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A pénzügyi tárca vezetője által kiadott rendelet szerint 2020-ban, augusz-
tus 21. péntek, valamint december 24. csütörtök lesz pihenőnap. Ez azt
jelenti, hogy e dátumok körül négynapos hétvégék lesznek, ezeket a pihe-
nőnapokat augusztus 29-én, illetve december 12-én fogjuk ledolgozni, ez
lesz a két szombati munkanap.

Még egy négynapos hétvége lesz a jövő évben, méghozzá a nagypéntek
és a húsvéthétfő miatt az április 10-13. közötti napokban sem kell majd dol-
gozni a hagyományos munkarendben dolgozóknak.

A rendelet alapján, így alakulnak az ünnepek körüli pihenőnapok:
Munkaszüneti napok és ünnepek 2020-ban
Dátum, megnevezés, milyen napra esik?
Január 1., újév, szerda
Március 15., nemzeti ünnep, vasárnap
Április 10., nagypéntek, péntek
Április 13., húsvét, hétfő
Május 1., nemzeti ünnep, péntek
Június 1., pünkösd, hétfő
Augusztus 20., nemzeti ünnep, csütörtök
Augusztus 21., pihenőnap, péntek
Október 23., nemzeti ünnep, péntek
November 1., mindenszentek, vasárnap
December 24., pihenőnap, csütörtök
December 25., karácsony, péntek
Háromnapos hétvégék természetesen lesznek még, hiszen a pünkösd

minden évben hétfőre is esik, május elseje és október 23-a pedig péntek lesz
2020-ban. Ezekben az esetekben az ünnepnap miatt lesznek háromnaposak
a hétvégék.

A nemzeti ünnepek közül március 15-e vasárnapra esik, ekkor tehát nem
számíthatunk plusz szabadnapra. Emellett november elseje szintén vasár-
nap lesz jövőre. Dr. Nagy Sándor elnök

Társas barangoló

Barangolás a zalai és a Balaton-felvidéki tájakon

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete Turista Szakosztálya három
napos, autóbuszos kiránduláson vett részt 2019. május 31. – június 2. között,
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péntektől vasárnapig. A kirándulás programját Hirth Ignác szakosztályvezető
és Gámán-Morvay Katalin idegenvezető dolgozta ki, figyelembe véve a tag-
ság kívánságait is.

Ezúttal a Balaton-felvidék egy részére vezetett utunk. Szállásunk félpanzi-
ós ellátással (reggeli és vacsora) Tapolcán, a Batsányi János Kollégiumban
volt. Szerény, de megfelelő szállás állt rendelkezésünkre, elegendő és minő-
ségileg is kifogástalan étkezéssel. Az autóbusszal és annak vezetőjével úgy
szakmailag, mint emberileg szintén elégedett volt a társaság.

Pénteken első programként délelőtt rövid pihenőt beiktatva a Kis-Balaton
környékére vezetett utunk. Felvezetésként Eötvös Károly: Utazás a Balaton
körül című művének bevezetőjét olvastuk fel. Először Zalaváron kerestük fel
a Szent Adorján Bazilika romjait, valamint az ortodox keresztény Cirill és
Method, a szláv írásbeliség megalapozóinak emlékhelyét, akik Mosaburgban
– a mai Zalavár határában –, Kocel uralkodása idején, 870 körül vendéges-
kedtek. Már 850-ben templom állt itt Mária tiszteletére. A terület a salzburgi
érsek tulajdonában volt. A magyarok 900 körül foglalták el. Első királyunk,
Szent István uralkodása idején udvarház lehetett, majd Zala vármegye köz-
pontja lett. Felkerestük a XI. századi bencés templom felújított, mai művé-
szek szobraival díszített épületét. Megnéztük a Makovecz Imre által tervezett
emlékhelyet, amelyet Zala megye ezer éves fennállása tiszteletére emeltek.
A benne lévő életfa levelein egy-egy Zala megyei település neve szerepel. A
mai jelentős idegenforgalmi pontokról gyönyörű fotókat állítottak ki, amelye-
ket részletesen ismertetett idegenvezetőnk. Ezután a Kányavári-szigeten tet-



VAKOK VILÁGA48

tünk egy sétát a Búbos vöcsök tanösvényen. A kellemes gyaloglás során fel-
olvastuk a magyarázó szövegeket, elsősorban az ott élő madarak és dene-
vérek ismertetése volt érdekes.

A Katica Csárda teraszán tartottunk ebédszünetet, majd Kehidára utaz-
tunk. Kehidakustány termálfürdőjét csak futólag ismertettük. A Deák kúriára
koncentráltunk, ahol Pál Imre, kiváló Deák-szakértő tartott egy másfél órás,
igen színvonalas vezetést. Magyarázata során kitért a konkrét tárgyak ismer-
tetése mellett valamennyi fontos történelmi összefüggésre, valamint Deák
Ferenc, a „haza bölcse” életrajzának kevésbé ismert részleteire. Innen már
Tapolcára utaztunk. A délutáni, gyönyörű táj megnyugtató hangulatát idegen-
vezetőnk igyekezett érzékeltetni.

Szombaton reggel először a Hévíz határában lévő Egregybe utaztunk. Itt
felsétáltunk a Borhegyre. Felkerestük a régi temetőt és az ott lévő, gyönyö-
rűen helyrehozott Árpád kori templomot, ahol a társaság a falfestmények és
a régi gerendák megtekintése után még spontán énekelt is. A Borhegyen
még reggel zárva voltak a pincék és éttermek, de a panoráma
Cserszegtomaj irányába lenyűgözőnek bizonyult, és a szőlőket is láthattuk.
Részletesen meséltünk a látnivalókról. A szép séta után Egregy központjá-
ban a romokat és a Milleneumra készített szép, modern parkot is körbesé-
táltuk. Ezután Keszthelyre buszoztunk tovább, ahol a Festetich kastély park-
ján kicsit keresztülvágva a Kossuth utcán lesétálva – néhány rövid ismerte-
tés mellett, mint Georgikon, Főtemplom, Gimnázium épülete és a Balaton
Színház – leérkeztünk a Helikon parkon át a kikötőbe, ahol volt egy kis kávé-
szünet. Innen Herendre vitt az utunk. A múzeumban igen tartalmas, részle-
tes vezetést nyújtott a helyi idegenvezető a gyár történetéről, a régi és újabb
tárgyakról. Tapintásra is kaptunk lehetőséget.

Estére visszatértünk szálláshelyünkre. Vacsora után a szabadidőben
néhányan sétát tettek Tapolcán, ahol a Malom-tó mellett kellemes esti han-
gulat várta a vendégeket.

Vasárnap reggel első utunk Badacsonytomajba vezetett, ahol röviden meg
tudtuk nézni a híres Bazalt-templomot, amelyből talán csak
Franciaországban létezik hasonló. Az 1344-ben épült Szent Imre templom a
bazaltbányászat miatt életveszélyessé vált. Helyette épült meg 1931-32-ben
a római katolikus neoromán stílusú bazalttemplom. E XX. századi épület
oltárát Udvardi Erzsébet „Az utolsó vacsora” című festménye ékesíti. Innen
Veszprémfajszra buszoztunk, keresztülhaladva a Balaton-felvidék legszebb
falvain, többek között a Művészetek völgyén. A buszon rövid ismertetések
hangzottak el. Egy rövid kávészünetet tartottunk Nemesvámoson, a falu
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Náluk jártunk

Dombormű őrzi dr. Szabó Miklós emlékét
A Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola díszkerítésénél 2019. június

7-én, péntek délelőtt leplezték le dr. Szabó Miklós emléktábláját. Együtt
emlékezett és ünnepelt a város, a család, a barátok és a munkatársak.

„Újabb domborművel gazdagodott Hajdúdorog történelmi események tár-
háza és arcképcsarnoka.” – fogalmazott köszöntőjében Simon Istvánné, a
Görög Demeter Művelődési Ház vezetője.

Emlékeztetett, hogy dr. Szabó Miklós ügyvédként és a Fehér Bot
Alapítvány elnökeként egyaránt elkötelezett volt a vak és a gyengénlátó

közepén. Ezután Veszprémfajsz határába, Baláca-pusztára mentünk, ahol
egy római kori gazdaság épületeivel és tárgyaival ismerkedtünk meg egy
szakavatott, fiatal régésznő magyarázatain keresztül. Bár már 1906-ban
rábukkantak az első leletekre, ilyen szép, látogatható formában csak néhány
éve működik a múzeum. Óriási a terület, van még bőven felfedeznivaló régé-
szeti emlék. Hallatlanul érdekes volt minden, a relatíve nagy ház falaitól és a
mozaikoktól kezdve, az oszlopfőkön és szobrokon keresztül a használati tár-
gyakig. Mindezeknek tapintással történő felfedezésére is lehetőségünk volt.
Ezután Balatonfüredre ereszkedtünk le, ahol kétórás szabadidő után egy
rövid, vezetett sétát tettünk a reformkori Füreden. Voltak, akik a kisvonattal
utazták körbe a várost. A Jókai-ház, a klasszicista Kerek-templom, Blaha
Lujza, a nemzet csalogányának villája után a híres Horváth házat néztük
meg, majd felkerestük a Kossuth forrást, és megcsodáltuk a Szívkórház épü-
letét. Felemlegettük az Anna-bálokat is. A Balaton partján a Tagore sétányon
Melocco Miklós Deák emlékművét tekintettük meg, majd a Nobel-díjas tudó-
sok által ültetett fákat, és a sétány névadójának, az indiai filozófus-költőnek,
Tagore-nek szobrát, valamint a Gandhi emlékművet.

Öt órakor indultunk vissza, így a tervezett időpontra érkeztünk Budapestre.
Az idegenvezető részletes magyarázatai és a láttatás révén sok hasznos
információhoz, élményhez jutottunk ezen az úton is. A Szerencsejáték Zrt.-
nek és a Nemzeti Alapítványnak külön köszönjük az anyagi támogatást,
amely nélkül nem tudtuk volna ezt a tartalmas programot realizálni és ennyi
helyszínt felkeresni.

Gámán-Morvay Katalin


