüret veszélye a mustgázmérgezés
Az ország több pontján megkezdődött,
máshol készülnek az idei szüretre, a korai érésű szőlők esetében már a mustot
érlelik a pincékben. A szőlő levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely
nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelent. Szellőztetéssel, valamint szén-dioxid érzékelő elhelyezésével elkerülhető, hogy veszélyes menynyiségben felhalmozódjon, illetve balesetet okozzon a gáz.
Tavaly Mohácson követelt áldozatot a
színtelen, szagtalan gáz, több helyen,
így Pakson is pedig csak a szerencsén
múlott, hogy időben rátaláltak a balesetet szenvedett emberekre. Évről évre
számos esetben riasztják ilyen esethez a
tűzoltókat, holott a balesetek könnyen
megelőzhetőek.
A szén-dioxid önmagában nem mérgező, azonban mivel nehezebb a levegőnél, egy szellőzés nélküli pincéből ki-

Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
06-88/620-800
06-20/413-8599

szorítja azt. Aki ilyen pincébe megy le,
rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba
kerül, amelynek tünetei a szédülés és a
fáradtságérzet. Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulladás követheti.
Egy liter erjedő must csaknem 42 liter
szén-dioxidot termel. Éppen ezért fontos
szellőztetni a pincéket, és célszerű oda
szén-dioxid érzékelőt is felszerelni. Al-

kalmazható a közismert gyertyás módszer is, amikor az
ember egy gyertyával ellenőrzi, van-e elég levegő a pincében. Fontos, hogy az égő
gyertyát ne kézben, hanem
például egy lapáton tartsuk
magunk előtt, és úgy menjünk le a pincébe. Ha a gyertya elalszik,
életveszélyes a pincébe menni.
A szén-dioxiddal telített pincébe csak
sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a
112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét!

Frissült a szén-monoxid-érzékelők listája
Új termékek kerültek fel a pozitív listára: egy szén-monoxid-érzékelő a „nem megfelelő” kategóriából átkerült a megfelelő berendezések közé, emellett a szakemberek még négy terméket ítéltek meg úgy, hogy biztonságosan figyelmeztetheti a háziakat a
mérgező gáz jelenlétére.
tották a tűzoltókat, az érintett ingatlanok
80 százalékában volt érzékelő. Az esetek során összesen 6 ember vesztette
életét, 183-an sérültek meg.
A katasztrófavédelem évek óta kampányol azért, hogy minél több otthonba
kerüljön szén-monoxid-érzékelő. Ezekkel a viszonylag kis befektetéssel beszerezhető berendezésekkel – elenyésző
fenntartási költségek mellett – öt-hét
évre biztonságosabbá tehetőek a lakások. Ennyi idő elteltével azonban le kell
az eszközöket cserélni. A szakemberek
rendre arra is felhívják a figyelmet,
hogy nem mindegyik készülék alkalmas
A megfelelő és nem megfelelő készülékek listáját az alábbi helyen találják:
arra, amire hirdetik, ezért időről-időre
https://katasztrofavedelem.hu/33883/szen-monoxid-erzekelok
megvizsgáltatják a szén-monoxid-érzéA szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb háztar- kelőket, az így szerzett tapasztalatokat pedig a BM Országos
tási baleset, a probléma hátterében legtöbbször a helytelenül Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közzéteszi honlapján. Leghasznált tüzelőberendezés, kémény, kályha, kandalló, gázsütő, utóbb szeptember tizennyolcadikán frissültek a listák, ennek
gázszárító, gázkazán, gáz vízmelegítő áll, emellett a baj forrása alapján az úgynevezett pozitív lista, vagyis a megbízhatóan
a szabálytalan kivitelezés, az időszakos ellenőrzés és karban- működő berendezések felsorolása huszonkilenc, a nem megfetartás elmulasztása, vagy a szellőző elemek lezárása volt. A lelő készülékeké harminckét eszközt tartalmaz.
A hazánkban használható szén-monoxid-érzékelők elekthibás készülékek működése miatti tökéletlen égés során mérgező gáz szabadul fel, amely azért különösen veszélyes, mert rokémiai elven működnek: egy, a szén-monoxidot elnyelni készíntelen, szagtalan, a levegőnél alig könnyebb, nem irritáló, pes vegyi anyag – a szén-monoxid megkötött mennyiségétől
ugyanakkor megakadályozza, hogy a vér megfelelő mennyi- függően – megváltoztatja fizikai jellemzőit, amelyet elektroniségű oxigént szállítson, ezért másodpercek alatt eszméletvesz- kusan mérve a készülék veszély esetén fény- és hangjelzéssel
tést okozhat. Idén eddig 595 szén-monoxidos esethez riasz- riaszt.
Balatonkenesei Hírlap
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R Szüret
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Rejtvény

A vízszintes sorok meghatározásai ● Háton hordott szőlőgyűjtő edény
(Sorrendben, fentről lefelé)
● Szőlőgyökértetű
● Kapaszkodó hajtás
● Gazdabosszantó madarak
● Borüledék
● A szőlőlé kinyerésére használt eszköz
● A jelenlegi évszak
● Tavalyi bor neve
● Darált hússal töltött szőlőlevél
● Edény a borfejtéshez, a kicsöpögő bor számára
● Kékszőlőből készült bor
● A szőlővel együtt érő csonthéjas
● Az új bor „bírája”
● Finom illat és zamat összhangja
● Pinceszag
● Rajnai …, német eredetű fehér borszőlő
● A szőlőbogyók összessége
● Védett lejárat a pincébe
● Nagyobb edény a hordó feltöltéséhez
● Szőlőbokor = ?
● Bor + szódavíz = ?
● Kedvelt szőlőfajta, piros és fehér
● A boroshordók otthona
● Régen használt hordó űrmérték
● Jó bor tréfásan
● Bor hordóból való kivételéhez használt eszköz
Balatonkenesei Hírlap

● E nélkül nem szabad lemenni a pincébe, ha
forr a must
● Növényvédő szer a szőlőben
● … muskotály, a legősibb fehér szőlőfajták
egyike
● A Keresztes család egyik díjnyertes bora
● Először zöld, majd vörös, végül kék gyümölcs
● A csabagyöngyét így hívta nagyapám: …
szőlő
● Kék bogyós, más néven eperszőlő
● A kipréselt szőlő maradéka
● Kipréselt szőlőlé frissen

● A bor „háza”
● Egy kékszőlő-fajta
● Borkészítéssel foglalkozó ember
● Kétkezi „gyomirtó”
● Sterilizáló, baktériumölő fehér, porszerű
anyag
● Téli tar szőlővessző
● Ezen terem a fürtös-bogyós gyümölcs
● Kicsi, fából készült merítőedény
● … hordó, a bor kezelésére és érlelésére készített és használt fa(hordó)
● Ilyen bor például a juhfark
● Elengedhetetlen munka a szőlőben, lehetőA függőleges oszlopok
leg szélcsendben, száraz időben
● … lé, gombásodás elleni növényvédőszer
meghatározásai
● Finom étel a szüretelés idején
(Sorrendben, balról jobbra)
● Direkttermő kékszőlő
● Kis-ázsiai eredetű fehérszőlő
● Hordókészítő mester
● Madárűzés hangadó eszköze
● Nem is vörös, nem is fehér bor
● Egy fontos szerszám a még téli szőlőben
● … gyöngye, a legkorábban érő „szagos”
● Madárűzés hangadó eszköze
szőlő
● Fontos munkálat a szőlőben (nem biztos, ● Hajlított hordódeszka
hogy rafiával)
● Milyen az aszú?
● Ismert kenesei szőlész-borász család
● Az egyik legfontosabb őszi munka
● Civil szervezeti tagok, akik messze földre ● Tokaji …, hungarikum
elviszik a kenesei borok jó hírét
● A hordó feltöltésére szolgáló felső nyílás
● Eszköz a cukortartalom mérésére
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Balatonkenese Város Önkormányzata
és a Kultúra Háza
tisztelettel meghív
minden balatonkenesei polgárt
az aradi vértanúk előtt tisztelgő
megemlékezésre,

2020. október 6-án, 11:00 órára.
Beszédet mond: Jurcsó János polgármester
Az emlékműsorban közreműködnek a Pilinszky János Általános Iskola növendékei.
Helyszín: Balatonkenese, Református temető
Kérjük, hogy koszorúzási szándékát 2020. október 5-én 14:00 óráig szíveskedjen jelezni a 88/594-500
telefonszámon, vagy a kulturahaza.balatonkenese@gmail.com e-mail címen!
Megtisztelő jelenlétére számítunk!
Közművelődési Intézmény és Könyvtár – 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.
Információ: 88/594-500 – kultura@balatonkenese.hu – https://www.facebook.hu/KulturaHazaBalatonkenese/

A Kultúra
Háza
termeinek
foglaltsága
szakkörök,
sportfoglalkozások,
művelődő közösségek
heti beosztása

2020.
szeptember
15-től
Kérjük a közösségek vezetőit,
amennyiben a foglalkozások
elmaradnak,
szíveskedjenek értesíteni erről
a Kultúra Házát:
88/594-500
kulturahaza.balatonkenese
@gmail.com
Hétfő
8:30-10:00 (földszint)
Jóga
Oravecz Beatrix
Ingyenes!
11:00-11:45 (földszint)
Kerekítő foglalkozás
Kóródiné Demeter Orsolya
Térítési díjas!
13:00-16:00 (földszint)
Gobelin és Hímzőkör
Németh Sándorné
17:00-18:00 (földszint)
EFI gyógytorna
Kohári Melinda
Ingyenes!

Kedd

Csütörtök

Péntek
8:30-10:00 (földszint)
Jóga
Oravecz Beatrix
Ingyenes!

12:00-16:00 (földszint)
Falugazdász fogadóóra
Jáni Levente
14:00-15:30 (földszint)
Fürge Ujjak szakkör
Zongorné Mátray Piroska
17:00-18:00 (földszint)
Zumba
Károlyiné Takács Orsolya
18:00-19:30 (földszint)
Szivárvány Népdalkör
Séri Márta

Balatonkenesei Hírlap

Szerda
10:00-11:30 (földszint)
Baba-Mama Klub
Óbíróné Karácsony Ágnes
Ingyenes!

18:00-19:30 (földszint)
Conestoga Country Line
Dance
Kuttler Anita
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Szállítás napja
Október 6. (kedd)
Október 13. (kedd)
Október 20. (kedd)
Október 26. (hétfő)
Október 27. (kedd)

A hulladék típusa
Kommunális
Kommunális
Zöldhulladék
Kommunális
Szelektív: papír, műanyag és üveg
Kommunális
Lomtalanítás

A vasútvonaltól a Balaton-partig
Szállítás napja
A hulladék típusa
Október 4. (vasárnap)
Kommunális
Október 11. (vasárnap)
Kommunális
Október 13. (kedd)
Zöldhulladék
Október 20. (kedd)
Kommunális
Október 26. (hétfő)
Szelektív: papír, műanyag és üveg
Október 27. (kedd)
Kommunális
Lomtalanítás

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 közterületen lévő hulladéktárolók
NEM KOMMUNÁLIS
szemét tárolására vannak.
Bírság helyett vásároljon erre szolgáló zsákot,
így szabályosan szállítják el hulladékát!

A zsákokat a következő helyeken
tudják megvásárolni
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 – 12:00
Vasárnap:
zárva
VILLKER Bolt
8174 Balatonkenese, Szilágyi E. u. 15.
Hétfő – péntek:
7:30 – 16:00
Szombat:
8:00 – 12:00
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

– 32 –

2020. október

APRÓhirdetések

Rejtvény
Szüret – 30. oldal
Vízszintes
Filoxéra
Kacs
Seregélyek
Seprő
Prés
Őszi
Óbor
Tőtike
Kármentő
Vörösbor
Dió
Márton
Buké
Doh
Rizling
Fürt
Gádor
Sajtár
Tőke
Fröccs
Saszla
Pince
Akó
Itóka
Hébér
Puttony
Gyertya
Rézgálic
Ottonel
Zengő
Szilva

Szagos
Izabella
Törköly
Must
Függőleges
Afuzali
Kereplő
Metszőolló
Kereplő
Kötözés
Keresztes
Borlovagok
Hát ezek meg
Akona
micsodák?
Fokoló
Hordó
35. oldal
Kadarka
1. Gyökérkefe
Borász
2. Körte magháza
Kapa
3. Szarufésű
Borkénpor
4. Borotva
Venyige
5. Hajcsat
Szőlőtőke
6. Pitypangmagok
Fickó
Ászok
Fehérbor
Permetezés
Bordói
Birkapörkölt
Othello
Kádár
Tokaji
Rozé
Szüret
Csaba
Aszú
Donga

LAKÁS, HÁZ, TELEK
 Kiadó garázst keresek!
Tel.: +3630/2043-900
ELADNA, VENNE
 Eladó Riga motor és horgászfelszerelés. Érd.:
+36-20/206-5636
Jambrik Mihály szobafestő-mázoló,
külső-belső felújítási munkák.
Tel.: +36 30/286-07-20

Legyen az Ön fotója a

Balatonkenesei
Hírlap
borítóján
vagy oldalain!
Várjuk képeit!
balatonkenesehirap@gmail.com

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

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!
Hirdetését minden hónap 15. napjáig
tudja leadni és fizetni a Kultúra Házában,
így a következő havi lapszámban megjelenhet.
A hirdetésre rendelkezésre álló oldalaink fekete-fehérek.

Balatonkenesei Hírlap

– 33 –

2020. október

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

a g h é l ip a

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: KENESEI SZŐLŐ – TÓTH ISTVÁN FOTÓJA.
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: OKTÓBER 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: 8:00-18:00
Kedd: 10:00-20:00
Szerda: 9:00-20:00
Csütörtök: 10:00-20:00
Péntek: 8:00-14:00
Szombat, vasárnap: rendezvények alatt.

IDŐSEK KLUBJA
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
Nyitvatartás: Hétfő-péntek: 7:30-16:00
KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.
88/574-802
PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS
ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10.

SPORTCSARNOK
06 30/275-93-59

KÖNYVTÁR
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 2.
Telefon: 88/574-980
E-mail: konyvtarkenese@gmail.com
Nyitvatartás:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 10:00-16:00
Szerda: 10:00-16:00
Csütörtök: 10:00-16:00
Péntek: 10:00-17:00
Szombat (minden páros hét): 9:00-12:00
Vasárnap: ZÁRVA
TÁJHÁZ
8174 Balatonkenese, Kossuth u. 6.
Telefon: +36 88/594-500
+36 30/769-54-25
+36 30/512-50-98
tajhazbalatonkenese@gmail.com
Nyitvatartás:
Előzetes bejelentkezéssel látogatható,
valamint rendezvények ideje alatt.
TOURINFORM IRODA
8174 Balatonkenese, Kálvin J. tér 4.
88/657-700
balatonkenese@tourinform.hu
Nyitvatartás:
Kedd-péntek: 8:00-16:00
Szombat: 9:00-17:00
Vasárnap-hétfő: ZÁRVA
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