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Mariska Erzsó: 
Kenese 

Ifjúkor igéje 
Eszmélés színhelye, 
Nagyszülők szelleme, 
Kenese, Kenese… 
Ég és víz kerete, 
Szebbnél is szebb eszme, 
Ház, mely még áll benned, 
Hajó, mi száll veled, 
Márkónak varázsa, 
Sírjaink hatása, 
Méheknek nyüzsgése, 
Szíveknek ütése, 
Soós-hegyen álmaid, 
Sóhajok, vágyaid, 
Alkotás, pihenés. 
Időd az oly kevés. 
Bensődnek küzdelme, 
Szőlőnek jó leve, 
Völgyeid szerelme, 
Őseid gyökere. 
Balaton színei, 
Kenese hírei, 
Tudatod szélébe 
Bölcselet kérése. 
Lágy dombok ölelnek, 
Visszhangok felelnek; 
Munkádnak színhelye, 
Kenese, Kenese. 
Bárhol jársz, ez hazád, 
Hívogat és vár rád. 
Békéje, nyugalma, 
Szeretet hatalma. 

Balatonkenese, 1992 

 

A folyamatosan zajló fejlesztések 
közül jelenleg a Kultúra Háza felújításának mun-
kálatai a leglátványosabbak. A Belügyminisztéri-
umtól elnyert, mintegy százmillió forintos forrás-
nak köszönhetően energetikailag és esztétikailag 
is meg fog újulni. A nagyobb munkálatok már 
megtörténtek, a nyílászárókat kicserélték, a hom-
lokzat hőszigetelési munkálatai befejeződtek, az 
épület új tetőt is kapott. Belsejében új helyiségeket 
alakítottak ki, a vizesblokkokat teljesen átépítették 
a tervek szerinti, jövőbeni épületbővítésnek megfe- 
lelően. Jelenleg a belső munkálatok folynak, villany- 

és vízvezetékek cseréje, kiépítése, s a belső vakolat javítása történt meg. 
A sikeres közbeszerzési eljárás nyertese, a Kuti és Fia Kft. nyilatkozata 
alapján tartja a befejezési határidőt. 
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Megjöttek az emberek! Első-
nek Szept érkezett, úgy is, mint 
papíron az első őszi hónap, de a 
valóságban a kedélyes ismerős, 
aki még sok kellemes napsütéses 
órával lephet meg minket. 

A Szept nevű ember sok más 
mellett egyik legszembetűnőbb jel-
lemzője, hogy iskolatáska van a 
hátán. Nehéz kimondani, de vége 

2019 nyarának. Reméljük, min-
denkinek csupa jót hozott! 

Közelednek az önkormányza-
ti választások, így lapunkban meg-
kezdik a bemutatkozást a jelöltek. 
Fogadják őket érdeklődéssel! 

Ha szeptember, akkor Kenese 
várossá válásának évfordulója. I-
dén lesz a tizedik. Mi borítónkkal 
köszöntjük – ritkán látható szög-
ből, 20 ezer méterről! 

Nagy Krisztina 

Szerkesztői előszó 
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Semmelweis Ignác születésének napja, július 1-je a magyar egészségügy ünnepe; 1992 óta ekkor adják át az e területen dolgozók 
kiemelkedő munkájáért járó elismeréseket. Idén Bókkonné Nagy Erzsébet, a Bomedic Egészségcentrum és Szakápolási Szolgálat 
egyik vezetője a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerő oklevelét kapta. Erzsébet egészségügyi pályafutása azon-
ban nem itt kezdődött. A több mint négy évtizedről beszélgettünk. 

– Szívből gratulálunk a 47 évhez! Ezen a pályán ennyit el-
tölteni nem kis teljesítmény. Másnak egy élet. 

– Valahonnan irányíthatták a dolgot, hogy ezt válasszam, 
de nekem nem tűnt soknak! 

– Talán mert ez sokkal inkább hivatás, mint egyszerűen 
munka. 

– Igen, pontosan az. 
– Hogyan kezdődött? 
– A férjem azt szokta mondani: te már döntöttél, amikor az 

Erzsébet nevet kaptad! Milyen volt a pályám eleje? Mikor az 
általános iskolát elvégeztem, tudomást szereztem róla, hogy 
Budapesten ápolónőképzőbe lehet felvételizni. Készültem rá, 
így a Balassa János Egészség-
ügyi Intézménybe kerültem. Ak-
kor még nappali, bentlakásos 
iskolák voltak. Ott végeztem 
1972-ben, majd Veszprémben 
érettségiztem. 

Szerettem a munkámat, köz-
ben továbbtanultam, elvégez-
tem néhány képzést. Férjhez 
mentem, gyerekeket neveltem, 
és teljesen átlagos családi éle-
tet éltem. A munkámban igye-
keztem mindig megtenni, amit 
a szabályok, szakmai protokol-
lok és a fizikai lehetőségek 
megengedtek. És eljutottunk i-
dáig. Eszembe se jutott, hogy 
bármikor abbahagyjam – amíg 
képes vagyok rá, végzem a 
munkámat. 

– Első munkahely? 
– Az iskolánk kórházában 

dolgoztam, a Balassa János 
kórházban, Budapesten. Utána Veszprémbe kerültem, a hasi 
sebészetre, Dr. Penkov Iván főorvos vezetése alá. Már nem él. 
Szerettem vele dolgozni; nagyon precíz volt, megkövetelte a 
jó munkát, az odafigyelést, kivétel nélkül, mindenkire. Jól 
éreztem ott magam. Később Fűzfőre jöttem, az üzemi rende-
lőbe, Király doktor mellé. Sajnos ő sem él már. Szintén sebész 
volt, üzemi rendelés mellett sebészeti kisműtéteket is végzett, 
ahol asszisztáltam. A gyerekek születése után az otthonunkhoz 
közelebb kerestem állást, mert Kenesén éltünk. Így kerültem 
az itteni rendelőbe. Körzeti szakápolói végzettséget szereztem, 
majd elvégeztem a fizikoterápiát is, Balatonfüreden. 

1995-ben tanulmányt írtunk arról, hogyan lehet a környé-
ken az otthoni szakápolást megszervezni. Pályázat útján TB-
finanszírozási lehetőséget kaptunk hozzá, így 1996 óta végez-
zük ezt a tevékenységet. Egy újabb pályázat útján a hospice 
ellátást is megszerveztük. 

– Amikor elvégezte a fizikoterápiát, vettünk pár gépet, és 
otthon, a lakásunkon fizikoterápiás rendelőt nyitott – kapcso-
lódik a beszélgetésbe Erzsébet férje és munkatársa, Bókkon 
Tamás. – Nagyon nagy igény volt rá. 

– Abban az időben, 1993-ban önkormányzati támogatással 
végeztünk fizikoterápiás kezeléseket, szakorvosi rendelésre – 
folytatja Erzsébet. – Ezután alakult ki az otthoni szakápolás 
rendszere. Én úgy látom, egyre nagyobb az igény arra, amit 
csinálunk. Egy idős ember nehezen hagyja el az otthonát, és 
még inkább, ha beteg. Ha a család olyan helyzetben van, hogy 
mellette tud maradni, nagy segítség, ha az otthoni ellátásba be 
tudunk kapcsolódni, szakfeladatokat végzünk, tanácsokat 

adunk, és el tudjuk kísérni a be-
teget a családdal együtt az utolsó 
úton. 

– Ez az életnek az a része, 
amiről nagyon nem szeretnek tu-
domást venni az emberek… 

– Sok helyen nem is fogadják 
el – mondja Tamás. – Hiába 
lenne lehetőség arra, hogy már 
korábban, megfelelő időpontban 
kapcsolódjunk be és kezdjünk se-
gítséget adni, legtöbbször mégis 
csak az utolsó időszakban szól-
nak nekünk. 

– A család eddigre általában 
már elfárad, olyan állapotba ke-
rül, hogy nehezebb a beteg kör-
nyezetének segíteni – teszi hoz-
zá Erzsébet. – A beteg megkapja 
a kezeléseket, az állapotába be-
letörődik. A család viszont sok-
szor nehezen tudja elfogadni a 
helyzetet, hogy szerettük álla-

pota már visszafordíthatatlan. Nekik a velünk dolgozó szak-
embereken keresztül tudunk segíteni. 

– Mi az, amire ebből a 47 évből jó érzés visszaemlékezni? 
– Az összes olyan ellátás, ami után a beteg jobban lett. 

Ilyenkor érezzük, hogy a munkánk hasznos, segítséget tudunk 
nyújtani. Az emberek szeméből látszik a hála, és nekünk ez 
okozza az örömet. Sajnos nem mindig sikerül. 

– Minthogy minden éremnek két oldala van, nyilván akad 
olyan is, amire viszont nem jó gondolni… 

– Nem szoktunk vele foglalkozni. A rossznak is megvan az 
oka. Ha azzal foglalkoztunk volna, már lehet, hogy nem ezt 
csinálnánk. A munkánk jó oldala sokkal több. Mindenkinek 
jólesik a segítség, és ezt meg kell adni. Ha képes vagyok rá, 
hogy valakinek segítsek, akkor azt meg is kell tennem. 

– Segíteniük azoknak is kell, akiknek nem a hivatásuk. A 
munkátokkal így egyfajta példát is mutattok. Azoknak a csalá- 

 

„Ha képes vagyok rá, hogy valakinek segítsek,
akkor azt meg kell tennem” 

Bókkonné Nagy Erzsébet (középen) a szakmai elismerést
átadó kolléganőivel, Fellegi Erzsébettel és Siposné Bognár Erikával

Fotó: Bókkon Tamás
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doknak, akikkel kapcsolatba kerültök, 
mindenképp. Könnyebb vagy nehe-
zebb ez ma? 

– Hogy hogyan dolgozunk, arra 
nyilván hatással van, hogy milyen 
környezetben történik, milyen társa-
dalomban élünk. De nekünk a beteg-
hez kell alkalmazkodnunk. Hogy a 
gazdaságot hogyan irányítják, abba 
nekünk úgysem lehet beleszólásunk. 
Amit viszont szakmailag meg lehet 
tenni, azt megtesszük, akármilyen a 
helyzet, akármilyen társadalmi kon-
venciók alakultak ki. 

– Érdekvédelmi szervezetünk, a 
Magyar Otthonápolási és Hospice 
Egyesület – egészíti ki Tamás. – Éves 
kongresszusainkon húsz éve folyama-
tosan elmondjuk a problémáinkat; el-
hangzik, szerintünk milyen változá-
sokra volna szükség, igazán mégsem 
történik túl sok. 

– A legjobbon is lehet javítani. De 
nem lehet, hogy ez befolyásolja a 
munkánkat – foglalja össze Erzsébet. 
– Sajnos nagyon kevesen vagyunk 
most a pályán, kevés a szakember. A 
mi feladatunk sosem egyszemélyes, mindig csapatban dolgo-
zunk. Gyógytornát, sebellátást, infúziós kezeléseket, amelye-
ket szakorvos vagy háziorvos előír, a team el tudja végezni. 
Mindenki nagyon le van terhelve. Az sem különösebben nagy 
érdem, hogy az ember negyven vagy negyvenhét éve dolgozik, 
mert vagyunk a rendszerben sajnos többen is nyugdíjas ko-
rúak. 

– Ha nagyobb lenne a szakmánk 
társadalmi és anyagi elismertsége, biz-
tos több fiatal választaná a pályát. Az 
is nagy gond, hogy szakdolgozói át-
lagéletkor mostanában 50 év fölött 
van – mondja Tamás. 

– Közös a hivatásotok, a munká-
tok. Hogyan sikerült egybehangolni a 
családi élettel? 

– Kiegészítjük egymást – nevet Er-
zsébet és Tamás. 

– Húsz éves koromban lettem 
mentőápoló – meséli Tamás –, amit 
csak azért hagytam abba, mert amikor 
már családom lett, ez drága hobbinak 
bizonyult… Amikor az otthoni szak-
ápolást kezdtük, tanfolyamokat vé-
geztem, és azóta együtt dolgozunk. Az 
elején húsz kilós táskákkal jártunk ki 
a betegekhez. Azóta már sokkal köny-
nyebb eszközök, gépek vannak. 

– De azért sajnos voltak hiányos-
ságok – folytatja Erzsébet. – Amikor a 
kislányom tíz év körül volt, azt 
mondta: Anya, legyél velem is olyan 
kedves, mint a betegekkel! Úgy érzem, 
kevesebb időt tudtam együtt tölteni az 

idős szüleimmel és a gyerekeimmel, mint amennyit ők igé-
nyeltek volna. A gyerekeink már felnőttek, kirepültek, de a 
kapcsolatunk jó, nyaranta általában együtt megyünk nyaralni, 
kirándulni. 

Igyekszem mindenben a szépen, a jót keresni és meglátni. 
Ha megint választanom kellene? Újra ezt a pályát választanám. 

Nagy Krisztina
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalota Gizella: 
 

Vízcsepp vagyok, 
sodor az élet árja. 
Benne élek, magával ragad. 
Partokat mos, 
sziklákat rombol. 
Csak a tűz, a nap 
melege emeli ki 
medre korlátaiból. 
Pára lesz belőle, 
felhőkké növekszik. 
Míg terhe újra le 
nem hozza a tengerbe. 

A fagy, a hideg 
jéggé dermeszti. 
Jön a napsugár 
és újra éleszti. 
Csörgedezni készteti. 
Keresi medrét, 
belőle ered, és 
hozzá siet vissza. 

Víz, vízcsepp 

 

 

Ringatózni, fodrozódni, 
hullámokat vetni. 
Partokat rombolni. 
Hogy szabadon 
                  csörgedezzen, 
szabadon rohanjon. 
Hogy új partokat mosson. 
Új életet hozzon. 

Rétnek, virágnak, 
fának nedvet adjon. 
Emberek szomját oltsa. 
Hogy fürödjön, 
              tisztuljon benne, 
kinek-kinek kedve tartja. 
Tisztuljon meg ebben 
az éltető forrásban. 
A sziklákból fakasztott 
éltető erőben. 

 

olvasÓprÓba 
Tommy Orange: Sehonnai 

„…a világ történetekből áll, semmi másból, 
csak történetekből, és a történetekről szóló történetekből.” 

Tizenkét ember igyekszik egy eseményre, egymástól függetlenül, 
a végén mégis egybefut valamennyiük útja. A tizenkét ember nagyvá-
rosi indián a ma Amerikájában – önmagában ez a körülmény érdekes 
lehet, hogy kezünkbe vegyük Tommy Orange könyvét. Ha hozzátesz-
szük, hogy a szerző maga is indián, aki nagyon jól tudja, miről beszél, 
hiszen része ennek a társadalomnak, még érdekesebb az alaphelyzet. 

Semmi olyat nem látunk ebben a világban, amit a magunkéban ne 
fedezhetnénk fel. Tommy Orange szereplői ugyanolyanok, mint mi – 
ugyanolyan problémákkal, hibákkal, életük apró örömeivel vagy tra-
gédiáival. Egyáltalán nem emlékeztetnek gyerekkorunk kedvenc indi-
ántörténeteinek hőseire. Keresik a helyüket, miközben ragaszkodnak 
a hagyományaikhoz – sokuknak ez jelenti az egyetlen kapcsolatot az 
övéihez. Mennyire fontos a közösséghez tartozás, az identitás megta-
lálása? Erre is választ keres a szerző és szereplői, miközben nem min-
dennapi utazáson visznek végig minket. 

Már most arról beszélnek, hogy Tommy Orange első regénye 
klasszikussá válik. Meglátjuk, mit hoz az idő, de ha a halhatatlanná 
váláshoz elég, ha egy könyv pontosan ábrázolja a kort, amiben a tör-
ténete játszódik, s emellett még izgalmas és sajátos világú is, akkor jó 
esélye van. 

21. Század Kiadó, 2019. Fordította: Pék Zoltán 
– nk – 
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Olvasóink megszokhatták, hogy időről időre hírt adunk a Bakonyi Csillagászati Egyesületről – a nemrég alakult civil szer-
vezet, azon túl, hogy tevékenysége rövid időn belül Civil Díjat és több más kitüntetést érdemelt, azért is fontos nekünk, mert 
vezetője a kenesei Ivanics Ferenc. A csapat, rengeteg ismeretterjesztő előadása és interaktív bemutatói mellett most nagyot 
álmodott. És nem ő lennének, ha az álmot nem sikerült volna valóra váltaniuk. 

Hosszú hónapok előkészülete s rengeteg várakozás után 
köszöntött ránk 2019. július 20-a, a holdra szállás 50. évfor-
dulója. A történelmi pillanatról valószínűleg az egész világ 
megemlékezett, s nekünk már tavaly eszünkbe ötlött egy igen 
egyedi ötlet: a Bakonyi Csillagászati Egyesület, egyetlenként 
az országban úgy állít emléket az eseménynek, hogy egy ma-
gaslégköri ballont bocsát fel Ajkáról. Illetve, hogy a lehető leg-
több mozzanatba a nagyközönséget is bevonjuk… 

Országos rajzpályázatot hirdettünk, melynek témája a kül-
detés logójának megtervezése volt – az Apollo-küldetésekhez 
hasonlóan. Körülbelül 130 rajzot kaptunk, hazánk minden 
szegletéből. Ebből 33-at választottunk ki, és közönségszava-
zásra bocsátottuk. A fődíj: az első helyezett rajz másolata ke-
rült a „doboz” külső borítá-
sára, hogy az „űrbe” repül-
jön. 

A „doboznak” nevet is 
kellett adni. Egyesületünk 
tagjai több ötlettel álltak e-
lő, ezek közül lehetett vá-
lasztani honlapunkon. A leg-
több szavazatot Veisz And-
rás javaslata, az „Űrbatyu” 
kapta. 

Az Űrbatyuhoz pilóta is 
dukált, „aki” egy LEGO űr-
hajós figura lett. A nevét ez-
úttal is a közönségre bíztuk: 
Facebook-posztban vártuk 
az ötleteket. Ezekből vá-
lasztottuk ki végül azt, ami 
a leginkább lefedte küldeté-
sünk célterületét, a sztrato-
szférát – így kapta emberkénk a hangzatos Sztratosz Feri ne-
vet. Az ötletet ezúton is köszönjük Földvári István Zoltánnak 
és Vonyó Attilának. 

Elérkezett a nagy nap. Kellő izgalommal – idegességgel – 
vágtunk bele. Az égről a Hold sápadt arcával figyelt, így alig 
lehetett nem gondolni az 50 évvel ezelőtti eseményekre… 
Reggel 7 óra előtt érkeztünk meg az ajkai sportpályára, a fel-
bocsátás színhelyére. Hamarosan megjöttek az érdeklődők – 
mintegy 100-an –, akik nagy kíváncsisággal tekintették meg az 
Űrbatyut, s mindazt, amit magával visz. Helyet kapott benne 
egy „műszaki csomag”: kamerák, a gyorsulás és magasság, il-
letve hőmérséklet mérésére alkalmas eszközök. A „Batyu” 
ezenfelül vitt magával GPS-modult, illetve egy mini rádióadót 
is, ami akkor került volna bevetésre, ha a visszatérő egység 
bozótosba esik. A műszercsomagot Veisz András és Kauker 
Zoltán hosszú munkaórákkal állították össze. Mindezek mel-
lett helyet kapott Magyari Béla dedikált fotója; ő volt a másik 
kijelölt űrhajós Farkas Bertalan mellett 1980-ban, azonban 

sem akkor, sem később nem repülhetett. A doboz belső falára 
került a rajzverseny további öt nyertes alkotásának kicsinyített 
mása, illetve a Magyar Posta által a holdra szállás 50 éves év-
fordulója alkalmából kiadott bélyeg, rajta egyesületünk logós 
pecsétjével. A Batyu borításán kapott helyet a nyertes rajz má-
solata; egyesületünk logója; fő támogatónk; a Messer Hunga-
rogáz Kft. logója, akik felajánlották nekünk a ballon feltölté-
séhez szükséges 6 köbméter héliumot, valamint az Ajka város 
60. születésnapjára készült Ajka60 logó. 

Délelőtt kilenckor díjátadóval nyitottunk: a rajzverseny 
résztvevőit jutalmaztuk. Majd az izgalom a tetőfokára hágott, 
ugyanis megkezdtük a ballon héliummal való feltöltését. A 6 
köbméter hélium körülbelül 2 méteresre tágította ki a ballont. 

Végül elérkezett a várva 
várt pillanat: egyesületünk 
tagjai és a rajzpályázat díja-
zottjai, kezüket az Űrba-
tyura téve visszaszámlálás-
ba kezdtek, melybe az egész 
nézőközönség bekapcsoló-
dott. Útjára engedtük az űr-
batyut és percekig figyeltük 
az emelkedését, amíg el 
nem tűnt Ajkarendek irá-
nyában. Már ekkor sokan 
gratuláltak, s volt, aki azt 
mondta, hogy túl vagyunk a 
nehezén. De mi tudtuk, 
hogy ez nem igaz, az még 
csak most kezdődik… 

Az előzetes szimulációk 
alapján úgy tűnt, a Batyu va-
lahol Balatoncsicsó és Dör-

gicse közt fog földet érni, legalább három órát tölt a levegőben. 
A keresőcsapat autóba ült, s elindultunk Mencshely felé. 
Komplett konvoj indult a ballon „levadászására”. Sikerült kap-
csolatba lépnünk a Batyuval, és ekkor jött az első megdöbbe-
nés: a szelek Tihany irányába fújták a már visszazuhanó, és 
ejtőernyővel lefékeződő egységet. Akkor irány Tihany! Az ér-
kező adatok azt mutatták, hogy a Batyu a Balaton felett van. 
Szurkoltunk, hogy a déli szelek fújják a part fölé – ám akkor 
már tudtuk, hogy az egység földet – pontosabban – vizet ért, 
valahol a Sajkodi-öbölben. A Batyu beleesett a Balatonba. 
Nikecell-borításának köszönhetően tudtuk, hogy fennmarad a 
vízen; kérdés, hogy meddig. S vajon a belseje, melyet szintén 
nikecell-golyócskákkal töltöttünk ki, mennyire ázik át? Hosz-
szú és ideges percek következtek. Készültünk felvenni a kap-
csolatot a vízimentőkkel és a vízi rendőrséggel. Füred közepén 
jártunk, amikor megszólalt András telefonja. A vonal túlsó vé-
géről egy kedves hölgy jelentkezett, aki a legnagyobb örö-
münkre elmondta: látták lehullani a Batyut, és a vitorlásukba 

A Bakonyi Csillagászati Egyesület bemutatja… 

Az ŰRBATYU-KÜLDETÉS 
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emelték. Hatalmas ujjongás 
közepette találkozót beszél-
tük meg a tihanyi kikötő 49-
es dokkjánál. Hihetetlen eu-
fória és megkönnyebbülés 
lett úrrá rajtunk – na, most 
vagyunk túl a nehezén! Töb-
ben megkönnyezték a sike-
res landolást. Ha az Apolló-
missziók visszatérő egységei 
a tengerbe estek, miért ne 
potyoghatna a mienk a Bala-
tonba? 

A kikötőben hamar meg-
találtuk a hajónkat, mely ez-
úttal nem a U. S. S. Hornet, 
hanem a Team Manana ne-
vet viselte. Két kedves család társaságában kötött ki az Űrba-
tyu, akik igencsak meglepődtek a nagyszámú fogadóbizottsá-
gon. A landolóegység felfedezői Fülöp-Vidosa Beáta és Ja-
kab Tímea Szentendréről érkeztek nyaralni. Valószínűleg nem 
gondoltak rá, micsoda kalandba keverednek – s mi sem, hogy 
ilyen váratlan segítséget kapunk. 

Az Űrbatyu tetejének leemelése után kiderült: Sztratosz 
Feri vigyázott rá, az egység belseje ugyanis teljesen száraz 
volt. 

A harmadik felvonás azonban még csak ezután követke-
zett: ki kellett nyerni az adatokat a műszerekből. Természete-
sen a képfelvételek érdekeltek mindenkit a legjobban. A hasi 
kamera felvételeiről szépen lehetett követni a felbocsátás és az 

emelkedés pillanatait, ahogy 
egyre távolodik a felszíntől. 
Felismerhetővé váltak a közeli 
települések: Ajka, Ajkaren-
dek, Úrkút, Tihany. Más ada-
tok is érkeztek: a legmagasab-
ban Somogy megyében, Ádánd 
települése felett járt az egység, 
26 532 m-en, ezt 11:52-kor 
érte el. Maga a ballon addigra 
körülbelül 15 m-esre tágult, 
majd szétrobbant, és az Űrba-
tyu megkezdte a zuhanást. A 
műszergondola belső hőmér-
séklete a felfelé vezető úton 
+27 C°-ról +3C°-ra hűlt. A 
külső hőmérő-szenzor a leghi-

degebb hőmérsékletet, -58C°-ot, 11 948 m-en mérte. 
Közel 27 km-en már láthatóvá vált a Föld leheletvékony 

légköre, s mögötte az űr sötétje. Csodálatos felvételek készül-
tek a Balatonról a világűr mezsgyéjéről, mi magunk is csak 
ámultunk, s azóta is hatása alatt vagyunk a történteknek, s a 
felvételeknek. Köszönjük tagjainknak és segítőinknek a mun-
kát, a pályázóknak a rajzokat, a Messernek a héliumot, a Team 
Manana csapatának a Batyu megtalálását; s mindenkinek kö-
szönjük, hogy együtt izgult velünk, szurkolt nekünk, s hogy 
részt vett ebben a hatalmas kalandban, mellyel méltóképpen 
sikerült megemlékeznünk a holdra szállás 50. évfordulójáról. 

Ivanics Ferenc 
a Bakonyi Csillagászati Egyesület elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visszakaptuk az Űrbatyut
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Ha fejlesztések, 
       akkor északi-part 

Mind a projektek számában, mind összértékében igen-
csak felülkerekedett az északi part.  A közvetlen Balaton-
parti településeknek kiosztott uniós források több mint két-
harmadát (27,1 milliárd forintot) az északi parti települések 
nyerték el. Ezek a szá- 
mok a közszolgálati,  
infrastrukturális, turisz- 
tikai és egyéb fejleszté- 
seket tartalmazzák. Tel- 
jesen megfordul azon- 
ban a kép, ha a part kö- 
zelében zajló nagy EU-s 
közlekedésfejlesztéseket 
is bevesszük a képbe: 
így ugyanis már az ösz- 
szesen kiosztott 280 mil- 
liárdnak a négyötöde (224,5 milliárd forint) ömlik a déli 
partra és csak egyötöde (55,6 milliárd) az északira. A hét 
közlekedési nagyprojekt közül messze a legnagyobb az 
„R67 Kaposvár és az M7 közötti szakasz (érintett települé-
sek elkerülését is megvalósító) fejlesztése” című projekt, 
amelynek szerződésben rögzített támogatási összege 96,1 
milliárd forint, és várhatóan 2021 őszére készül el. Közel 
ilyen hatalmas fejlesztés a „Székesfehérvár – Keszthely 
vasútvonal rekonstrukciója – I. ütem 2. szakasz, Szántód-
Kőröshegy – Balatonszentgyörgy vonalszakasz rekonst-
rukciója” című projekt, hiszen erre a szerződés szerint 89,2 
milliárd forintnyi támogatás jár. 

                                                  Ha a közlekedésfejlesz- 
                                             tést leszámítjuk, a Balaton- 
                                             parti települések uniós pro- 
                                             jektjeinek összértékét néz-  
                                             ve messze Balatonfüred 
                                             vezet 9 milliárd forint fe- 
                                             letti projektértékkel, majd 
                                             Keszthely következik, bő 
                                             5 milliárddal, a harmadik 
                                             helyen pedig Badacsony- 

tomaj látható, közel 4 milliárddal. Siófok a negyedik helyre 
szorult, valamivel 3 milliárd forint feletti projektértékkel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beszédes továbbá, hogy a top 10 településből 7 az 

északi parton található. Nem véletlen egyébként, hogy Ba-
latonfüred vezeti az elnyert támogatások balatoni rangso-
rát, hiszen a 244 projektből képzett top 10-es fejlesztési 
rangsorban négy is itt kerül megvalósításra. 

Forrás: turizmusonline 

Turisztikai egyesületünk hírei 

A vendégéjszakák száma
3,7%-kal, az árbevétel 
13%-kal nőtt júniusban 

A szezon közeledtével tovább erősödött a magyarországi turiz-
mus. 

2019. júniusban az előző év azonos hónapjához
képest: 
A külföldi vendégek száma 5,0, a vendégéjszakáké 3,7%-kal 
nőtt. A szálláshelyekre érkezett 586 ezer vendég közel 1,5 mil-
lió vendégéjszakát töltött el. A vendégéjszakák száma a pan-
ziók kivételével mindegyik szállástípusban emelkedett. A ven-
dégéjszakák több mint felét a Budapest-Közép-Dunavidék ré-
gióban töltötték a külföldi vendégek, 2,7%-kal többet, mint 
egy évvel korábban. A balatoni régióban 5,5%-kal nőtt a ven-
dégéjszakák száma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A belföldi vendégek száma 2,8, a vendégéjszakák száma
3,8%-kal bővült. A vendégek száma 698 ezer, az általuk eltöl-
tött vendégéjszakák száma 1,6 millió volt. Ez utóbbi mutató 
értéke a szállodákban és a kempingekben nőtt, a panziókban, a
közösségi szálláshelyeken és az üdülőházakban enyhén csök-
kent. A belföldi vendégek körében a Balaton, Budapest-Kö-
zép-Dunavidék és Észak-Magyarország voltak a legnépsze-
rűbb régiók. A vendégéjszakák száma a a Tisza-tó kivételével 
mindegyik turisztikai régióban bővült. 

Széchenyi Pihenőkártyával a kártyatulajdonosok ösz-
szességében 2,7 milliárd forintot fizettek a kereskedelmi szál-
láshelyeken, amely az alacsony bázishoz viszonyítva 58%-os 
növekedést jelent. 

2019. június 30-án az előző év azonos időpontjá-
hoz képest: 
64-gyel kevesebb, 3343 kereskedelmi szálláshely 92 ezer szo-
bával és 307 ezer férőhellyel működött. 
Összességében kijelenthető, hogy az idei évben a turizmus 
még magasabb számokat produkál, mint a tavalyi évben. 

Forrás: Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2019. június, 
www.ksh.hu

Tóth Barnabás

A világűrbe pillantva – bolygónk vékony légköre 26532 méterről,
a Bakonyi Csillagászati Egyesület Űrbatyujának felvételén

A Tihanyi-félsziget az Űrbatyu felvételén
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FOTÓPÁLYÁZAT 
Balatonkenese/Balatonfűzfő 

az én szememmel 
M e g h o s s z a b b í t v a !  

 

Van kedvenc hely(szín)e, 
titkos zuga a településen? 
Mi ragadja meg legjobban 

a városban? 
Ossza meg velünk 

legkedvesebb fotóin keresztül, 
hogy mit jelent az Ön számára 

Kenese vagy Fűzfő! 

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület 
fotópályázatot hirdet: 

Balatonkenese/Balatonfűzfő az én szememmel 
felnőtt, gyermek kategória 

Pályaművek az ország bármely részéről érkezhetnek, 
de a képek elkészítésének helye 

CSAK Balatonkenese és Balatonfűzfő lehet. 
Egy pályázó maximum 3 darab képet küldhet. 

Díjazás: 
Minden kategória győztese 

oklevelet és ajándékcsomagot kap. 

Különdíj: 
A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület 

Facebook oldalán legtöbb like-ot kapott alkotás 
különdíjban részesül, 

melynek feltétele a BKKTE Facebook oldalának 
(hellobalaton.eu) like-olása. 

A pályázatokat elektronikus formában lehet benyújtani 
az egyesület e-mail címére (balatonkenese@tourinform.hu). 

A helyezést elért képeket 
közzétesszük a www.hellobalaton.eu honlapon. 

Beküldési határidő: 2019. szeptember 20. 
Várjuk a szép fotókat! 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
A Balatonkenesei Városvédő Egyesület 
vezetősége ezúton szeretné köszönetét kifejezni mind-
azoknak, akik a Tátorján Mesetér munkálatai során az ott 
dolgozók vendéglátásában támogatta szervezetünket: 
  

• Budai Roland 
• Ambrus Gábor 
• Szíjártó Csaba 
• Kocsis Jenő 
• ifj. Kocsis Jenő 
• Gyenge Katalin 
• Szegény Károly 
• Kurucz Henrietta 
• Füstös Edit 
• Tóth-Renczes Katalin 
• Szolga Szilvia 
• Keresztes család 
• Koczor Huba 
• Márkus-Kakas Kinga 
• Kerékgyártó Attila 
• Koczor-Mészáros Ágnes 
• Jurcsó János 
• Vassné Makai Csilla 
• Vass Károlyné 
• Rádi család 
• Galambos Zsóka 
• Etus néni és Marika 
 

Továbbá 
köszönetünket fejezzük ki 

mindazoknak, akik 
a Tátorján Mesetér 

ünnepélyes megnyitóján 
segítségünkre voltak: 

• Ambrus Gábor 
• Ambrus György 
• Szíjártó Csaba 
• Máté Kálmánné Sevinger 

Judit 
• Füstös Edit 
• Ujfalusi-Hujber Zsófia 
• Kerti Teréz 
• Antikvárium Balatonkene-

se 
• Balatonfűzfői Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 
• Heilig Gábor 
• Sunset Lux zenekar 
• Vásárhelyi István 
• Keresztes család 
• Onogur Hagyományőrző 

Egyesület 

• Balatonkenesei Polgárőr Egye-
sület, 
valamint a 

• Balatonkenesei Városvédő 
Egyesület hölgytagjai 

 
a Balatonkenesei Városvédő 

Egyesület vezetősége

Y 

• Filó Gergő 
• Molnár Mónika 
 Magyar Madártani és Termé-

szetvédelmi Egyesület Veszp-
rém Megyei Csoportja 

• Kajtár Bence 
• Tóth István 
• Polák Csaba 
• Lövész Máté 
• Varga Viktória 
• Varga János 
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Szeptember számomra egyfaj-
ta összegzés időszaka. Már régen 
vége az előző tanévnek, már vége 
a nyárnak is, kezdődik egy új sza-
kasza az évnek. Ilyenkor végig 
szoktam gondolni, milyen eseményekkel lettem gazdagabb, 
miből tanulhattam, mit adhatok tovább. Ennek a nyárnak több 
olyan hozadéka is volt, amikre nem számíthattam előre, ame-
lyek izgalmasak, néha ijesztőek, sőt fájdalmasak is voltak. De 
mindegyik adott valami újat, hozott új tapasztalatot, kialakí-
tott bennem egy új hozzáállást. 

Melyik volt a legfájdalmasabb? Talán sokan hallották már 
Leó testvér nevét, aki a menhelyről kihozott házőrző kutyánk 
volt. Sajnos volt, mert egyik napról a másikra nagyon beteg 
lett és átköltözött az örök vadászmezőkre. Hirtelen történt. 

Melyik volt a legijesztőbb? Mikor álltam a kocsival az 8-
as út mellett és épp fel akartam rá hajtani, mikor egy másik 
kocsi hátulról belénk ütközött. Hirtelen történt. 

Melyik volt a legizgalma-
sabb? Mikor lehetőségem volt 
kipróbálni az éleslövészetet, i-
gazi puskával és maroklőfegy-
verrel, igazi lövedékkel és iga-
zán érezni a fegyverek lövő ere-
jét, ütését. 

De az események nem álltak 
meg akkor és ott. Azóta a men-
helyről sikerült kihozni egy új 
kutyust, Tappancs a neve és sok 
örömet adott már nekünk. Az autó helyzete is alakul, egy na-
gyon korrekt kárrendező segített nekünk a biztosítótól. – A fil-
mekben is másként nézem azóta a fegyveres jeleneteket. De 
ezek az események, be kell vallanom, életemben először tör-
téntek meg velem és hirtelen értek. Mit lehet ilyenkor tenni, 
hogyan lehet tovább menni? 

A pszichológia ezekre a helyzetekre úgy tekint, mikor egy 
ember kívül kerül a megszokott dolgokon, vagy divatos kife-
jezéssel: kívül kerül a komfortzónáján, önként vagy akaratán 
kívül. Ezek lehetnek kisebb események, mint amelyek velem 
történtek, de lehetnek nagyon komoly helyzetek is. A lényege 
ugyanaz. Olyan helyzetekbe kerültem, melyek addig ismeret-
lenek voltak számomra, de melyeken túljutva több lettem, ma-
gabiztosabb lettem, a félelem már nem határozza meg a hoz-

záállásomat, mert tudom, hogy kezelni tu-
dom majd. Sőt, ez a tapasztalat többet is ad: 
nemcsak azt a helyzetet tudom kezelni, 
amellyel eddig találkoztam, hanem jobban 
bízom magamban, hogy további új helyze-
teket is tudok majd kezelni. Még tovább 
megyek, egyre szívesebben próbálom ki 
magamat új helyzetekben! 

Brené Brown PhD amerikai szégyen- és empátiakutató 
szinte robbanásszerűen lett ismertté Bátraké a boldogság 
(2013) és Bátraké az erő (2016) című könyveivel és abban ösz-
szefoglalt kutatásaival. Ő azt vallja, hogy az emberek nagy ré-
sze azért nem vállalja kipróbálni az ismeretlent, a kockázato-
sat, mert a sebezhetőségüket akarják leplezni, az esetleges ku-
darcélményt elkerülni. Ha visszagondolok saját élményemre, 
mikor a Tula MC 12|.22 kaliberű precíziós sportpuska először 
volt a kezemben, az első gondolatom valóban az volt, hogy 
„jaj, de ciki lesz, ha nem találom el a céltáblát!”. Féltem, hogy 
nem fog sikerülni, … pedig még ki sem próbáltam a fegyvert! 

Azzal, hogy nem vagyunk bátrak, lehet, hogy elkerüljük a 
kudarcot, a sebezhetőséget, de a jó és örömteli élményeket sem 
éljük át. Brown arra hívja fel a figyelmet, „ha az életünk azzal 
telik, hogy azt várjuk, hogy tökéletesek és golyóállóak legyünk, 
mielőtt belépnénk a küzdelmek arénájába, végső soron folya-
matosan olyan kapcsolatokat és lehetőségeket áldozunk fel, 
amelyekből talán soha nem adódik több az életben.” Ezért saj-
nos idővel olyanok lehetünk, mint a nézők moziban: figyeljük 
mások kalandjait, örömeit, kudarcait, győzelmeit … azután ha-
zamegyünk és éljük a rutinszerű mindennapokat, maximum ál-
modozunk arról, hogy majd egyszer mi is kipróbálunk valami 
szuper dolgot. 

Hogyan lehet megtalálni a komfortzónánk határait? Sze-
rintem nem a komfortzónánk helyes elhagyása az, ha szívin-
farktust kapok egy új élmény átélése közben, vagy ha balesetet 
kockáztatok meg! Egyszerűen csak az, ami örömet okoz, ha a 
részese lehetek.  

Kezdjük kicsiben! Kipróbálni egy új főzési alapanyagot, 
amit még nem ismertünk koráb-
ban. Elmenni egy előadásra, 
amire mindig kíváncsiak vol-
tunk, de nehezen indultunk el. 
Felhívni egy régi barátot, akivel 
jó lenne újra találkozni. Megta-
nulni egy új kézműves technikát, 
melyre vágytunk. Elkezdeni egy 
új sportot, mert amikor hallunk 
róla, megdobban a szívünk. Fel-
fedezni egy olyan város kis ut-

cáit, amelyikről már többször olvastunk, … . Megtapasztalni, 
hogy az új lehet jó, de az is lehet, hogy nem fog minden tet-
szeni, de legalább megismerjük a felfedezés izgalmát. 

Manapság nagyon divatos a komfortzóna tudatos elhagyá-
sáról beszélni, és valóban: mert az újdonság sokszor izgalmas 
és élménnyel teli. Fiataloknak valóban a fejlődés útja lehet, de 
az idősebbek talán már a bölcsesség és az összegzés időszaka 
felé tartanak. 

Szeretnék még egy személyes véleményt megosztani: lehet 
valaki boldog a komfortzónáján belül is! Ha azokkal él együtt, 
akik szeretik, olyan feladatot lát el, amit örömmel tesz, és ott 
legbelül tudja, hogy a helyén van, akkor egy-egy kiruccanás a 
komfortzónán kívül fűszere lehet az amúgy boldog életének. 

M. Teréz nővér 

Életvezetés – komfortzónán belül és kívül 
Mottó: „Vándor: nincs előtted kitaposott 
ösvény. Lépted nyomán lesz ösvénnyé a 
tér.” 

Antonio Machado 

 
                                            Leó testvér                                                  Tappancs
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A tanítási év utolsó hétvégéjén, június 16-án ren-
dezték meg Csajágon az Alexa Gáspár emléktornát,
amin sportegyesületünk is részt vett. 

A rendezvény kifogástalan szervezésű és lebonyo-
lítású volt, amit a tragikusan elhunyt kis focista emlé-
kére rendeznek meg évente. 

Farkas Béla tanár úr, a torna szervezője a csapatok 
köszöntése során pár mondatban megemlítette a kupa 
történetét, ami máig megható emlék számomra. 

A képen látható fehér lufikat Gáspárnak eresztették 
fel a gyerekek, jelképesen, a mennyország felé. 

Résztvevők: 
Csajág  
Balatonalmádi  
Pusztaszabolcs 
Polgárdi 
Várpalota  
Balatonkenese  
Balatonfűzfő  
A balatonkenesei kisfiúk igen jól szerepeltek, így 

az utolsó helyosztó meccsen sikerült legyőzni a Várpa-
lotát, ami a bronzérmet jelentette számukra. 

A balatonkenesei csapat tagjai: 
Kovács Áron, Varga-Greman Alexander, Szili 

Zénó, Takács Máté, Kovács Zalán. Asszisztens: Ma-
rosvölgyi Gergő. 

A mostani tervekben szerepel a helyi gyerekek és a
felnőtt fiatalok további sportolási lehetőségének bizto-
sítása, de a bizottsági ülésen elhangzottak és szavazá-
sok alapján a városatyák többsége a fiatalok nagy csa-
patának működését egyelőre sajnos megszüntetné vá-
rosunkban. 

Marosvölgyi László

A BVSE a csajági futballtornán 

 
                           Alexa Gáspár emlékére 

A BALATONKENESE VSE MECCSEI 
2019. SZEPTEMBER 

Hárskút – Balatonkenese VSE 2019.09.08. 16:30 Hárskút 

Balatonkenese VSE – Nagyesztergár SE 2019.09.14. 16:30 Balatonkenese 

Bakonybél SZSE – Balatonkenese VSE 2019.09.22. 16:00 Bakonybél 

Balatonkenese VSE – Eplényi SE 2019.09.28. 16:00 Balatonkenese 

Szurkoljunk együtt Balatonkenesének! 
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Tiszta szívvel összegyűlni, gondtala-
nul ünnepelni – nem is olyan könnyű. 
Nem könnyű, hiszen ünnepeink mára 
gyökeresen átalakultak, mi magunk ala-
kítottuk át őket az elmúlt évtizedek so-
rán. 

Mégis elmondhatjuk: rohanjon bár-
hogy a világ, fújjon bármerről a szél, au-
gusztus 20-a, s benne István király soha 
el nem halványuló alakja mindig része 
volt és része lesz a magyar nyárnak. S 
nem csupán a hagyomány, a megszokás 
miatt. Szent István hatalmas elszántság-
gal, ugyanakkor végtelen alázattal szol-
gálta nemzetét. Puritán jelleme, rendít-
hetetlen hite vezette munkájában, mely 
nyomán alakja példaként állt a későbbi 
korok nemzedékei előtt, s állhat előttünk 
most is. De vajon ott van-e nagy kirá-
lyunk eszmeisége mindannyiunk szívé-
ben? Hányan tekintjük valóban szolgá-
latnak a közért, a társadalomért vállalt 
munkát? Ott csengenek-e a fülekben Ist-
ván király intelmei? Az eltökélt ural-
kodó szavai, aki nem a tőle függetlenül 
zajló politikai eseményekre bízta a saját 
és országa sorsát, noha a keresztény Eu-
rópában lett volna jelentkező bőven, aki 
úgymond szárnyai alá vette volna újon-
nan született hazánkat. István király tet-
teinek ereje éppen abban rejlett, hogy 
nélkülözött mindenfajta öncélúságot, sőt 
ellenkezőleg, biztonságot, hitet, jövőké-
pet adott az országnak. 

Tetterős királyunk, Szent István 
élete mutatja az utat. Szavak helyett tet-
tekkel, ígéretek helyett munkával állha-
tunk csak meg a vállalt feladat és ember-
társaink előtt. 

Ez augusztus 20-a és Szent István 
legfőbb üzenete a ma emberének. 

Tudom, hogy ez ma is nehéz feladat, 
talán még nehezebbnek is tűnhet, mint 
az államalapítás idején. De tetterős em-
ber képes szembenézni múltjával és je-
lenével. Képes higgadtan mérlegelni 
gyengeségeit, erősségeit, és levonja a 
szükséges következtetéseket a számve-
tésből. A tetterős embernek vannak cél-
jai, saját létfenntartásán túlmutató, ma-
gasabb rendű céljai, és rendelkezik a cé-
lok eléréséhez szükséges akaraterővel. 

 „Tartsd mindig eszedben, hogy min-
den ember azonos állapotban születik, 
és hogy semmi sem emel fel, csakis az 
alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg 
és a gyűlölség” – szólít meg minket ma 
is Szent István, Imre herceghez intézett 
intelmeiben. Csakis ezen hitvallás mel-
lett végezhette el István király hatéko-
nyan az általa felvállalt munkát. Állam-
alapító királyként, mind a mai napig pá-
ratlan egyéniségként, mégsem egyedül 
vállalkozott az embert próbáló feladatra. 
Vezetése alatt százak, ezrek, majd szá-
zezrek ismerték fel a nemzet fennmara-
dásához vezető utat, mely végül a ma-
gyarság virágkorát, máig meg nem is-
mételhető fejlődést hozott az ország éle-
tébe. A közösségbe vetett hit, a közös 
munka ereje az egyetlen, amely életre 
hívhatta a Magyar királyságot. 

Tudjuk valamennyien, hogy maga az 
államalapítás nem az ünnepről, hanem 
munkáról, sok és kemény munkáról 
szólt. Tudjuk azt is, hogy nagy királyunk 
elgondolásait, döntéseit sok tényező ne-
hezítette. Sokan reménykedtek akkor 
mind a király, mind az ország bukásá-
ban, zsákmányra éhesen várták, hogy rá-
vethessék magukat egy kedvező pilla-
natban. Nem lehetett könnyű így alkotni. 
Mit érezhetett vajon István, amikor tu-
lajdon vére, nagybátyja támadta hátba a 
hatalomért, mondván: én vagyok a jövő. 

Megfordult-e a fejében, hogy feladja 
művét és elkullogjon Koppány fenye-
gető hada elől? Nem. Nem hátrált meg, 
s a történelem fényesen igazolta ezt a bá-
torságot. – Szinte valamennyien kerül-
hettünk már ilyen helyzetbe. S ahogy 
Szent István királyunk emelt fővel, szi-
lárd hittel állt Koppány előtt, úgy kell 
nekünk is összefogással kitartanunk a 
munka becsülete és hitünk mellett. 

Sok évszázaddal később, nemzetünk 
sorsának egy nagy fordulópontján így 
fogalmazta ezt meg a legnagyobb ma-
gyar, Széchenyi István: „Egynek minden 
nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” És 
erre a szemléletmódra van talán legna-
gyobb szükség a mai Magyarországon, s 
még itt, Balatonkenese városában is. 
Csakis így lehet hatékonyan, tiszta szív-
vel dolgozni családért, hazáért, települé-
sért, s csakis így lehet tiszta szívvel, 
őszintén együtt ünnepelni, méltón az 
elődökhöz, méltón Szent István kirá-
lyunkhoz. 

Nézzünk most erre a kenyérre, néz-
zünk a rásimuló nemzetiszín szalagra. 
Én ma, 2019. augusztus 20-án, a dol-
gozó, és nem utolsósorban az áldozatra 
kész embert látom benne. Itt készült Ba-
latonkenesén, a mi kenyerünk. Múlt, je-
len és jövő szimbóluma. Mementója em-
beri becsületnek és munkának. 

Végignézve a településen, büszkén 
állhat meg az új kenyér mellett minden 
balatonkenesei. Ahogy minden nap kell 
az asztalra az új kenyér, úgy kell meg-
újulni Balatonkenesének is időről-időre. 
Sokáig termeltük ezt a kenyeret, még to-
vább gyúrtuk és most kisült. Szép, friss, 
kerek és új kenyér ez. Sok mindenben 
más, talán tartalmasabb is, mint az eddi-
giek. 

Balatonkenese város már bizonyí-
tott. A történelem viharait kiállva a so-
kadik generáció állja most körül e ke-
nyeret. Ez a város, mely példát adott 
környezetének felelősségvállalásról, a 
közös ügyeket előremozdító munkáról. 
A kicsinyes politikai taktikák, furkáló-
dások ideje lejárt. A ma Magyarországá-
ban csak azok maradhatnak talpon, akik 
egy emberként képesek küzdeni egy te-
lepülésért, egy célért. 

Erre a munkára hívom most ismét 
Balatonkenese város lakosságát, hiszen 
közeleg az újabb vetés ideje. Induljunk 
hát, tegyük a dolgunkat Balatonkenesé-
ért, hogy egy év múlva ismét emelt fővel 
állhassunk meg a MI KENYERÜNK 
mellett. 

Tömör István 
 

Az új kenyér 
Augusztus 20-át ünnepeltük 

Színes képeink a 2. oldalon. 

Sok évszázaddal később, nemzetünk 
sorsának egy nagy fordulópontján így 
fogalmazta ezt meg a legnagyobb ma-
gyar, Széchenyi István: „Egynek minden
nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” És
erre a szemléletmódra van talán legna-
gyobb szükség a mai Magyarországon, s 
még itt, Balatonkenese városában is. 
Csakis így lehet hatékonyan, tiszta szív-
vel dolgozni családért, hazáért, települé-
sért, s csakis így lehet tiszta szívvel, 
őszintén együtt ünnepelni, méltón az 
elődökhöz, méltón Szent István kirá-
lyunkhoz. 

Nézzünk most erre a kenyérre, néz-
zünk a rásimuló nemzetiszín szalagra. 
Én ma, 2019. augusztus 20-án, a dol-
gozó, és nem utolsósorban az áldozatra 
kész embert látom benne. Itt készült Ba-
latonkenesén, a mi kenyerünk. Múlt, je-
len és jövő szimbóluma. Mementója em-
beri becsületnek és munkának. 
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TOTÓ 
Gyümölcsök 

A magyar nyelv szépsége, hogy egy ételnek, gyümölcsnek vagy zöldségnek akár több 
neve is lehet. 

Sok helyütt használják még a népies megnevezéseket, de előfordul az is, hogy tájsza-
vak alakulnak ki egy-egy nyelvjárásban, régióban. 
 

 Kérdés 1 2 X Megoldás 

1. Mit neveztek 
kokojzának? eper málna áfonya  

2. Mi a csete? bodza csipkebogyó vadkörte  

3. 
Melyik gyümölcs a 
büszke, piszke vagy 

köszméte? 
eper egres alma  

4. 
Melyik gyümölcsöt 

hívják boldogasszony 
csipkéjének? 

fekete szeder ribizli málna  

5. Melyik barackféle 
a tengeribarack? sárgabarack őszibarack nektarin  

6. Minek a régi neve 
potyóka vagy fosóka? füge szőlő mirabella 

szilva  

7. Mi az a niszpolya? földi 
mogyoró naspolya sárgadinnye  

8. Melyik növényt rejti 
a borbolya elnevezés? áfonya szeder vadsom  

9. Mi is valójában 
a szamóca? földieper málna faeper  

10. Milyen termést 
nevezünk hecsedlinek? áfonya csipkebogyó berkenye  

11. 

Milyen gyümölccsel 
oltották szomjukat 

eleink, amikor vackort 
ettek? 

vadsóska vadalma vadkörte  

12. 
Mit eszünk akkor, 

amikor makukát vagy 
tutyellát fogyasztunk? 

szotyola mogyoró tökmag  

13. 
Hogy nevezte 

az egyszeri palóc bácsi 
a dinnyét? 

haskó lókukó szurdancs  

 

Tájházi teadélelőtt 
– hagyományőrző vetélkedővel 

…mégpedig kenesei titkok nyomában, ígérte a plakát, és egészen 
biztosan nem unatkozott, aki augusztus 17-én, szombaton délelőtt a ke-
nesei Tájház programját választotta. A játékra vállalkozók megtalálhat-
ták a Balaton-mente hímzéseit, mégpedig Némethné Jucika csodaszép, 
valódi kézimunkái között válogatva, fejthettek rejtvényt, azonosíthattak 
gyógynövényeket, melyek teáját is megkóstolhatták. 

A Tájház képével díszített díjak Tóth Pisti keze munkáját dicsérik. 
Ja, és lekváros bukta is volt. 

 

 

 



16 BBalatonkenesei Hírlap 2019. szeptember 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Népi ételek 
 Népi ételek Megfejtés 

1. fumu  
2. gánica  
3. kalinkó  
4. fonyódi petyek  
5. tikmonyos galabugyri  
6. tócsi  
7. grenadírmars  
8. dödölle  
9. puliszka  

10. sterc  
Valamennyi választ tudja? 

Ne habozzon megosztani velünk! 
A helyes megfejtést beküldők között 

könyvet sorsolunk ki! 
Küldje el megfejtését a 

balatonkenesehirlap@gmail.com címre, 
2019. szeptember 15-ig! 

A Porcica utcában jártunk 
Nyikos János Porcica utca című kötetének bemutatóján, 2019. au-
gusztus 13-án hallhattunk verseket, mint például… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…a könyv születésének hiteles történetét a szerző és a kötet illuszt-
rátora, Nikolausz Krisztián elbeszélésében… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…és remek muzsikát, Vihula Mihajlo jóvoltából – sajnos ez utób-
bit így, az újságoldalon a legkevésbé lehet érzékletesen bemutatni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezen kívül a szerencsések dedikál- 
tathatták kötetüket a szerzővel, és 
beszélgethettek is a délután szereplőivel a családias hangulatú ösz-
szejövetelen. 

– nk – 
Fotó: Monostory Margit 

Tavon 

Éjjel a tájat a hold süti be, 
s hallik a tó csobogása. 
Bújik a sásban a nádi csibe – 
várja a jelt vonulásra. 

Éji bogárraj az égbe libeg – 
túl a vizen suta falvak 
távoli lámpafüzéreinek 
fénye felé fodorulnak. 

Lépdel a táltos a csillagokon, 
majd puha szárnyai nőnek 
s ring a szelíd tavon álmatagon – 
enged a nyár az időnek. 

Nyikos János
a Porcica utcát dedikálja

a Balatonkenesei Könyvtár részére

Ha szerda, akkor Tájház! 
…Mert a Tájházban ezen a nyáron is mindig történt va-
lami. 
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Idén nyáron immár hatodik al-
kalommal rendeztük meg Bala-
tonkenese Város Önkormány-
zatának támogatásával a Nyári 
Zenés Estek sorozatot. Július 
és augusztus folyamán három 
hangversenyre invitáltuk a ze-
neszerető közönséget a refor-
mátus templomba: a júliusi hó-
napban jómagam, valamint Pa-
lotás Gábor kecskeméti ütőhangszeres 
művész szóló ütőhangszeres hangver-
senyt adtunk, augusztusban pedig Hont-

vári Csaba trombitaművész és Ruppert 
István orgonaművész barokk estjét hall-
hattuk. 

A sorozat mellett koncertezett még 
Füredi Veronika hegedűművész és 
Horváth Alina zongoraművész, va-
lamint a Neked8 kamarakórus. 
Nagy öröm, hogy visszatérő zene-
hallgatóink mellett folyamatosan 
jönnek új érdeklődők, s tavalyi ígér-
temet idén is megteszem: folytatjuk 
a hagyományt, jövőre ismét találko-
zunk. 
Köszönet Balatonkenese Város Ön-
kormányzatának a támogatásáért, és 
minden kedves vendégünk adomá-
nyáért, hogy sorozatunkat a meg-
szokott színvonalon folytathassuk. 

Sipos Csaba 
ütőhangszeres kamaraművész, kántor 

Fotó: Németh Péter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 115. Országos Lecsófesz-
tivált tartották idén Balaton-
kenesén. A rendezvény ezút-
tal három napon át tartott: 
esti koncertekkel, vásári lát-
ványossággal, a Széchenyi park 
kellemes környezetében. 

Az esemény fénypontja 
azonban a főzőverseny ma-
radt. Szombaton az ország 
különböző tájairól érkezett 
24 csapat mérte össze tudá-
sát és ötleteit. Többen esküdtek a hagyományos ízvilágra, 
de olyan „vadhajtásokat” is kóstolhattunk, mint a lecsó 
sushi. A készítője szerint azonban ez a verzió sem áll messze 
a hagyományoktól, hisz a rizses lecsó létezik, ebben pedig 
csak az algalap volt újdonság. Erre jött a rizs, közepére pe-
dig a lecsó. 

A velős lecsóburger alapját a húspogácsa helyett egy ve-
lős lecsópogácsa adta, amihez a csontvelőt grillen készítet-

ték el. Ez az elgondolás nagyon meg-
tetszett a zsűritagoknak is, de ezúttal 
az előre meghatározott szempontok 
alapján a TTeam bulika csapat El Lec-
horizo nevű készítményére esett a vá-
lasztásuk. Így a Team bulika csapat ka-
pitánya, JJurics Adrián lett a lecsókirály, 
aki elmondta: az étel készítésének a lé-
nyege a társaság tagjai közötti barátság 

és szeretet volt a jó alapanya-
gok mellett. Az étel a nevét az 
egyik alapanyagáról, a spa-
nyol chorizo kolbászról kapta. 

A második helyet a soly-
mári FFord Sólyom Csapata ál-
tal készített békacombos lecsó 
nyerte el, a harmadik pedig a 
Vendégváró és Gasztronómiai 
Egyesület húsgombócos lecsó-
ja lett, melyet a csapat tagjai 
által szervezett Balatonfűzfői 

Gombócfesztivál ihletett. Különdíjat kapott a LLeccs-go csapat 
Finnyás Lecsó fantázianevű alkotása, a kapros, tökös lecsó. 

A zsűri tagjai: KKocsis Bálint mesterszakács séf, gasztronó-
miai szakember és előadó, az Emocionális Gasztronómia 
nagykövete, SSövényházi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnöke, Nemesvá-
mos polgármestere és ZZatykó György séfmester voltak. 

Peresztegi Virág 

Nyári Zenés Estek a református templomban
– visszatekintés 
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Polgármesterjelöltek 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
KÖZÖSEN – TISZTÁN – KENESÉÉRT 

TISZTELT VÁLASZTÓK! 

Jurcsó János független polgármesterjelöltként kérem, 
engedjék meg, hogy bemutatkozzam. 47 éves vagyok, fele-
ségemmel 20 éve élünk Balatonkenesén. 2 gyermeket neve-
lünk, a lányunk középiskolás, a fiunk pedig 8. osztályos. 
2017 novemberéig a helyi iskolában tanítottam történelmet 
és földrajzot, azóta pedig a Nemzeti Szakképzési és Felnőtt-
képzési Hivatal munkatársaként járom az országot, de min-
den este ide, Kenesére térek haza. 2014 őszén egyedüli füg-
getlenként kerültem be a képviselőtestületbe az Önök jóvol-
tából. Az elmúlt években sokat tanultam, láttam jó és rossz 
példát, találkoztam helyes és helytelen döntéssel egyaránt, és 
most mindezeket a tapasztalatokat polgármesterként szeret-
ném kamatoztatni. 

2014-ben azt írtam a bemutatkozásomban, hogy „olyan Ke-
nesét szeretnék, ahol haladás és béke van, ami virágzik és 
rendezett”. Ma is így gondolom. Úgy hiszem, hogy a felelőt-
len ígérethalmazok kora lejárt, le kellett, hogy járjon. Ki és 
hogyan tudna biztosat ígérni a jövőbelátás képessége nélkül? 
Nem tudom én sem, más sem, mit hoz a holnap, csak abban 
lehetünk biztosak, hogy milyen célokat tűzünk ki, milyen el-
vek mentén és milyen módszerekkel kívánjuk azokat elérni, 
megvalósítani. Ha meghallgatjuk mások véleményét, akkor 
elvárhatjuk, hogy minket is meghallgassanak. Ha viták során 
engedjük, hogy az észérvek megváltoztassák az álláspontun-
kat, akkor a mi véleményünkre is adhatnak. Ha kezet nyúj-
tunk, számíthatunk arra, hogy fogadják azt. Ez a kommuni-
káció lényege, és egy településnek, az ott élőknek nagy szük-
sége van erre. Fontosnak tartom azt is, hogy terveink legye-
nek a holnappal és a holnaputánnal, de az sem baj, ha a kö-
vetkező évekkel és évtizedekkel is. Ha nem tudunk célokat 
kitűzni, sodródni fogunk, elveszünk a pillanat forgatagában, 
és a valóban fontos dolgok észrevétlenül elsiklanak mellet-
tünk. De nem elég pusztán tervezni, cselekedni is kell: tettek 
nélkül minden elképzelés csupán ábránd marad. Balatonke-
nese fejlődéséhez pedig nem elegendő az álmok kergetése! 
Határozott kézzel kell megragadni a lehetőségeket, kamatoz-
tatni az adottságainkat, képviselni és védeni városunk érde-
keit, megtartani mindazt, ami jól működik, ami szép, ami 
hasznos, és ezzel egyszerre fejleszteni városunkat úgy, hogy 
az utánunk jövőknek is legyen mire büszkének lenni. 

2014-ben, 5 évvel ezelőtt 3 dologban láttam a megoldást: em-
beri hangon, koncepciók mentén, Kenese érdekében… És ez 
máig semmit sem változott. 

Tudom, hogy mások is így szeretnék városunk jövőjét szol-
gálni: közösen, tisztán, Keneséért cselekedve… Kérem, 
hogy szavazataikkal támogassák őket! 

Képviselőjelöltek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Szeretek Balatonkenesén élni, szeretem városun-
kat és az itt élő embereket, szeretek értük tenni 
munkaidőmben és azon túl is. Családom tagjai 
emberöltő évtizedek óta balatonkeneseiek. Én 
magam is születésem óta itt élek, ide jártam álta-
lános iskolába, és körzeti-közösségi szakápoló-
ként itt gyakorlom hivatásomat. 

Együtt élek a várossal, naponta járok a település 
utcáin, a közösség minden örömét és bánatát 
közelről ismerem. Örömmel tapasztalom, hogy a 
középületek – pályázati források segítségével– 
megszépültek, azonban sok még a teendő. Az in-
tézmények eszközparkja sürgősen korszerűsí-
tésre szorul annak érdekében, hogy az ott dolgo-
zók magasabb színvonalon szolgálhassák az itt 
élőket. Hivatásomhoz hűen fontosnak tartom a 
Balatonkenesén élők egészségügyi, szociális és 
kulturális jólétének fejlesztését, figyelembe véve 
a helyi igényeket és lehetőségeket, miközben 
magam is folyamatosan tanulok, hogy segíthes-
sek. 

Megválasztásom esetén szeretném korábbi kép-
viselői tapasztalataimat felhasználni. Fontos szá-
momra a korrekt, hiteles és naprakész tájékozta-
tás, valamint a lakosság intenzív bevonása a kép-
viselő-testületi döntések előkészítésébe és meg-
hozatalába. A sikeres és eredményes önkor-
mányzás a közös célok meghatározásával, a kü-
lönböző generációk és érdekcsoportok bevoná-
sával, együttműködésével valósulhat csak meg. 

A naponta, hetente, havonta jelentkező, valódi 
közösségi igényekre szükséges reagálni, például 
a bölcsődei férőhelyek bővítésével vagy termelői 
piac kialakításával. Képviselőként szeretnék 
hozzájárulni ahhoz, hogy az itt élőket óriási 
büszkeség töltse el azért, hogy balatonkenesei-
nek mondhatják magukat. „Közösen, tisztán, 
Keneséért cselekedve…” 
Ehhez kérem és előre is köszönöm megtisztelő 
támogatásukat! 

Kurucz Henrietta 
független képviselőjelölt 

 
„Nem csak ezért vagyunk felelősek, amit 
megteszünk, hanem azért is, amit nem te-
szünk meg.”  

Lao-Ce 
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Képviselőjelöltek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Balatonkeneseiek! 

Kocsis Jenő vagyok, 62 éves Balatonkenesei lakos. 
Mindkét gyermekem a családjával és a hat unokámmal 
szintén városunkban él. Több évtizede vezetek egy helyi 
családi vállalkozást, valamint több éve tevékenyen részt 
veszek településünk köz-, és közösségi életében. Az évek 
alatt szoros kapcsolatot alakítottam ki mind a helyi vállal-
kozókkal, mind a településünkön kialakult lakossági szer-
vezetekkel. A velük való beszélgetéseim során megismer-
tem észrevételeiket, ötleteiket, az őket érintő problémákat, 
éppen ezért döntöttem úgy, hogy független jelöltként indu-
lok a helyi választásokon. Hiszek az önálló gondolkodás-
ban, abban, hogy egymás ötleteit, érveit meghallgatva, kö-
zösen, egy közös cél érdekében összefogva tudjuk a leg-
jobban segíteni otthonunk, Balatonkenese további fejlődé-
sét. Éppen ezért fontosnak tartom a helyi vállalkozások és 
a különböző helyi szervezetek összefogását, hiszen azokat 
az itt élő emberek hozták létre, akik mindig a helyi érdeke-
ket tartják szem előtt. 
Sosem voltam híve a nagy szavaknak és a nagy ígéretek-
nek. Jól tudom, hogy ezeket betartani lehetetlenség, vi-
szont azt is tudom, hogy a közös problémák megoldása, a 
feladatok megvalósítása együttes erővel, egymást segítve 
lehetséges; a már meglévő, jól működő értékeinket, rend-
szereinket továbbfejlesztve is megoldható. Ezen okból fe-
leslegesnek tartom a nagybetűs tervek hangoztatását, hi-
szen azokat mindig az adott időszak pályázatai és az arra 
való lakossági igény határozza meg. De közös összefogás-
sal, közös akarattal, mint ahogy az elmúlt évben a település 
már bizonyította, a lehetőség mindig adott arra, hogy 
szebb, békésebb és virágzóbb városban éljünk. 
Mindig szigorú értékrendet vallottam: egyenesség, becsü-
letesség, meghallgatás és a kimondott szó betartása. Éle-
tem során megtanultam, hogy ezen értékek nemcsak a cé-
lok elérésénél, hanem az életben is nélkülözhetetlenek. 
Balatonkenese egyedi adottságokkal és páratlan természeti 
értékekkel megáldott település; számomra egy olyan kü-
lönleges hely, melyet otthonomnak hívok és melynek jö-
vőjét, további fejlődését az itt élő lakosság, az ide látogató 
vendégek, de leginkább gyermekeink és unokáink miatt 
mindennél előrébb valónak tartok. 

Szavazatunk leadásával lehetőségünk van arra, hogy 
együtt fejlesszük tovább városunkat egy olyan jövő felé, 
melyre nem csak mi, de az utánunk jövő generáció tagjai 
is büszkék lehetnek. Ragadjuk meg hát a lehetőséget és in-
duljunk el együtt az úton közösen, tisztán, Keneséért cse-
lekedve. 

Képviselőjelöltek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Balatonkeneseiek! 

Szabó Tamás vagyok, 44 éves, születésem óta bala-
tonkenesei lakos. 23 éve egy helyi vállalkozás üzletében 
dolgozom. Munkám során naponta találkozom az itt élő 
idősebb és fiatalabb generáció tagjaival, nyaralótulajdono-
sokkal, és az ide látogató vendégekkel. Az általuk elmon-
dott problémák, gondolatok és ötletek sarkalltak arra, mint 
öt évvel ezelőtt is, hogy független jelöltként induljak a helyi 
választásokon. Hosszú évek óta tevékeny tagja vagyok a 
helyi közéletnek. Tapasztalataim alapján fontosnak tartom 
a városunk lakóival való folyamatos, nyílt és közérthető 
párbeszédet, hiszen egy közösséget csakis úgy lehet képvi-
selni, ha meghallgatjuk az itt élőket, és döntéseinket mindig 
a helyi érdekeknek rendeljük alá. Meggyőződésem, hogy 
felelőtlenség lenne hangzatos beruházásokat, fejlesztéseket 
ígérni, hiszen ezeket mindig a jövőbeni költségvetés, illetve 
a majd kiíródó pályázatok határozzák meg. Viszont tudom, 
hogy vannak olyan lehetőségek is, melyek ezeken kívül egy 
kis odafigyeléssel, tervezéssel megvalósíthatók. Vélemé-
nyem szerint településünk kitűnő adottságokkal rendelke-
zik, melyek mindezidáig kiaknázatlanok maradtak. Tudom, 
hogy mindig van hova fejlődni, így kiemelten fontosnak 
tartom mindazon értékeink megtartását, mely vonzóvá és 
szerethetővé teszi településünket nemcsak az itt élők szemé-
ben, hanem a letelepedni vágyók és az ide látogató vendé-
gek számára is, és hiszem, hogy tovább kell fejleszteni azo-
kat. Meglévő, nagysikerű helyi szervezésű rendezvényein-
ket tovább kell színesítenünk, valamint régi nagy sportese-
ményeinket újra feléleszteni, egész évben, hogy minden 
korosztály megtalálja azt a tartalmas és kulturált kikapcso-
lódási lehetőséget, melyre vágyik. Balatonkenese mindig 
kiemelt szerepet játszott térségünkben, ismert volt össze-
tartó lakosairól. Fontosnak tartom, hogy a környező telepü-
lésekkel még szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki, hiszen itt 
a Balaton partján mindannyian hasonló nehézségekkel és 
problémákkal nézünk szembe, és tudom, hogy ezeket min-
dig együtt a legkönnyebb megoldani. Meggyőződésem, 
hogy városunk jövőjének alakítása szavazataink leadásával 
veszi kezdetét. Kérem Önöket, tiszteljenek meg bizalmuk-
kal, hogy független képviselőként Önökért dolgozhassam, 
hiszen mi, akik itt élünk, akik ide valósinak tartjuk magun-
kat, alkotjuk azt a közösséget, melyet Balatonkenesének 
hívnak. Hiszem, hogy egymást meghallgatva, egymásért 
tenni akarva tudunk tovább fejlődni, otthonunk, Balatonke-
nese jövőjét szolgálni: közösen, tisztán, Keneséért csele-
kedve! 
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 Képviselőjelöltek 

Kedves Balatonkeneseiek! 

Tóth-Renczes Katalin vagyok, 34 éves, születésem óta Balatonke-
nesén élek és itt képzeljük el családommal a jövőnket. 
Három kisgyermek édesanyjaként elsődleges feladatomnak tartanám, hogy 
városunk kiemelt figyelmet fordítson az itt élő fiatalokra és gyermekes csa-
ládokra egyaránt. 
Naponta találkozom leendő szülőkkel, szülőkkel, nagyszülőkkel. Beszélge-
téseink során gyakran szembesülök az Őket foglalkoztató gondolatokkal, 
igényekkel, problémákkal. 
Támogatni és elősegíteni kívánom azokat a kezdeményezéseket, fejleszté-
seket, pályázati lehetőségeket, melyek helyben tartanák a fiatalokat, a gyer-
mekes családokat és mindazokat, akik azért választották Balatonkenesét, 
mert itt képzelik el a jövőjüket. Hiszem, hogy még ideálisabbá tehetjük a 
városunkat minden itt élőnek és itt letelepedni szándékozó fiatalnak és idős-
nek egyaránt. 
Szülőként számomra is kulcsfontosságú, hogy gyermekeink már kiskorban 
sokrétű ismeretet gyűjtsenek a művészetek, a sport, valamint az egész életen 
át tartó egészség- és környezettudatosságra nevelés terén. Ezeken a foglal-
kozásokon megszerzett és elsajátított tudást, tapasztalatot, baráti kapcsola-
tokat, valamint emberei értékeket iskolásként és később felnőttként is ka-
matoztatni tudják. 
Nekünk, keneseieknek, régóta szükségünk lenne egy olyan helyre, ahol egy-
szerre több generáció találkozhatna és közöttük kölcsönös együttműködé-
sek bontakozhatnának ki. Hiszen egymás mellett, egymást segítve alakul-
nak csak ki közösségek, tartós emberi kapcsolatok. 
Városunk kivételes adottságokkal rendelkező, minden évszakban vonzó, 
különleges természeti értékekkel rendelkező település. Megválasztott kép-
viselőként fontos feladatomnak tartanám, hogy az itt élők és ide látogatók 
kényelmét, valamint tartalmas kikapcsolódását ezentúl is szem előtt tartsuk, 
valamint új lehetőségeket kínáljunk számukra. A jövőben tennünk kell 
ezért, hogy még színesebb és élménydúsabb lehetőségeket nyújtsunk a helyi 
lakosoknak és az itt nyaralóknak, hogy visszatérő vendégek legyenek vá-
rosunkban. 
Szavazata leadásával mindenkinek lehetősége van arra, hogy saját és gyer-
mekei jövőjét, valamint közössége életét még jobbá tegye. 
Kérem Önöket, szavazzanak rám, tiszteljenek meg bizalmukkal, mert Önö-
kön is múlik, hogy független képviselőként azon dolgozhassak, hogy a te-
lepülésen élők otthon érezzék magukat, közösségben éljék meg mindennap-
jaikat, hobbijaikat, kreativitásukat, hiszen ettől érezzük igazán otthonunk-
nak éppen Balatonkenesét. 
Hiszem, hogy Mindnyájunknak fontos, hogy az a hely, ahol élünk, tovább 
fejlődhessen, ezért fogjunk össze közösen, tisztán, Keneséért cselekedve! 

 Képviselőjelöltek 

Tóth Péter vagyok, 38 éves, szüle-
tésemtől fogva balatonkenesei lakos, nős, 
két gyermek büszke és boldog édesapja, 
a Balatonkenesei Pilinszky János Iro-
dalmi Színpad alapító tagja, lelkes ama-
tőr sportoló. A helyi általános iskolából 
indultam, és a veszprémi Lovassy László 
Gimnáziumon keresztül vezetett az utam 
a Pécsi Tudományegyetem Közgazda-
ságtudományi Karára, ahol 2005-ben sze-
reztem közgazdász diplomát. Az elmúlt 
14 évben országos hatáskörű informati-
kai projekteken dolgoztam, amelyek so-
rán széleskörű tapasztalatokat szereztem 
milliárdos költségvetésű európai uniós 
projektek előkészítésében és megvalósí-
tásában. Már őszül a halántékom, így el-
érkezettnek látom az időt arra, hogy a 
szaktudásomat szeretett városom szolgá-
latába is állítsam, ezért elindulok a 2019. 
évi önkormányzati választásokon, mint 
képviselőjelölt. Az általam elképzelt Ba-
latonkenesére örömmel költöznek vissza 
azok a fiatalok, akiket a munkájuk elszó-
lított a városból az elmúlt években, de a 
gyökereik ide kötik őket. Kenese az a te-
lepülés lesz, ahol az állandó lakosok és a 
nyaralók egyaránt boldogok, és nem az 
életük megkeserítőjeként tekintenek egy-
másra, hiszen a jelenlegi konfliktusok 
forrásai néhány egyszerű, szervezés jel-
legű beavatkozással kezelhetőek lenné-
nek. Az én Balatonkenesém megbecsüli 
az időseket, és biztosítja számukra az 
egészségügyi szolgáltatásokat. A mun-
kám során megtapasztaltam, hogy kizáró-
lag a csapatmunka és a konstruktív szem-
lélet hozhat hosszú távon eredményeket, 
és hiszek abban, hogy az egyik legjobb 
adottságokkal rendelkező balatoni tele-
pülés fenntartható fejlődéséhez hozzá tu-
dok járulni a szaktudásommal. Ha Ön is 
így gondolja, akkor kérem, támogasson a 
szavazatával, hogy Önökért dolgozhas-
sam, közösen, tisztán, Keneséért csele-
kedve! 
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Képviselőjelöltek 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Szeretnék bemutatkozni, mint függet-
len önkormányzati képviselőjelölt. 

Ambrus Gáborként, mint osz-
tálytárs, vagy mint balatonkenesei la-
kos sokan ismernek. Születésem óta, 
immár 43 éve Balatonkenesén élek. 
Örülök, hogy feleségem és kisfiaim is 
a Balaton partján élhetnek. Élvezhetik 
a nyarat a strandon, a téli csendet és a 
friss levegőt. Gyermekeim ide járnak 
óvodába, majd iskolába, itt szerzik 
meg első barátaikat, kezdenek el spor-
tolni vagy zenélni. Balatonkenese 
számomra az otthon, a biztos pont, 
ahol a szüleim, nagyszüleim is éltek, 
amiért tenni szeretnék, többet, mint 
pusztán lakos, vagy mint munkaadó. 
Nekem nem mindegy, hogy milyen 
környezetben nő fel a jövő generáci-
ója. Tudnunk kell, sőt együtt kell kita-
lálnunk, hogy milyen jövőnk lesz Ba-
latonkenesén, gyermekeknek, szülők-
nek, nagyszülőnek. 

Ha bizalmat szavaznak nekem, azért 
fogok dolgozni, hogy közös terveink 
legyenek, s azokat sikerre is vigyük. 
Együtt álmodjunk nagyot és együtt is 
valósítsuk meg. 

Köszönöm, hogy elolvasták bemutat-
kozásomat, és kérem támogassa-
nak szavazataikkal! 

 
 
 
 
 
 
 

Képviselőjelöltek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tisztelt Kenesei Választópolgárok! 

Születésemtől kenesei vagyok, s az életem nagyon 
sok ponton forrott össze településünkkel. Az el-
múlt önkormányzati ciklusban kültagként tevé-
kenykedtem a Településfejlesztési és Turisztikai 
Bizottságban. Bevallom, sokszor éreztem, hogy 
megbízatásomat feladom. Hogy végül nem tettem, 
annak oka, hogy nem akartam megfutamodni a fe-
lelősség elől. 

Most ismét lehetőségünk nyílik, hogy szavazata-
inkkal olyan embereket támogassunk, akik a tele-
pülésünkön élők érdekeit tekintik a legfontosabb-
nak. Úgy döntöttem, képviselőjelöltként indulok a 
2019-es önkormányzati választáson, mert még ér-
zek magamban annyi erőt, hogy segítsem szülővá-
rosomat és annak polgárait. Vallom, nem egymás-
sal kell harcolni, hanem a lakosság érdekeiért. A 
magam részéről senkit sem tekintek ellenségem-
nek, esetleg talán vitapartneremnek, a közösségért 
végzet munka érdekében. 
Sok dologról beszélhetünk, és kell is beszélnünk, 
de cselekedni fontosabb. Véleményem szerint vá-
rosunk feltétlenül megvalósítandó feladatai – 
egyebek mellett – a következők lennének: 

1. A városközpont rendezése – Jelenleg felemás ar-
cot mutat az utca: az egyik oldala kulturált, rende-
zett, a másik elhanyagolt. Ezzel együtt a piac kér-
désének megoldását sem lehet tovább halogatni. 

2. A parkolás észszerűsítése – nem lenne szabad 
további zöld területeket vesztenünk a mind na-
gyobb helyigénnyel fellépő parkolás miatt. 

3. Kulturális stratégiánk felülvizsgálata – hogy ne 
külső vállalkozókkal kelljen anyagilag is sikeres 
rendezvényeket szerveztetnünk. 

4. Szorosabb kapcsolat kialakítása a helyi lakosok 
és az üdülőtulajdonosok között, mert ezzel egy sor 
kellemetlenséget el tudnánk kerülni. 

Kedves keneseiek, megtisztelő támogatásukat ké-
rem, hogy független képviselőként szolgálhassam 
közösségünk érdekeit. 
 

Id. Mészöly Sándor 
független képviselőjelölt 

 
Önkormányzati 

választások 

2019 
 
 
 

A köztársasági elnök 
2019. október 13. napjára, 

vasárnapra tűzte ki 
a helyi önkormányzati 
általános választásokat. 

 
A Balatonkenesei Hírlap 

ezen felületein 
a balatonkenesei polgár-
mester- és képviselőjelöl-
tek bemutatkozását, prog-
ramjait olvashatják, követ-

kező, októberi lapszá-
munkban is. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A jelöltek bemutat-
kozó anyagaikat 

folyamatosan küldik, 
lapzártánkig ennyi 

bemutatkozás érkezett. 
A következő hónapban 
is lehetőséget biztosítunk 
az indulóknak, de már 
csak azoknak, akik idő-
közben megszerezték 
a kellő számú ajánlást, 
és a szavazófülkében 
választhatók lesznek. 

 
Az ezzel kapcsolatos 

előírásokat bárki meg-
tudhatja például az  

interneten. 
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Az új könyvet stílusosan az őszi szüreti időszakhoz kap-
csolódóan jelentették meg Kenesén. A könyvbemutatónak 
a Hotel Marina-Port adott otthont. Győrfi Károly, a bor-
lovagrend alapító elnök-nagymestere elmondta, hogy a 
kötetben szerették volna összefoglalni a szervezet 2009 
óta íródó történetét. Elhangzott: a kiadvány elkészítésén 
több mint egy éven keresztül dolgoztak, s a megjelente-
tését a térségi önkormányzatok, civil szervezetek, cégek 
és a borlovagrendi tagok segítették 5-től 150 ezer forintig 
terjedő pénzösszeggel. 

A Győrfi Károly tervezte kiadvány gazdag képanyaggal, 
felsorolja a borrend hagyományos rendezvényeit: az első 
minden évben a Vince-napi borbál, melyen a borrend ké-
sőbbi tagjait, a borapródokat avatják; a szervezet kenesei 
borversenyeit, ahol a kelet-balatoni tájegység termelői 
mutatkoznak be – ezen választják meg Kenese város borát 
is. Olvashatunk a hazai és külföldi utazásokról, amikor 
más borrendek meghívására képviselték hazánkat és a 

tájegységet. Megismerhetünk helyi családi termelőket, 
akik évtizedek óta foglalkoznak szőlőműveléssel és borké-
szítéssel a térségben. Vér Lászlóné Kiss Irén írásában 
pedig a Balaton keleti medencéjének szőlőkultúrájáról ka-
punk remek összefoglalást. 

Németh Péter református lelkész méltatta a szervezet 
működését. Azurák Mihály borirodalmár, a borrend tisz-
teletbeli tagja pedig kiemelte a közösség erejét és nyitott-
ságát, mellyel példaértékű színfoltjai a térségnek. 
A Kelet-Balatoni Borlovagrend alapítása óta azért dol-
gozik, hogy a magyar szőlő- és borkultúrát népszerűsít-
sék, elősegítsék a kulturált borfogyasztási szokások kiala-
kulását és elterjedését. Jelenleg harminc tagjuk van, de 
szeptember végi rendezvényükön újabb három személlyel 
bővül a létszám. 

BK Hírlap 

 
 
 
 

Könyv a Kelet-Balatoni Borrend első tíz évéről

Az a szép szőlő a gazdabolt kertjében… 
A gazda(bolt) szemén kívül a vásárlók is hizlalták, megcsodálták a 
fényképen látható kék zweigelt szőlőt, melynek további titka Balaton-
kenese éghajlata és talajadottsága, ami kiváló feltételeket biztosít az 
itt látható, szép termésnek. 
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A mai alkalom-
mal néhány fogalom-
mal szeretném megis-
mertetni olvasóinkat. 
Olyan fogalmak ezek, 
amelyek a hétközna-
pokban használato-

sak, de hogy tulajdonképpen mit jelente-
nek, mi az értelmük, talán kevésbé is-
mert. 
Addiktológia 
A szenvedélybeteg-

ségekkel, előz-
ményeikkel, oka-
ikkal a betegsé-
gek kialakulásá-
val, prevenciójával (megelőzésével), 
a betegség gyógyításával, rehabilitá-
ciójával, valamint a szenvedélybe-
tegségből felgyógyult személyek ál-
lapotmegőrzésével foglalkozó tudo-
mány. 

Addiktológus 
Olyan szakember, aki az addiktológia 

tudományával, illetve annak gyakor-
lati alkalmazásával foglalkozik. 

Alkoholfüggés 
Életmód, életforma. Köz-

ponti motiváció (cse-
lekvéskésztető ténye-
ző), az egyén számá-
ra kielégítőnek ér-
zett alkoholszint el-
érése képezi, amely 
társadalmi szerepeinek adekvát (e-
gyenlő értékű, valaminek pontosan 
megfelelő) elvégzését gátolja. 

Antiszociális 
Közösség- és társadalomellenes gondol-

kodású, normaszegő magatartás (→ 
deviáns). 

Deviancia 
Olyan életmód, magatartásforma, visel-

kedés, mely az adott társadalmi kö-
zösségen, csoporton belül a szokásos 
normáktól eltér. 

Diszkrimináció 
Ha egy egyénről 
nem a valós, azaz 
tényleges cselekede-
tei alapján, hanem 
egy feltételezett tu-
lajdonsággal ren-

delkező csoporthoz tarto-
zás alapján formálnak vé-
leményt. Mindjárt e foga-
lom mellé illeszthetjük az 
előítéletet, amely csoport-
ról, személyről vagy je-
lenségről alkotott véle-
mény, mely bizonyíték, 
vagy szisztematikus bizo-

nyítás nélkül alakul ki. Mindezek le-
hetnek kedvezőek, de az esetek több-
ségében kedvezőt-
lenek, és intézmé-
nyesülhetnek a tár-
sadalom törvé-
nyei, esetleg szo-
kásai által. 

Jog 
Objektív (elfogulatlan, 

pártatlan) értelemben azon normák, 
illetve szabályok összessége, ame-
lyek a társadalomban élő emberek 
egymáshoz és a hatalmi szervezetek-
hez fűződő viszonyát, egymás kö-
zötti kapcsolatát sza-
bályozza. Az írott jog 
szabályait az állam 
jogalkotó szervei meg-
határozott rendben, 
formában hozzák lét-
re. Két fő ága van: a 
közjog és a magán-
jog. A közjog az ál-
lampolgár és a közhatalom gyakorló-
inak egymás közötti, illetve a ha-
talmi szervezetek egymás közötti 
kapcsolatát szabályozza. Fajtái: 
nemzetközi jog, adójog, egyházjog, 
közigazgatási jog, büntetőjog stb. A 
magánjog a polgárok egymás közötti 
viszonyát, viszonyrendszerét szabá-

lyozza. Ilyen lehet például a polgári 
jog, a családjog. 

Szubjektív (elfogult) értelemben az e-
gyénnek az a jogosultsága, hogy az 
objektív jogban elismert jogviszo-
nyok alanya lehessen, azaz jogokat 
gyakoroljon és köte-
lezettségei legyenek. 

Jogi tanácsadás 
Jogász szakember által 

nyújtott segítő szol-
gáltatás közvetlenül 
a kliensnek, vagy se-
gítő szakember szá-
mára. 

Jogszabály 
Az állam megfelelő szer-

vei által létrehozott kötelező és álta-
lános magatartást, cselekvést, vala-
mint ennek módját, rendjét szabá-
lyozó irányelv, rendelkezés. A jog-
szabály hatálya tekintetében területi, 
időbeli, személyi és visszamenő ese-
teket különböztethetünk meg. 

Lakóhely 
Hivatalosan bejelentett lakcím. Régeb-

ben ezt állandó lakcímnek nevezték. 
Tartózkodási hely 
Tartózkodási helyként bejelentett hiva-

talos cím.  
Tényleges tartózkodási hely 
Ahol a személy, család, életvitelszerűen 

él. Ez megegyezhet a lakóhellyel 
vagy a tartózkodási hellyel, de attól 
el is térhet. 

Forrás: Gyermekvédelmi fogalomtár. 
Módszertani Gyermekjóléti Szolgá-
latok Országos Egyesülete, 2007 

Összeállította: Varga Ákos  
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 

Szociálpolitikai kalauz 
 
 
 
Addiktológia ~ Addiktológus ~ Alkoholfüggés ~ Antiszo-
ciális ~ Deviancia ~ Diszkrimináció ~ Jog ~ Jogi tanács-
adás ~ Jogszabály ~ Lakóhely ~ Tartózkodási hely ~ Tény-
leges tartózkodási hely 

Mindennapi fogalmak 1. 
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Tisztelt Szerkesztőség! 
Végtelen örömmel s elégedettséggel olvastam a Balatonkene-
sei Hírlap augusztusi számát. Már a tartalomjegyzék megtekin-
tése során is jól érezhető volt, hogy mennyire aktív és pezsgő 
az élet településünkön. Igaz, még távol az idei esztendő vége, 
de már értesülhettünk az Önkormányzatunk által elvégezte-
tett munkálatokról, sőt még az elmúlt esztendőkéiről is. Ami 
kissé szokatlan és számomra meglepő, az a munkálatok apró-
lékos és részletes leírása. De, ami igazán fontos, az a település 
fejlődése s szépülése, és az itt élők összefogásának ereje. 
Elmondhatjuk, hogy Hírlapunknak nemcsak a külső borítói szí-
nesek, hanem a tartalma is. Megjelennek hasábjain a civil szer-
vezetek tevékenységeiről szóló írások, ünnepi megemlékezé-
sek, ismert s kevésbé ismert emberek bemutatása. De olvas-
hatunk rendőrségi tájékoztatókat, hasznos szociálpolitikai tud-
nivalókat és kulturális ismertetőket, és ami mindnyájunk élet-
ében bármikor fontos, lehet közérdekű információkat, telefon-
számokat. 
Kívánok a szerkesztőségnek további jó munkát, s hozzá jó 
egészséget! 

Tisztelettel: Id. M.S. 

 

Benépesült 
a Tátorján Mesetér! 

Vidám gyermekkacagás, futkosás egyik játéktól a mási-
kig, beszélgető szülők képe fogadja az arra járókat bárme-
lyik napszakban. 

Köszönet a Városvédőknek ezért a csodáért! Hogy meg-
találták Kő Boldizsárt, aki már sok településre tervezett és 
épített játszótereket.  Egyetértek gondolatával: „Itt egy kö-
zösség ereje mutatkozott meg számunka, ami hatalmas 
erő!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bebizonyították, hogy vannak még olyan emberek Ke-

nesén, akiket ha megszólítanak, megkérnek, egy nemes ügy
megvalósításának ügyében hajlandók a szabadidejüket fel-
áldozva is cselekedni, dolgozni. Sőt még anyagi áldozatot 
is hozni! 

Az 1990-ben alakult Faluvédő Egyesület is sokat tett a 
településünkért. 

Külön öröm, hogy a megújult Városvédő Egyesület sok
fiatalt tudott mozgósítani. Tiszteletet és megbecsülést érde-
melnek. 

Legyen példa ez a közösség! 
Vér Lászlóné

a Faluvédő Egyesület egyik alapító tagja

Köszönjük szépen a jókívánságot, az újság érdemei mindig kö-
zösek – a szerkesztőség. 



2019. szeptember BBalatonkenesei Hírlap 27 

Kenesén a legváltozatosabb cserje-
fajtákat találjuk. Ismerkedjünk meg 
újabb hárommal! 

1. A tűztövis (Pyracantha) a rózsafé-
lék családjába tartozó, körülbelül tíz fajt 
számláló nemzetség. A fajok Dél-Euró-
pában, Kis-Ázsiában, és a Himaláján ke-
resztül Közép-Kínáig honosak. Legis-
mertebb a közönséges tűztövis (Pyra-
cantha coccinea), mely főleg őszi színes 
termésével díszít. Az 1970-es évekig 
nem volt gyakori a kertekben, mert ak-
kor még nem voltak a faggyal szemben 
ellenálló fajták, illetve a varasodás (Spi-
locea/Venturia pyracanthae) és az ervi-
niás tűzelhalás (Erwinia amylovora) is 
károsította, pusztította a növényeket. 
Manapság az ellenálló hibrid fajtáknak 
köszönhetően az egyik legkedveltebb 
díszcserje. Örökzöld, tövises. Levelei 
egyszerűek, elliptikus vagy tojásdad ala-
kúak, szélük ép, csipkés 
vagy fűrészes. Virágzata 
sátor vagy buga, melyet 
kis, fehér szirmú virágok 
alkotnak. Tavasz végén és 
nyár elején virágzik. Ter-
mése piros, narancsszínű 
vagy sárga csontáralma, 
mely sokáig a cserjén ma-
rad. 

Virágai jó mézelők, ter-
mései viszont ciánglikozi-
dot tartalmaznak, ezért 
nagy mennyiségben nyer-
sen fogyasztva mérgező-
ek. 

Városunkban közterületen a Tán-
csics utcában, valamint a Kossuth téren 
díszlik. A Vak Bottyán utca környékén 
is találkozhatunk vele. Magánkertekben 
is láthatjuk. 

2. A sóska-
borbolya, sóska-
fa, leánysom vagy 
közönséges bor-
bolya (Berberis 

vulgaris) a borbolyafélék (Berberida-
ceae) családjába tartozó cserje. Észak-
Európán kívül egész Európában, Nyu-
gat-Ázsiában, valamint Északnyugat-Af-
rikában őshonos, de meghonosodott É-
szak-Európában (köztük a Brit-szigete-

ken és Skandináviában), valamint É-
szak-Amerikában is. Száraz cserjések-

ben és tölgyesekben for-
dul elő. Új-Zélandon még 
nem honosodott meg, de 
gyakran ültetik sövénynek 
a farmokon. 

A búza súlyos gomba-
fertőzésének, a feketerozs-
dának (Puccinia grami-
nis) köztesgazdája, ezért 
több helyen tiltják telepí-
tését. 

Lombhullató cserje, ma-
gassága általában 1,5-2 
méter; ritkán kis fává is te-
rebélyesedhet és elérheti 
akár a 4 métert is. 

Virágai sárgák, csüngő fürtökben 
nyílnak, 4-6 mm hosszúak, de a tavasz 
végére elérhetik a 3-6 cm-es hosszúsá-
got is. A harang alakú lepel 6 külső és 6 
belső lepelből áll. 6 porzója van, és zöld 
színű bibéje a termőn ül. 

Termése 7-10 mm hosszú és 3-5 mm 
széles, ovális, élénkpiros bogyó, 2 mag-
gal. Nyár végén és ősz elején érik; a bo-
gyók ehetőek, C-vitaminban gazdagok, 
valamint szerves savakat – például al-
masavat – és pektint, különféle ásványi 
anyagokat és nyomelemeket tartalmaz-
nak, de nagyon savanyúak. Édes gyü-
mölcsökhöz, mustba, lekvárba, zselébe 
(elősegíti a megszilárdulást) és ször-
pökbe használhatjuk fel. Citrompótló-
nak is megfelel. Ha a termést megcsípi 
egy kicsit a dér, már nem olyan savanyú, 
mint előtte. Ebből szörpöt készíthetünk, 

de a termést meg kell tisztítani a kocsá-
nyától s kipréselni, vigyázva, hogy mag-
jai ne kerüljenek a lébe, mert keserűvé 
teszik a végeredményt. – Levelében és 
gyökere kérgében mérgező alkaloidok 
(berberin, oxiberberin, berbamin stb.), 
cseranyagok, gyanta és viasz mutatható 
ki. A levelek és a kéreg kivonata májpa-
naszok, elégtelen epetermelés, étvágyta-
lanság, epeelégtelenség okozta székre-
kedés, valamint szívpanaszok kezelésére 
használható, veszélyessége miatt csakis 
orvosi ellenőrzés alatt. Egyes források 
szerint antireumatikus hatással is bír. 
Veszélytelen és egészséges viszont az 
érett termések fogyasztása, elsősorban 
étvágytalanság, gyomorproblémák és 
terhesség alatt fellépő hányinger kezelé-
sére. 

3. A nyáriorgona, illatos nyárior-
gona vagy pillangócserje (Buddleja da-
vidii) a görvélyfűfélék (Scrophula-
riaceae) családjába tartozó, cserje mé-
retű növényfaj. Neve ellenére az orgoná-

nak csak távolabbi rokona. Északnyu-
gat-Kínában és Japánban őshonos, fo-
lyó- és patakpartokon él. Sokfelé dísz-
növényként ültetik. Sok országban invá-
ziós növény, például az USA Oregon és 
Washington államaiban gyomnövény-
ként tartják számon. 

Közép- és Dél-Európa legtöbb vá-
rosában a kertekből elvadulva honoso-
dott meg. Németországban 1928-ban fe-
dezték fel a Rajna partján, azóta vasúti 
sínek mentén, elhagyott gyártelepeken 
terjed. 

Hátha valaki nem ismeri… 
Kenese cserjéi 5. 

 

Tűztövis termése

Sóskaborbolya virága

Sóskaborbolya termése

 
Nyáriorgona pillangókkal 

 
Fehér nyáriorgona 
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Majláth Mikes László                                                                           Kenesei Kabarészínpad – szeptember 
                                          

– Apukám, még 
mindig itt ülünk a lero-
hadt kocsinkban, de 
nem jön a sárga angyal, 
vagy akármilyen színű, 
hogy elindítsa. 

– Erre csak azt tu-
dom mondani, várni kell. Apám szava-
járása volt, hogy mi lekvár helyett min-
dig pálinkát csinálunk a gyümölcsből, a 
palacsintában kissé furcsa, de meg lehet 
szokni. 

– Már megint a pályinka. Képzeld, 
az Ica mesélte, hogy feltette 
a fotóját egy társkereső ol-
dalra. 

– És? 
– Eddig jelentkezett két 

plasztikai sebész, egy ro-
hammentős és egy gyengén-
látó. 

– Charles Bukowski o-
rosz-amerikai író mondta, 
hogy az a baj a világunkkal, 
hogy az intelligens emberek 
mindig tele vannak kétsé-
gekkel, az ostobák pedig ön-
bizalommal. 

– Nem is tudtam, apukám, hogy te 
ilyen művelt vagy. Úgy hittem, hogy 
irodalomból csak Petőfitől ismered a 
Falu végén kurta kocsmát. 

– Tévedsz, anyukám. Emlékszem, 
első nap, amikor hazajöttem az iskolá-
ból, apám megkérdezte, hogy tetszett az 
első napom. Mire én: az első? Most már 
minden nap oda kell mennem?! 

– Szerencsére azért sikerült elvégez-
ned hat osztályt. 

– De megszereztem az érettségit! 
– Az meg, hogy lehet? 
– Az ócskapiacon vettem ötezerért. 

Olyan, mint az igazi. 
– Képzeld, a múltkorjában Gézáék 

nagyon beszívtak, ennek ellenére egy 
motorral mentek haza. Egy rendőr leme-
szelte őket, s megdöbbenve kérdezte: 
hogy képzelik, hogy négyen ültek fel 
egy motorra. Mire Géza: Négyen!? Ak-
kor a Józsi menet közben leesett! 

– Te is a piázást emlegeted. 
– Ez a Géza gyerek fifikás srác. Fel-

adott egy apróhirdetést, hogy elvesztette 
a pénztárcáját, és a becsületes megtaláló 
vigye el hozzá. Azt is hozzátette, nem 
érdekes, hogy milyen színű a buksza. 

– Az a Géza irtó pihent agyú, az biz-
tos, hogy mindig nagyon ráér. vagy tel-
jesen elfelejtette, hogy mit kellene csi-
nálnia. 

– Te csak ne kritizáld a Gézát! Múlt 
hétfőn az anyósa takarított, s közben 
énekelt. Fél óra múlva mondta neki, nem 
is gondolta, hogy ő danol és már fél 
órája olajozza a kertkaput. ...Képzeld, 
apukám, Ica barátnőm nagyon rosszul 
érezte magát, elmentek az orvoshoz, aki 
megvizsgálta, majd közölte a férjével, 
hogy neki nem tetszik a felesége. 

– Mire Ica férje mit mondott? 
– Hogy neki sem tetszik, de az apjá-

nak sok pénze van. 
– Erről jut eszembe, anyukám, úgy 

döntöttem, hamvasszatok el. 
– Apukám, jövő péntekre el tudom 

intézni. 
– Na ne szórakozz! Inkább arról be-

szélj, hogy mostanában ducisodol. 
– Mert egyszerre többféle diétát tar-

tok, hogy jól lakjak. 
– Nagyon vicces. Inkább azt mondd 

meg, hogy a kenesei rokonoknál tartott 
és hizlalt disznónkat levágjuk-e a 25. há-
zassági évfordulónkra? 

– Miért vágnánk le? Szegény malac 
nem tehet arról, hogy milyen ballépést 
követtem el 25 éve. 

– Már ne haragudj, de a férfiaknak is 
vannak érzelmeik. Én például naponta 
többször is érzem, hogy éhes vagyok. 

– Csak ne poénkodj! Elmesélem, mi 
történt Ica barátnőmmel. Szólt az urá-
nak, hogy elromlott a mosógép, meg 
kellene javítani. Mire az ura azt mondta, 
hogy ő nem hűtőgépszerelő, és lement a 
sarki krimóba. Másnap mondja neki Ica, 
hogy elromlott a vasaló. Mire az ura: 
nem vagyok én villanyszerelő. Pechso-

rozata volt szegény Icának, harmad-
nap azt mondta a férjének: apukám 
csöpög a csap, meg kéne bőrözni. A 

szokásos válasz: nem vagyok én vízve-
zetékszerelő. Másnap este jött haza Ica 
ura, mire a barátném mondja neki, hogy 
a szomszéd fiatalember mindent megja-
vított, s nem akart pénzt elfogadni, azt 
kérte tőle, süssön neki egy finom csoki-
tortát vagy bújjon vele ágyba. És te me-
lyiket választottad, kérdi az ura. Mire 
Ica: Na mit gondolsz, nem vagyok én 
cukrász! 

– Szép kis firma ez az Ica. Róla jut 
eszembe a mondás: Ha szemmel min-
dent el lehetne intézni, csak halottak és 

terhes nők hevernének az utcán. 
– Ez gusztustalan! Megmon-

dom neked az őszintét! A szex 
olyan, mint egy frissen ültetett 
cserepes virág, nem lehet tudni 
hány centire nő és meddig fog 
tartani. 

– Anyukám, csak neked 
mondom, az intelligencia első 
fokozta, hogy legyen. 

– Én meg azt mondom, némi 
sanda célzattal, hogy a férjek 
mellett ezentúl az apák is ott le-
hetnek a szülésnél. 

– Egy igazi férfi hősiesen nem fél 
semmitől. Csak 37 fokos hőemelkedés 
esetén küzd az életéért. 

– Tudod mit, a nők 90 százaléka nem 
kedveli a rózsaszín pólós férfiakat, igaz 
viszont, hogy a rózsaszín pólós férfiak 
90 százaléka sem kedveli a nőket. 

– Nem vagy te egy kissé homofób? 
– Nem, hiszek az igaz szerelemben, 

csak elég pénze legyen a menyasszony-
nak. 

– Mondok végre egy komolyat és 
szépet. Az anya egyetlen dologban biz-
tos, a szülés után tutira találkozni fog 
élete értelmével. 

– Én még szebbet mondok. Kétféle 
ember van: egyik, akivel iszol, a másik, 
aki miatt iszol. 

– Már megint a témánál vagyunk! 
– Van másik! Mi a különbség a nő és 

a sör között? A sör nem kérdezi, hány 
volt előtte. 

– Ezért van az, ha a lányod megkérdi, 
hol a szivacs, azt mondom neki, hogy a 
tévé előtt sörözik. 

– Én csak két dolgot változtatnék Kis 
Grófón, ha látom a tévében. A nézését 
meg a járását. 

– Ez most, hogy jön ide? 

 
  Majláth Mikes  
  László – Tónió   
               rajza 

ÉVŐDŐ HÁZASPÁR 5. 
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– Gyalogosan. Egy székely góbé pa-
naszolja, hogy a felesége egyik kocsmá-
ból ki, a másikba be. 

– Alkoholista? 
– Nem, csak a férjét keresi! 
– Én is tudok egy jó sztorit, bár nem 

a nyári kánikulához passzol. Egy hó-
kotró mondja nagy hóviharban a kollé-
gájának: Te, nem kellene már elindul-
nunk. Mire a másik: Lüke vagy, most 

mondta be a rádió, hogy csak az induljon 
útnak, akinek nagyon fontos. 

– Erről jut eszembe, hogy a fiunk 
kiskorában anyád mindig azt mondta a 
gyerekre, hogy nagyon rosszul van ne-
velve. Csak arra nem gondolt, hogy 
egész nyáron neki kell majd vigyázni rá. 

– Jó, most már fejezzük be, hátha jön 
az autómentő. Addig is elmondom, hogy 
a székely a komájával elmegy a szem-

orvoshoz, mert rosszul lát. A doki diag-
nózisa: szarkóma. A székely kimegy, a 
komája kérdezi, mi a baj? Hogy mi? Azt 
nem tudom, hogy honnan ismer téged, 
de jól jellemzett! 

– Most már tényleg befejezzük a po-
énkodást. Ez egy komoly dolog. Ha fel-
viszem a lakásunkra a szeretőmet, az 
egész szomszédság tudja, bezzeg, ha be-
törnek, senki sem lát vagy hall semmit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A balatonkenesei Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
2019. október 19-én, szombaton, 

9:00-17:00 óra között 
megrendezi 

az I. Országos Pilinszky Versmondó Versenyt, 
amelyre ezúton is szeretettel hívjuk 

az irodalom iránt érdeklődőket, 
úgy a versenyzőket és kísérőiket, mint a kedves versbarátokat! 

A verseny ötletgazdája és háziasszonya: Ster Erika 

A versenyt 2 korcsoportban indítjuk: 
1. ifjúsági: 15-21 éves korig 
2. felnőtt: 22 éves kortól 

Mivel a rendezvény egyelőre csak egynapos, 
így limitált a versenyzői létszám: 

max. 30 versenyzőt tudunk fogadni. 
A választott vers nem lehet hosszabb, mint 5 perc. 

Díjazás:  
Ifjúsági korcsoport: 

1. helyezett: 15.000 Ft-os könyvutalvány 
2. helyezett: 10.000 Ft-os könyvutalvány 
3. helyezett: 5.000 Ft-os könyvutalvány 
+ Különdíj: Pilinszky-kép 

Felnőtt korcsoport: 
1. helyezett: 20.000 Ft-os könyvutalvány 
2. helyezett: 15.000 Ft-os könyvutalvány 
3. helyezett: 10.000 Ft-os könyvutalvány 
+ Különdíj: Pilinszky-kép 

Nevezés: 
a kulturahaza.balatonkenese@gmail.com e-mail címen le-

hetséges: név, lakcím, e-mail cím, mobilszám 
és verscím megadásával. 

Jelentkezési határidő: 
2019. szeptember 30. hétfő éjfél, 

de fenntartjuk a jogot, hogy a 30. fő részvételi díjának 
beérkeztekor lezárjuk a jelentkezést! 

Részvételi díj: 
1.000 Ft/fő, amely magában foglalja a meleg ebédet. 

A részvételi díjat átutalással lehet befizetni. A befizetés beérkezé-
sének határideje: 2019. október 2. hétfő, 16.00. 

A bankszámlaszámot az e-mailes jelentkezésre adandó 
válaszlevélben adjuk meg. 

A versenynap programja: 
9:00-10:00 Regisztráció, sorszámhúzás 
10:00 Tömör István polgármester megnyitója és a zsűri köszöntése
10:15-től: az ifjúsági korcsoport versenye, majd rövid szünet után a
felnőtt korcsoport versenye 
13:00-14:00 ebédszünet 
14:00-14:30 zenés irodalmi műsor (közben a zsűri tanácskozása) 
14:30 eredményhirdetés, díjkiosztás 
kb. 15:30 koszorúzás a PIlinszky-háznál  

Mindenkit szeretettel várunk! 
Gábor Adrienn igazgató

Közművelődési Intézmény és Könyvtár



32 BBalatonkenesei Hírlap 2019. szeptember 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kÉpes kalendÁrium 
Szeptember 

Írta és rajzolta: Pulai Istvánné 

Gyűlölet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megvetem a gyűlöletet,  
S nem szeretem,  
A gyűlöletre uszító 
Embereket.  

Azokat, kik mások mögé  
Sunyin bújva,  
Gyűlöletre alapozva  
Hadakoznak. 

Megvetem a gyűlöletet,  
És sajnálom 
A kifosztott s megtaposott   
Szegényeket.  

Bűn, ha magyar a magyarnak  
Vérét szívja,  
Becsületét s emberségét 
Megtapossa. 

Megvetem a gyűlöletet, 
Mert tisztelem  
S szeretem a becsületes 
Embereket. 

Istenem! Gyűlölet helyett  
Mindenkinek  
Legyen lelke mélyén igaz  
Szeretet. Id. M.S. 
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A kerékpár jármű! 
Ez az alapja a bringásokra vonatkozó közlekedési 

szabályoknak…. 
Kerékpárral lakott területen belül legfeljebb 40 km/h 

sebességgel szabad közlekedni. Lakott területen kívül 
sisakban 50 km/h a megengedett legnagyobb sebesség, ha 
utast nem szállítunk, sisak nélkül 40 km/h. (40 km/h felett tehát 
kötelező a sisak!) Kerékpárúton 30 km/h, gyalog- és 
kerékpárúton 20 km/h a megengedett maximális sebesség. A 
mai gyors kerékpárokkal való száguldozás ugyanúgy 
sebességtúllépés, mint a gépjárművek esetében. A versenyre 
való felkészülésnek, edzésnek ne a közút legyen a helyszíne! 

Járdán tilos kerékpározni! 
Kivétel … 
1. Mivel a 12. évnél fiatalabb gyerekek főútvonalon még 

nem kerékpározhatnak, ezért ők haladhatnak a 
párhuzamos járdán, legfeljebb 10 km/h sebességgel. 

2. Lakott területen belül olyan úton, ahol az úttest 
kerékpáros közlekedésre alkalmatlan, a gyalogosforga-
lom zavarása nélkül, legfeljebb 10 km/óra sebességgel. 

Kötelező! 
Ha az út mellett van kerékpárút, akkor csak ott szabad 

kerékpározni. A megengedett sebesség kerékpárúton 30 
km/h. Kivétel: ha az úttesten kerékpáros nyom (piktogram) 
van felfestve, ugyanis ebben az esetben az úttesten is szabad 
kerékpározni, és a kijelölt nyomvonal elhagyható. 

Ha az úttesten van felfestett kerékpársáv, akkor csak ott 
szabad kerékpározni. A kerékpársáv egyirányú közlekedésre 
szolgál. Nemcsak szabálytalan, hanem veszélyes és udvariat-
lan is szembe menni a forgalommal! A nyitott kerékpársávra 

ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a kerékpársávra, 
két kivétellel: 

1. A nyitott kerékpársávot el szabad hagyni biciklivel 
például balra kanyarodás előtt. 

2. A nyitott kerékpársávra más járművek is ráhajthatnak 
például jobbra kanyarodás előtt. 

A kerékpárút kereszteződéseiben 
nem mindig a kerékpárosoknak 

van elsőbbsége! 
Nemcsak közlekedési tábla, hanem útburkolati jel is 

figyelmeztet erre. Ha elsőbbsége van, akkor is győződjön meg 
arról, hogy megadják azt, és csak utána hajtson le az úttestre! 

A kijelölt gyalogátkelőhely 
a gyalogosoké! 

Azon kerékpárral áthajtani tilos! A kerékpárt toló személy 
gyalogosnak számít…. vagyis szálljon le a bringáról, ha ott 
akar átkelni. A gyorsan érkező kerékpáros könnyen lehet 
baleset áldozata, még a gyalogátkelőhely mellett felfestett 
kerékpárúton is! 

„Egy sör nem sör!” 
A KRESZ szerint minden járművezetőnek vezetésre képes 

állapotban kell lennie, amikor részt vesz a közúti 
forgalomban. A KRESZ szerint a kerékpárosokra a „zéró 
tolerancia” nem vonatkozik, de baleset esetén őket is az ittas 
vezetőkre vonatkozó szabályok szerint ítélik meg/el. 

Egyéb szabályok… 
• Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve egyéb vontat-

mányt kapcsolni a kerékpár-utánfutó kivételével. 
• Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni. 
• Tilos a kerékpárt más járművel vontatni. 
• Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni. 
• Kerékpáron csak olyan csomag szállítható, amely a 

kormányzást nem akadályozza. 
• A kerékpárosnak is, mint minden járművezetőnek, 

jeleznie kell irányváltoztatási szándékát.  Az irányjelzés 
az irányváltoztatási szándékot, és ne a megkezdett 
kanyarodást jelezze. A gépjárművezetőknél is! 

• Kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy 
szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó 
utast a kerékpár pótülésen. 

A szakemberek tervezik egy kerékpáros KRESZ vizsga 
bevezetését, de addig is a gyermekek és fiatalok oktatása 
mellett kérem, saját érdekükben is mindnyájan tartsák szem 
előtt a közlekedés biztonságát! 

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

A kerékpárosokra is vonatkozik a KRESZ! 

Így inkább ne… 
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1. Dolgozik a pók. 
2. Kedvelt nyár végi gyü-

mölcs. 
3. Kék csonthéjas. 
4. Indán fejlődő, nagy, 

édes, sárga „golyó”. 

 
 
 
    1.                

       2.             

     3.               

       4.             

       5.             

    6.                

       7.             

     8.               

    9.                

     10.               

      11.              

12.                    

    13.                

       14.             

       15.             

1. E nap után a dinnye, uborka nem ízes 
már (szeptember 5.). 

2. A legnagyobb csillagunk. 
3. Az első „ember”-es hónapunk. 
4. Hideg évszak. 
5. Szeptember 1-jével megkezdődik a di-

ákok számára az… 
6. A szőlőkben végzett egyik legnagyobb 

munka. 
7. Régen éppen ez volt a legjobb osztályzat. 

8. Híres a makói. 
9. Szeptember 24 – október 23. – időszak 

a horoszkópban. 
10. … hava – szeptember népies neve. 
11. Az egyik legfinomabb halunk. 
12. Hazánkban sok „hallgatót” vonz az er-

dőkbe a szeptemberi …. 
13. Pincészeti szakember. 
14. A lopó másik neve. 
15. A szarvasok ékessége. 

Szeptember 23. 

Imre Ferenc: 
Meghajoltam a föld ívén 
 
A futó csillagok alatt 
megleltem én a sorsomat. 
Égkékjének mélységében, 
életem reménységében. 
 
Föntről van a sok ragyogás, 
rám csorgott, mint örök áldás, 
felhőtlen egem peremén 
meghajoltam, a föld ívén. 
 
A hajnali napkeltékben, 
még pompázó fényszínekben 
belenéztem önmagamat. 
 
Megkapaszkodtam a fényben, 
az éltető szeretetben. 
A szívem is érte dobbant. 
 

Balatonkenese, 
2013. augusztus 6. 
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Emlékeznek a magányos 
kiscicára a szociális intézmény udvará-
ról? Már nem magányos, és nagyon jól 
van. Charles von Cirmos a balatonkene-
sei állatvédők vezetőinek, Kerényi Ildi-
kónak és Dánielnek a vendégszeretetét 
élvezi, és remek pótmamára talált Ange-
lina cica személyében. 
Szerencsére vannak történetek, amik jól 
végződnek. 

BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK 
Ugyan már szeptembert írunk, de az idő még sokáig jó lehet, hogy a Balaton 
partján pihenjünk. Vannak, akik nem szeretik a nyári nyüzsgést, a tikkasztó me-
leget, s eleve az utószezont részesítik előnyben. Nekik és mindenkinek szólnak 
a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának 
megszívlelendő tanácsai. 

 Nagyobb összegű, készpénzes megtakarítását vigye bankba, pénzinté-
zetbe és bankszámlán helyezze el! 

 Értékesebb tárgyait (ékszerek, értékpapírok) helyezze értékmegőrzőkbe, 
béreljen széfet! 

 Mindig zárják be a lakás-, nyaraló-, vagy gépjármű ajtóit, ablakait! 
 Lehetőségeihez mérten alkalmazzon minél nagyobb biztonságot adó 

jelző-riasztó rendszereket! 
 Ha napközben pihennek, alszanak a nyaralóhelyen, az ablakokat mindig 

zárják be! 
 Ne ossza meg közösségi oldalakon lakcímét, telefonszámát! 
 Nyaraláskor ne tartsanak sok készpénzt egy helyen, az akár a lakásban 

több helyen is legyen elosztva! 
 Ha valami gyanúsnak tűnik a lakóhelye környéki közterületeken, hívjon 

rendőrt, szálláshelyén pedig értesítheti a szállásadóját vagy a recepci-
óst! 

 Ne engedjen be a lakásba idegent vagy házalót! 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság felhívása 
a Balaton-partra, strandokra látogatóknak 

 A vízpartra ne vigyen magával annál nagyobb összeget, mint amit előre 
láthatólag el is kíván költeni! 

 Ékszereit, mobiltelefonját, táblagépét hagyja otthon és személyes iratai 
közül is csak a legszükségesebbet vigye magával! 

 Lakáskulcsa, iratai, mobiltelefonja és a gépjármű indítókulcsa védelme 
érdekében használja a strandok értékmegőrzőjét! Értékmegőrző hiányá-
ban mindig maradjon a társaságból valaki a parton, aki felügyeli a cso-
magokat, értéktárgyakat. 

 A parkolóban hagyott gépjármű nem alkalmas értékek tárolására. Az 
utastérben hagyott tárgyak felkelthetik a bűnözők figyelmét. 

 Az otthon hagyott értékek biztonságáért is tegye meg a szükséges óvin-
tézkedéseket! A nyílászárókat ne hagyja nyitva, még bukó állapotban 
sem. A lakás, ház legmagasabb szintű védelmét a riasztóberendezések 
biztosítják. 

 Távollétére, nyaralására utaló bejegy- 
zéseket, fotókat ne töltsön fel a közös- 
ségi oldalakra! 
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Kommunális hulladék kezelése 
Természetes személy, ingatlanhasználó a vegyes hulladékot zárt, szabványos gyűj-

tőedényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak 
elszállításra átadni. A szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulla-
dék eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett – a közszolgáltató által biztosított emb-
lémázott, 110 literes gyűjtőzsák vehető igénybe. 

Zöldhulladék kezelése 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 

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

Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt vagy gyűjtő-
zsákot kizárólag az elszállítás napján, az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki. A 
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! 

A zsákokat a következő helyeken 
tudják megvásárolni 

Balatonkenese Városgondnokság 
8174 Balatonkenese, Fő u. 43. 
Nyitva: 
Hétfő – csütörtök: 8.00 – 15.00 
Péntek:                  8.00 – 13.00 
Gazdabolt 
8174 Balatonkenese, Fő u. 45. 
Nyitva: 
Hétfő – péntek: 8.00 – 16.00 
Szombat:  8.00 – 13.00 
„Vegyeske” papír, írószer, nyomtatvány,     

újság, könyv 
8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 2. 
Nyitva tartás szeptember 1. – június 30.: 
Hétfő – péntek:                  7.30 – 17.00 
Szombat:                            7.30 – 12.00 
Nyitva tartás július 1. – augusztus 31.: 
Hétfő – péntek:                  7.30 – 17.00 
Szombat:                            7.30 – 13.00 
Vasárnap:             7.30 – 12.00 
VILLKER Bolt 
8174 Balatonkenese, Szilágyi E. u. 15. 
Nyitva: 
Hétfő – péntek: 8.00 – 17.00 
Szombat:           8.00 – 13.00 
Vasárnap: zárva 

Lomtalanítás 
A házhoz menő lomtalanítást igénybe venni az alább felsorolt feltételek esetén 
lehet: 
– Házhoz menő lomtalanítási időpontot minden hónap 4. keddjére (már-

cius-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 ingat-

lana előtti közterületre helyezheti ki. 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
A természetes személy, ingatlanhasználó az 

ingatlanon keletkezett települési hulladékból el-
különítetten gyűjti a papír, az üveg, továbbá a 
műanyag anyagú, újrahasznosítható hulladéko-
kat, és a közszolgáltató által ingyenesen biztosí-
tott, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott 
gyűjtőzsákban adja át a közszolgáltatónak. 

A zsákokat a szolgáltató folyamatosan pó-
tolja. A nagyobb papírhulladékot az ingatlanhasz-
náló a gyűjtőedény mellé kihelyezve, kilapítva, kö-
tegelve 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 fen-
tiekben felsorolt hulladékon kívül más jellegű hul-
ladék is található, a közszolgáltató a hulladék el-
szállítását megtagadja. 

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

Zsákos szemétszállítással érintett területek 
Soós-hegy: a 447/3. hrsz-tól és a Szép Juhászné utcától északra. – Átvételi helyszín: 
Bajcsy-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. 
Elérhetőségek 

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

 

Kommunális zsák: 508.- Ft/db 
Biológiailag lebomló („zöldhulladékos”) zsák: 100.- Ft/db 

Az ingatlanokon 
keletkezett avart 

és kerti hulladékot 
szeptember 15. és 
május 15. között, 
pénteki napokon 

9:00-től 16:00 
óráig lehet 
elégetni. 

Gyűjtse inkább 
biológiailag 

lebomló zsákba, 
vagy 

komposztáljon! 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Szeptember 3. (kedd) Kommunális 
Szeptember 10. (kedd) Kommunális 

Zöldhulladék 
Szeptember 17. (kedd) Kommunális 
Szeptember 23. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Szeptember 24. (kedd) 
 

Kommunális 
Lomtalanítás 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 
Szállítás napja A hulladék típusa 

Szeptember 1. (vasárnap) Kommunális 
Szeptember 8. (vasárnap) 
Szeptember 10. (kedd) 

Kommunális 
Zöldhulladék 

Szeptember 15. (vasárnap) Kommunális 
Szeptember 22. (vasárnap) Kommunális 
Szeptember 23. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Szeptember 24. (kedd) Lomtalanítás 
Szeptember 29. (vasárnap) Kommunális 
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A P R Ó -  
h i r d e t é s e k  

Legyen 
az Ön fotója a 

Balatonkenesei 
Hírlap 

borítóján vagy 
oldalain! 

Várjuk képeit! 

balatonkenesehir-
lap@gmail.com 

A felhasználhatóság 
érdekében kérjük, ha 
lehet, fotóikat minél 

nagyobb méretben küldjék! 

 
LAKÁS, HÁZ, TELEK 

 Balatonkenesén 2,5 szobás, külön bejá-
ratú lakás hosszú távra kiadó! 

    Tel.: 30/378-6327 
ÁLLÁS 

 A balatonkenesei Korona Ételbárba kézi-
lányt keresek, hosszabb távra (október 15-
ig). Tel.: 30/443-51-01 

ELADNA, VENNE 
 ELADÓ BOPED! Új, nem használt, 4 ke-

rekű bicikli 150 kg-ig. Ára: 360.000 Ft, ere-
deti ára 438.000 Ft. Tel.: 0630/478-42-49. 

 Borovi fenyőből készült, vadonatúj, állít-
ható fejtámlás napozóágy, háromszori lak-
kozással eladó! Balatonkenese, Kossuth u. 
38/A. 

 Kenesei eladó nyaralómból eladnám az 
alábbi ingóságokat: megmaradt Ytong tég-
lák 3 különböző méretben, raklapot adok 
hozzá. Forróvíz készítésére alkalmas, 10 
csöves napkollektor kerti állványra sze-
relve, komplett tartozékokkal. Ebédlőasztal 
4 székkel, villanytűzhely, kis bútorok, kony-
hagépek, eszközök, 2 darab nagyméretű 
amfora – itt kérek bocsánatot attól a hölgy-
től, akit megbántottam, és kérem, hogy je-
lentkezzen értük, az eredeti árral viheti! – 
Ezen kívül sok horgászeszköz: új mentő-
mellények, botok, orsók stb. is vevőkre vár-
nak. November végéig időpontegyeztetésre 
kereshetnek az 1 3414-807 pesti lakáson, 
illetve mobilon: 06 20/936-33-23. 

 Kertészeti-borászati eszközök háztól el-
adók. Díszítésre is jók. Gyümölcszúzó és 
szőlőprés, magleválasztó rosta – rozsda-
mentes, réz háti permetező, rozsdamentes 
bor-pálinkatároló, különféle üvegballonok, 
demizsonok, 120 l-es zárható műanyag 
hordó, acél felni VOLVO S40/V40-hez, 4 fu-
ratos, téli gumival szerelve, áramfejlesztő 
aggregátor 750.950 W – új. 

    Telefon: 06-20/379-41-87. 
 Eladó: új fehér Sanovit mosdó, fehér MDF 

kétszárnyú alsószekrénnyel, inox lábakkal 
és fogantyúval, komplettül 45x40x85 cm 
méretben. Ára 20.000 Ft. Hozzávaló tükör 
45x70 cm méretben, ledes izzóval, további 
10.000 Ft. Külön-külön is megvehető Bala-
tonkenesén, az Állomás közelében. 

    Tel.: 06-20/579-50-35. 
 Eladók: 4 db formatervezett nagydíjas fél-

gömb alakú, műanyag fotel, fehér, jég- és 
UV álló kinti teraszra is exkluzív. 1 db óné-
met szalonasztal 4 székkel újszerű állapot-
ban, 1 db nem fűgyűjtős fűnyíró és 1 Maxxiv 
vastalicska, 50 cm-es Samsung TV 15.000 
Ft, 40-cm-es Philips TV 10.000 Ft.  Érdek-
lődni: Balatonkenese, Kossuth u. 38/A 

 

 Eladó 1 db 102 cmx120 cm-es, bukó-nyíló 
egyszárnyú műanyag ablak 25.000 Ft-ért 
(új ár 71.000 Ft). Az ablak újszerű állapot-
ban (még nem volt beépítve). Ugyanott 
használt gázpalack is kapható. Tel: 36 
30/9557858 

 Eladó! EUROPA márkájú agyváltós, 3 se-
bességfokozatú női kerékpár kifogástalan 
állapotban, valamint Csepel márkájú kem-
ping kerékpár és VELAMOS női kerékpár. 
Tel.: +36 1 206-56-36. 

SZOLGÁLTATÁS 
 Otthon van és fáj a lába? 
    Hívjon, s megyek otthonába! 
    Pedikűrre bejelentkezés: 
    06 30/619-96-62 – Szilvia 

Rejtvény 
E számunk rejtvényeinek 

megfejtései 
41. oldal 
Szeptember 23. 
Őszi napéjegyenlőség 
1. Sző 2. Őszibarack 3. Szilva 4. 
Cukordinnye 
1. Lőrinc 2. Nap 3. Szeptember 
4. Tél 5. Új tanév 6. Szüret 7. 
Egyes 8. Hagyma 9. Mérleg hava
10. Szent Mihály 11. Balatoni fo-
gas 12. Szarvasbőgés 13. Borász 
14. Hébér 15. Agancs 
47. oldal 
Hát ezek meg micsodák?! 
1. Kaktusz 2. Elem 3. Kutya 
szeme 4. Fonott kosár 5. Szem-
üvegtok 6. Paprika szára 

 Jambrik Mihály szobafestő-mázoló, kül-
ső-belső felújítási munkák. 

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

Fekete Gyémánt Szépségszalon 
Férfi, női és gyermekfodrászat. TC Jaguar 
meleg ollós hajvágás, Pedikűr, gyógypedi-
kűr, manikűr. Műköröm, gél lakkozás, koz-
metika. Mikrodermabráziós kezelés, ultra-
hangos kezelés.  Szeretettel várom a kedves 
vendégeket! Balatonkenese, Kikötő u. 2-4. 
Igény esetén házhoz megyek. 
Zimermann Szilvia 
06 20/363-57-80, 06 20/241-54-95 
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