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Kalota Gizella: Ébredj! 
 
Ébredj lelkiségedre, 
            örülj testiségednek. 
Éld meg lelkiséged, testiségedben. 
Lehetőséget kaptál 
            a teljesség megélésére. 
A lelkiséged boldogságát 
            ötvözd testiséged örömeivel. 
Lelkiséged fényességét ragyogtasd  
            tested minden pórusára. 
Fogadd el testiséged minden rezdülését. 
Minden vágyát éld meg. 
Tested ösztönei előre visznek, új 
lehetőséget adnak fejlődésednek. 
Semmit se szégyellj, nem a bűn hajt, 
nem a bűn motivál. 
Nincs bűn, nincs bűnhődés. 
Elszakadás sohasem volt. 
Új élet született benned. 
Bonts ki testedben minden szikrát, 
mely sajátod, mely te vagy. 
A teljesség fényességévé válhat. 
A test ebben sem akadály. 
Használj ki minden lehetőséget, 
előre visz téged. 
Ne nyomj el semmit, 
merj élni a lehetőséggel. 
Meríts bátorságot mindenből. 

ID. MÉSZÖLY SÁNDOR: 
ŐSZI REMÉNY 

A lelkem mélyén legbelül 
Érzem s tudom, 

Még sokáig kísér a gyász, 
A fájdalom. 

Kitekintve az ablakon, 
Az őszi elmúlás 

Szomorú jelét láthatom. 

A bokrokon s az öreg fák 
Szél fújta ágain 

Néhány már megsárgult levél 
Még fent vagyon. 

A madarak énekelnek 
Néhány dallamot, 

Mosolyt gyújtva az arcokon. 

Mindenki tudja, egykoron 
Elcsitul a fájdalom. 

Az ősz és a tél múltával 
Eljön újra a kikelet, 

Mely ismét reánk mosolyog, 
Meghozván nékünk 

A tavaszt s a szebb holnapot. 

Kéklő mennyből éltető nap 
Újra reánk ragyog. 

Virágot bont a természet, 
Az éjszakában 

Felragyognak a csillagok, 
S ismét énekelnek 

A szerelmes kis dalnokok. 
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Állj ellen a kísértésnek, 
            és az erősítsen. 
Ne állj ellen a kísértésnek, 
            és ez ébresszen. 
Nem bűnhődni jöttél. 
Embernek születtél. 
Merd a képmásban megélni 
önmagad teljességét! 
 

No, megnovemberedett. 
Október közepe, vége 
felé a bátrabbak még 
fürödtek a 16 fokos Ba- 
latonban, miközben a levegő 27 fokos volt, úgyhogy 
nem lehet okunk panaszra. Csak ott bujkál a kérdés a 
háttérben: jól van ez így? 

A Hírlap most is változatos témákat kínál. Új pol-
gármestere és képviselő-testülete van Balatonkenesé-
nek. 200 éves a katolikus templom. Nálunk rendezték az 
első Országos Pilinszky Versmondó Versenyt. Erről és 
még sok minden másról olvashatnak – jó szórakozást! 

Nagy Krisztina 

 

Szerkesztői előszó 
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Október 2-án a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtását és az átru-
házott hatáskörben hozott döntéseket 
tárgyalták elsőként a képviselők. 2019. 
május 24-től 2019. augusztus 31-ig 
gyermek születésekor nyújtott települési 
támogatás 5 fő részére történt, 300.000 
Ft összegben. Elhunyt személy eltemeté-
sének költségeihez való hozzájárulást 3 
fő részére biztosítottak, 180.000 Ft ösz-
szegben. 

Ezt az Önkormányzat 2019. évi költ-
ségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
szóló beszámoló követte. A 2019. évi 
költségvetés 916.321.159 Ft bevétellel 
és 916.321.159 Ft kiadással számolt, 
költségvetési hiány nélkül. Az első fél-
évben 710.642.059 Ft bevétel és 
430.149.336 Ft kiadás teljesült. Mindez 
az előirányzatok időarányos felhaszná-
lásával történt, az I. félévi gazdálkodás 
megfelelőnek értékelhető. A kiadások-
nál ügyelni kell az előirányzatokra, ked-
vezőbb teljesítésre törekedve. Pótlóla-
gos előirányzatok megszavazása csak a 
bevételi forrás meghatározásával lehet-
séges. Az intézmények saját bevételei-
nek teljesülését nyomon kell követni, 
hogy a tervezetthez képest időarányosan 
teljesüljenek. 

Jóváhagyást kapott a Balatonkenese 
egyes ingatlanjait érintő, a zártkerti ke-
rítésépítés lehetőségének   felülvizsgála-
tára   irányuló, „egyszerűsített” eljárás ke-
retében történő módosítás. A település-
rendezési eszköz módosítása a 4760/1, 
4836/2, 4714/1, 4714/5, 3708, 5, 6/1, 6/2, 
1637, 4842/4, 4842/7, 4845,4846, 4847/7, 
4847/10, 4847/29,4847/30, 4847/31, 
4847/33, 4847/34, 4847/36, 4847/37, 746/1, 
746/2, 798/1, 1599 helyrajzi számú ingat-
lant, valamint a 1002/11 helyrajzi számú 
ingatlant és környezetét érinti. 

Beszámolót készített a Pilinszky Já-
nos Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola éves működéséről Sellei 
Abigél igazgató. Az intézmény tanulói-
nak létszáma 227 fő, az alsó tagozaton 
106-an, a felsőn 121-en tanulnak. Kö-
zülük sajátos nevelési igényű (SNI) 24 
fő. Az iskola tanulmányi átlaga 4,2. Az 
oktatás-nevelés során továbbra is nagy 
hangsúlyt fektetnek a személyiség- és 
közösségfejlesztésre. Minden pedagó-
gus rendelkezik főiskolai, 12-en egye-
temi diplomával. 6-an szakvizsgázott 
pedagógusok, az iskolának 4 mesterpe-
dagógusa is van. Az intézményben több 
A végzős tanulók 30%-a gimnázium-
ban, 57%-a szakgimnáziumban, 13%-
a pedig szakközépiskolában tanul to-
vább. A jelentés részletesen kitért az in-

tézményben folyó oktató- és nevelő-
munkára. 

A képviselő-testület a beszámolót el-
fogadta, és köszönetét fejezte ki az is-
kola pedagógusainak munkájáért. 

Galambos Lászlóné intézményve-
zető benyújtotta a Kippkopp Óvoda és 
Bölcsőde éves beszámolóját. Az intéz-
mény három óvodai és egy bölcsődei 
csoporttal működik. A 2018/2019. neve-
lési évet 63 fős óvodai létszámmal kezd-
ték, és 68 fővel fejezték be. A bölcső-
débe 13 kisgyerek járt. Sajátos nevelési 
igényű gyermek ebben a nevelési évben 
nem volt. A gyerekek ellátását a 2018/ 
2019-es nevelési évben 19 fővel és 7 fős 
konyhai dolgozóval biztosították. Az in-
tézmények 8 fő óvodapedagógus (ebből 
egy fő intézményvezető), 1 fő pedagó-
giai asszisztens, 5 fő dajka, 2 fő kisgyer-
meknevelő 1 fő óvodatitkár munkatársa 
van. A tájékoztatás a nevelőmunka min-
den részletére kitért, átfogóan jellemezte 
az intézmény működését. – A képvise-
lők elfogadták a beszámolót, és köszö-

netüket fejezték ki valamennyi dolgozó 
munkájáért. Ugyancsak elfogadták az 
óvoda 2019/2020-as munkatervét. 

Módosult a Dél-Balatoni Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási megállapodása, me-
lyet a balatonkenesei képviselő-testület 
is megszavazott. Elfogadták a Társulás 
2018. évi beszámolóját is. 

200.000 forinttal járult hozzá a Test-
ület az I. Országos Pilinszky Vers-
mondó Verseny lebonyolításához. Az 
összeget a rendezvénynek otthont adó 
Kultúra Háza kapta. 

Újabb öt év időtartamra, 2019. ápri-
lis 1-től 2024. március 31-ig adta bérbe 
az Önkormányzat a Balatonkenesei Pol-
gárőr Egyesületnek az irodájuk céljára 
szolgáló, Vörösmarty tér 8. szám alatti 
ingatlant. Az egyesület a szerződés idő-
tartama alatt bérleti díjat nem fizet, de a 
közműköltségek őt terhelik. 

Építménymagasság emelésére vonat-
kozó kérelem érkezett az Önkormány-
zathoz, a Katóka utca ingatlanait illető-

Testületi ülések 2019 októberében 
Balatonkenese város 2019. I. félévi költségvetése 

Városgondnokság 
Kiadások 
♦ Személyi juttatások: 30.334.896 Ft bér jellegű kifizetés, az éves tervezet 45,2%-a. 
♦ Munkaadót terhelő járulékok: 6.304.432 Ft, az éves tervezet 45,5%-a. 
♦ Dologi kiadások: 22.024.046 Ft, az éves tervezet 45,7%-a. 
♦ Felhalmozási kiadások: itt jelenik meg az Alsóréti szabadstrand felújítása, de a 

kiadások egy része csak a II. félévben realizálódik. 
Bevételek 
♦ Intézményi működési bevételek: szállítási szolgáltatás, sírhelymegváltás, 

strandbevétel, az eladott belépők ÁFÁ-ja, államháztartáson belül továbbszám-
lázott közüzemi díjak – 13.666.409 Ft, az éves tervezet 20,4%-a. 

♦ Felhalmozási célú támogatások: a szabadstrand felújítására kapott állami támo-
gatás. 

♦ Irányító szervtől kapott működési támogatások: 50.540.816 Ft, az éves tervezet 
79,3%-a. – Azért magasabb a vártnál, mert a szabadstrand felújításához az Ön-
kormányzat nyújtott segítséget. A munkák elvégzése és a strandszezon zárása 
után az intézmény ezt visszaadja az Önkormányzatnak. 

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
Kiadások 
♦ Személyi juttatások: 8.539.142 Ft bér jellegű kifizetés, az éves tervezet 59%-a. 
♦ Munkaadót terhelő járulékok: 1.570.959 Ft, az éves tervezet 45,5%-a. 
♦ Dologi kiadások: 5.759.792 Ft, az éves tervezet 46,8%-a. 
♦ Felhalmozási kiadások: kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, 96.540 Ft. 

Bevételek 
♦ Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 500.000 Ft a Balatoni 

Fejlesztési Tanácstól, rendezvény szervezésére. 
♦ Intézményi működési bevételek: terembérlet, újság hirdetéseinek bevétele, be-

lépőjegyek – 205.528 Ft. 
♦ Irányító szervtől kapott működési támogatások: 18.670.980 Ft. 
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en. Ennek megváltoztatásáról a Testület 
a településrendezési eszközök teljes el-
járást igénylő, vagy egyszerűsített eljá-

rás keretében történő legközelebbi mó-
dosítása, felülvizsgálata során dönt. 

5 igen szavazattal és egy tartózkodás 
mellett úgy szavaztak a képviselők, 
hogy befogadják a Szigerim Kft. telepü-
lésrendezési eszközök módosítására vo-
natkozó kérelmét, a Balatonkenese, Fő 
utca 7. számra (789/1, 784/2 hrsz., a volt 
Nevelőotthon területe) vonatkozóan. Az 
erről szóló döntés szintén a településren-
dezési eszközök teljes eljárást igénylő, 
vagy egyszerűsített eljárás keretében 
történő legközelebbi módosítása során 
születik meg. 

A Képviselő-testület átvállalta az 
Alsóréti szabadstrand felújítása alatt a 
vizesblokk kiváltását célzó mobil illem-
hely bérleti díját, 109.804 Ft összegben. 

 
A 2019. október 22-én tartott alakuló 

ülés az október 13-án lezajlott önkor-
mányzati választások utáni első hivata-
los összejövetele volt a megválasztott új 
testületnek. Az eseményen elsőként 
Nagy-Szentpéteri Csilla, a Balatonkene-
sei Helyi Választási Bizottság elnöke is-
mertette a választás eredményeit, majd 
sor került a polgármester és a képviselők 
ünnepélyes eskütételére. Az új testület 
két alpolgármesterrel működik, ezért a 
Szervezeti és Működési Szabályzat mó-
dosítása is szükséges volt. Elrendelte to-
vábbá a Testület az SZMSZ teljes körű 
felülvizsgálatát is. 
Társadalmi megbízatású alpolgármes-
ternek Kocsis Jenő és Tóth Péter önkor-
mányzati képviselőket választották. 
Döntöttek a polgármester, az alpolgár-
mester és a képviselők illetményéről és 
költségtérítéséről. 2001-5000 fő lakos-
ságszámú település polgármestere eseté-
ben az illetmény az államtitkári illet-
mény összegének (997.170 Ft) 55%-a, 
azaz 548.400 Ft, költségtérítése ennek 
15%-a, azaz 82.300 Ft. A társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 
nem lehet magasabb 246.780 forintnál, 
és 15% költségtérítésre jogosult. A helyi 
önkormányzati képviselők tiszteletdíja: 
57.975 Ft. Amennyiben a képviselő bi-

Balatonkenese város 2019. I. félévi költségvetése 
Polgármesteri Hivatal 

Kiadások 
♦ Személyi juttatások: 33.218.818 Ft bér jellegű kifizetés, az éves tervezet 44,3%-a. 
♦ Munkaadót terhelő járulékok: 6.745.697 Ft, az éves tervezet 43,1%-a. 
♦ Dologi kiadások: szolgáltatási kiadások – 7.101.656 Ft, az éves tervezet 41,5%-a. 

Bevételek 
♦ Működési bevételek: választás támogatása, esküvők után fizetendő eljárási díj. 
♦ Irányító szervtől kapott működési támogatások: 46.599.251 Ft. 

Balatonkenese Város Önkormányzata 
Kiadások 
♦ Személyi juttatások: a polgármester, alpolgármester, védőnő, közfoglalkozta-

tottak munkabére, költségtérítései, cafetériája, továbbá a képviselő-testületi és 
bizottsági tagok tiszteletdíja – 25.917.150 Ft bér jellegű kifizetés, az éves tervezet 
61,3%-a. 

♦ Munkaadót terhelő járulékok: 4.401.357 Ft, az éves tervezet 53,2%-a. 
♦ Dologi kiadások: közüzemi díjak, pályázatok tervezési díjai, ügyvédi megbízá-

sok, karbantartási és bérleti díjak, továbbszámlázott kiadások – 46.853.454 Ft, az 
éves tervezet 67%-a. 

♦ Működési célú pénzeszközátadás: civil szervezetek és a kulturális keretben sze-
replők támogatása, turisztikai egyesület részére adott támogatás – 12.829.051 Ft. 

♦ Ellátottak pénzbeli juttatásai: segélyek, szociális juttatások – 3.613.680 Ft. 
♦ Működési célú támogatások államháztartáson belül: a szociális társulás és a 

közoktatási társulás támogatása – 113.964.191 Ft. 
♦ Elvonások és befizetések: lakossági víz- és csatornaszolgáltatás. 
♦ Beruházások: a hivatali épület gyengeáramú rendszerének kialakítása. 
♦ Felújítások: az Energetika I. pályázat áthúzódó végösszege. 

Bevételek 
♦ Közhatalmi bevételek: adók – 129.598.800 Ft. 
♦ Intézményi működési bevételek: közterület-használati díj és késedelmi pót-

léka, továbbszámlázott telefondíj, locsolóvíz, intézményi ellátási díjak – 
10.594.276 Ft. 

♦ Működési célú támogatások államháztartáson belül: normatív hozzájárulások, 
központosított támogatások, normatív, kötött felhasználású és egyéb támogatá-
sok – 171.568.319 Ft. 

♦ Működési célú, átvett pénzeszközök: a DRV által fel nem használt támogatás, 
lakossági kölcsönök törlesztése. 

♦ Felhalmozási célú támogatások: Energetika II. pályázati támogatás. 
 
A költségvetés tervezésekor nem ismert és nem tervezhető állami támogatások mi-
att a Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének összevont főösszege 
916.321.159 forintról 975.353.566 forintra módosult. 

Balatonkenese Város Képviselő-testületének bizottságai, 2019-2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (3 fő) 
Tagjai: Ambrus Gábor és Csőszi Róbert képviselő 
Kültag: Csúcs-Hajdú Tünde 
A bizottság elnöke: Ambrus Gábor 

Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság (3 fő) 

Tagjai: Szabó Tamás, Kurucz Henrietta képviselő 
Kültag: Tóth Barnabás 
A bizottság elnöke: Szabó Tamás 

Szociális Bizottság (5 fő) 
Tagjai: Kurucz Henrietta, Szabó Tamás, Csőszi Róbert 
Kültagok: Koronczainé Borsos Edit, Tóth-Renczes Katalin 
A bizottság elnöke: Kurucz Henrietta 

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság (3 fő) 

Tagjai: Csőszi Róbert, Ambrus Gábor 
Kültag: Szijártó Csaba 
A bizottság elnöke: Csőszi Róbert 
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zottsági tag is, a tiszteletdíj mértéke: 
84.063 Ft; a bizottsági elnök díja: 
86.963 Ft. A bizottság nem képviselő 
tagjának tiszteletdíja: 26.088 Ft. 

A megválasztott, új Testület a koráb-
biakhoz hasonlóan négy bizottsággal 
működik. 

Gazdasági program kidolgozásáról 
döntöttek a képviselők, melyet hat hóna-
pon belül terjesztenek elő. 

Az új testület megalakulásával Tö-
mör István polgármester megbízatása 
megszűnt. A képviselők úgy szavaztak, 
kerüljön kifizetésre részére az őt meg-

illető végkielégítés és az előző évi, ki 
nem vett szabadságai, de az ezen felüli, 
háromhavi juttatást kifizetését nem en-
gedélyezték. 

Jurcsó János polgármester tájékoz-
tatta a Testületet a vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettséggel és az összeférhetet-
lenséggel kapcsolatban, majd az alakuló 
ülés véget ért. 

További adatokat és anyagokat a 
www.balatonkenese.hu weboldalon ta-
lálnak. 

 
– nk –

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Búcsú a kenesei közélettől 
2019. október 13-án Balatonkenesén is helyhatósági 
választásra került sor, melyet követően városunkban 
új polgármester és jelentősen változott összetételű 
testület vette át az irányítást. 

Öt éven át – képviselőként majd alpolgármesterként 
– jó szívvel és felelősséggel, Keneséért esküdve igye-
keztem tenni a dolgomat, szolgálni településünket. 
Szóban, írásban, javaslataimmal és szavazataimmal. 
Tudásom, meggyőződésem és lelkiismeretem sze-
rint. 

Köszönöm a bizalmat, a hivatal és az intézmények 
vezetőinek, dolgozóinak, valamennyi lakótársunk-
nak az együttműködést. Különösen a ritkán, de 
mégis olykor előforduló jó szót és megbecsülést. 

Kívánok az új vezetésnek eredményes, jó munkát, 
minden keneseinek békességet és egészséget, város-
unknak pedig további fejlődést, gyarapodást és szé-
pülést! 

Hajrá Kenese! 
dr. Tábori György 

 

 
 

Tisztelt Balatonkeneseiek, Kedves Barátaim! 
Ezúton köszönöm meg mind a 429 rám szavazó ba-
latonkenesei támogatását az október 13-i önkor-
mányzati választáson, de ez most kevésnek bizo-
nyult. 

Köszönöm és örülök, hogy az utolsó öt évet ezzel a 
képviselő-testülettel dolgozhattam végig. 

Köszönöm a bennünket támogató intézményveze-
tők és dolgozóink munkáját, eredményes együttmű-
ködését. 

Büszke vagyok az elért eredményekre, a látható fej-
lődésre. Sajnálom, hogy minden fejlesztési elképze-
lésünket nem tudtuk megvalósítani, de így maradt 
feladat az utánunk jövőknek is. 

Büszke vagyok arra, hogy közel egy évtizedig vezet-
hettem és képviselhettem szülőfalum, Balatonke-
nese városát. Mindezt önzetlenül, erőmet, energiá-
mat, tudásom legjavát adva a közösségért. 

Sajnálom, hogy a választási kampányban ellenünk 
alkalmazott suttogó propaganda és karaktergyilkos-
ság még csak lehetőséget sem adott a cáfolásra, vé-
dekezésre. 

Köszönöm az ellenem szavazóknak, hogy döntésük-
kel más utat jelöltek ki számomra a jövőben. 

Jó munkát kívánva gratulálok az új Polgármester úr-
nak és Képviselő-testületének. 

Hajrá Kenese! 

Tisztelettel: 
Tömör István 

Balatonkenese volt polgármestere 
 
 

 
 
 

Kedves kenesei barátaim! 

Nagyon köszönöm a rám leadott szavazatokat! 
Mindannyiótokat vegye körül sok-sok szeretet. Jó 
egészséget kívánok: 

Varga Zsuzsa 
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Önkormányzati választás 2019 
A 2019-es önkormányzati választáson 

Balatonkenese városában 
mandátumot szerzett 

polgármester és képviselők 
Jurcsó János polgármester független 
Ambrus Gábor képviselő független 
Csőszi Róbert képviselő független 
Kocsis Jenő képviselő független 
Kurucz Henrietta képviselő független 
Szabó Tamás képviselő független 
Tóth Péter képviselő független A polgármester-választás eredményei 

Jelölt Jelölő 
szervezet(ek) 

Kapott 
érvényes 
szavazat 

% 

Tömör István FIDESZ-KDNP 429 32,82% 
Csőszi Róbert Független jelölt 166 12,70% 
Jurcsó János Független jelölt 712 54,48% 

Az egyéni listás választás eredményei 

Jelölt Jelölő 
szervezet(ek) 

Kapott 
érvényes 
szavazat 

% 

Puskás Róbert FIDESZ-KDNP 406 31,21% 
Mészöly 
   Sándor Független jelölt 513 39,43% 

Sörédi      
   Györgyné Független jelölt 366 28,13% 

Ambrus Réka FIDESZ-KDNP 353 27,13% 
Tóth Péter Független jelölt 595 45,73% 
Gyenge 
   Katalin 
   Terézia 

FIDESZ-KDNP 282 21,68% 

Szabó Tamás Független jelölt 586 45,04% 
Kocsis Jenő Független jelölt 671 51,58% 
Dr. Tábori 
   György 
   János 

FIDESZ-KDNP 291 22,37% 

Csőszi Róbert Független jelölt 535 41,12% 
Ambrus Gábor Független jelölt 598 45,96% 
Tóth-Renczes 
   Katalin Független jelölt 394 30,28% 

Kurucz 
   Henrietta Független jelölt 641 49,27% 

Ujfalusi- 
   Hujber 
   Zsófia 

FIDESZ-KDNP 337 25,90% 

Varga 
   Zsuzsanna FIDESZ-KDNP 310 23,83% 

 

A Veszprém megyei közgyűlés 
összetétele 

Jelölő szervezet(ek) Mandátumok 
száma 

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség – 
Kereszténydemokrata Néppárt 10 

Demokratikus Koalíció 2 
Jobbik Magyarországért Mozgalom 2 

Magyar Szocialista Párt 1 
Mi Hazánk Mozgalom 1 
Momentum Mozgalom 1 

Az adatok forrása: Nemzeti Választási Iroda – www.valasztas.hu 
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– Polgármester úr, függet-
len jelöltként nyerted az október 
23-i önkormányzati választást, 
amihez gratulálunk! Időközben 
megtörtént az átadás-átvétel is. 
Mi a következő lépés? 

– Az első lépés a köszönet-
nyilvánításé. Köszönöm Bala-
tonkenese lakosságának, hogy 
ilyen nagy arányban ment el sza-
vazni, és ennyire egyértelműen 
biztosított számunkra támoga-
tást. Az emberek olyan testüle-
tet választottak, ami adottságai-
ban és felkészültségében alkal-
mas rá, hogy a települést öt éven 
keresztül legjobb tudása szerint 
szolgálja. Első teendőm az, 
hogy tájékozódom. Semmivel 
nem vagyunk elkésve, időnk 
van. Az elhamarkodott dönté-
sektől mindannyian óvakodunk. 
A kampány során is alapvetően 
a higgadtság jellemezte mind-
nyájunkat, és ugyanezt a hig-
gadtságot szeretnénk képviselő-
ként, illetve polgármesterként is, 
mint a város testülete, képvisel-
ni. Szeretnénk az elért eredmé-
nyekre figyelni, óvni ezeket, és 
szeretnénk a jövőben olyan fej-

lesztéseket, beruházásokat meg-
valósítani, amelyekkel eddig a-
dósok voltunk. A legfontosabb 
ebben az együttműködés. Ezt ak-
kor tudjuk elvárni akár a hivatal-
tól, akár bármelyik intézmény-
től, akár egymástól, ha kellőkép-
pen odafigyelünk egymásra, és 
nyugodt hangnemben kommu-
nikálunk. Számomra az egyik 
leglényegesebb dolog a kommu-
nikáció, és úgy gondolom, itt 
mindannyian egy nyelvet fo-
gunk beszélni. Nagy esélyt látok 
arra, hogy a testület, amely nem 
egységes csapatként vett részt a 
választáson, mégis egységes csa-
patként fog működni, ahol nem 
közös hallgatásoknak leszünk 
szem- és fültanúi egy testületi ü-
lésen, hanem építő vitáknak. 
Munkánkba olyan kültagokat 
szeretnénk behívni, akik szak-
mai tudásukkal segíteni tudják a 
bizottságok munkáját. A bizott-
ságokban pedig valóban előké-
szítő munka folyik majd, mely 
után a testület azt a döntést hoz-
hatja, amely leginkább a telepü-
lés javára válik. 

Itt, Kenesén teljesen nyugodt 
hangvételű kampány folyt, ami 

az országos átlagnál messze higgadtabban 
történt. A megválasztott egyéni képviselők 
a személyes képességeik alapján jutottak 
döntési pozícióba. A felhatalmazás, ame-
lyet kaptak, egyben kötelesség is. A hatal-
mas elvárásoknak igyekszünk megfelelni 
és felnőni a szolgálathoz, mert ahol ilyen 
arányban hoz döntést egy település, ott jog-
gal formál elvárásokat is. Ezeket teljesíteni 
kell. 

Október 14-én megkezdődött a kam-
pány a 2024-es választásokra, így létérdek, 
hogy minden ígéretünket teljesítsük. Ami-
kor ezekkel csínján bántunk, még nem is-
mertük a majdani lehetőségeinket. Azt a-
zonban meg tudom ígérni: a lehetőségek 
határáig el fogunk menni, hogy kiaknázzuk 

mindazt az adott-
ságot és forrást – 
legyen az pénz-
ügyi, kapcsolati, 
stratégiai dönté-
seket igénylő 
vagy bármilyen 
lehetőség –, ami-
vel a legmesz-
szebbre tudjuk 
vinni a település 
szekerét. 

– nk – 

A legfontosabb 
az együttműködés 
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Ünnep a balatonkenesei Katolikus Egyházközségben 
200 éves a balatonkenesei katolikus templom 

2019 októbere mozgalmas napokat hozott a balatonkenesei kato-
likus templomba, az egyházközség tagjai közé. Több jeles alkalom is 
volt, mely lehetőséget adott a közös ünneplésre, hitünk megerősíté-
sére, közösségünk építésére. 

Október első napjaiban, a szentmisék keretében négy hittanosun-
kat is ünnepelhettünk. Ők már hosszú évek óta tanítványaink, de most 
jött el annak az ideje, hogy a szüleik beleegyezésével megkeresztel-
kedjenek. A keresztség az első és legfontosabb szentség, mely meg-
nyitja az utat a többi szentségek felé, általa az ember megszabadul a 
bűnöktől, Isten gyermekévé születik újjá, és eltörölhetetlen jeggyel 
Krisztushoz hasonlóvá válva az Egyház tagja lesz. 

Október 6-án a 10 órai szentmise többszörös ünnepként kösz-
öntött ránk. Ezen a napon ünnepeltük templomunk 200 éves évfordu-
lóját. Ezt a jeles évfordulót még ünnepélyesebbé tette, hogy a bala-
tonkenesei és balatonvilágosi hittanosaink közül tizenketten elsőál-
dozók lettek. Az első szentáldozás tulajdonképpen nem más, mint az
első találkozás az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal. Keresztény 
életünk középpontjában van az Úrral való találkozás, ami a kenyér és 
a bor magunkhoz vételében valósul meg. Erre a találkozásra együtt 
készülünk fel, amely azt jelenti, hogy akit szeretnénk magunkba fo-
gadni, őt szeretnénk megismerni. A hófehér ruhába öltözött lányok 
és az elegáns fiúk gyönyörű jelképei voltak a lélek tisztaságának, 
amellyel az első találkozásukat várták Jézussal. 

A szentmise kezdetén Ambrus György az egyházközségi képvi-
selőtestület elnökeként mondott ünnepi beszédet. Köszöntötte az 
egybegyűlteket, különösen az első szentáldozásukra készülő hittano-
sokat. A köszöntő szavak mellett a templom jubileumával kapcsola-
tosan elhangzott, hogy mennyire fontos hely a templom, hiszen az 
Isten háza. A beszéd végén rövid beszámolót hallhattunk a templom 
felújítási munkálatairól is. A liturgia további részeiben az egyház-
községi képviselő-testület tagjai aktívan részt vettek. Ők olvasták fel 
az ünnepnapra megfogalmazott könyörgések és a szentmise olvas-
mányait, ezzel a cselekedetükkel is jelezve, hogy a legnagyobb tanú-
ságtétel, ha önmagunk is teszünk valamit Isten dicsőségére. A szent-
mise különlegességét tovább emelte a keresztségi fogadalom megújí-
tása, ahol az elsőáldozó gyerekek égő gyertyáikkal kiálltak a jelenlé-
vők elé. 

A szentáldozást követő percekben következtek a köszöntő versek.
Minden jelenlévő számára megható pillanatok voltak, mikor az első-
áldozó hittanosok megköszönték saját szüleik segítségét. Egy imát 
mondtak értük és szeretetük jelképeként átadtak egy-egy virágot. A
szentmisét követően nagy öröm volt látni az emberek lelkesedését, 
mikor mindenki kapott egy szentképet, melyen a 200 éves templom 
látható, felhívva a figyelmet arra, hogy minden napon vár minket. A 
templomból kijövő híveket a Karitász csoport fogadta az agapéra 
megterített asztalokkal. Jó hangulatban és beszélgetésben nem volt 
hiány, a finomabbnál finomabb sütemények mellett. Köszönet illeti 
mindazokat, akik hozzájárultak a szeretetvendégség létrejöttéhez és 
lebonyolításához. Köszönet illeti Zabóné Erzsébetet, aki az elsőál-
dozó gyerekeknek hatalmas ünnepi tortát készített – nem csak szép,
de nagyon finom is volt. Köszönet illeti Ambrus Ágnest, aki egy in-
ternetes kvízjátékkal igyekezett mindenkit aktívan bevonni templo-
munk ünnepi készülődéseibe. 

Isten bőséges áldása kísérje hétköznapjaikban is hittanosainkat, 
és az Úr tegye teljessé mindazt, amit megkezdett bennük. Köszönjük
mindenki segítségét, jelenlétét, aki segített ezeknek a szép ünnepek-
nek a megvalósulásában. 

M. Erzsébet nővér
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A katolikus templom története
Az egyetlen homlokzati toronnyal épült késő barokk templom Ke-

nése egyik műemlék jellegű épülete Alapterülete 20,5 x 10 – 250 m2. 
Vegyes falazatú épülete kőből és téglából készült. A templomot Szűz 
Maria tiszteletére szentelték. 

A kenesei katolikus plébánia ismert története 1772-ig vezethető 
vissza. A XVIII. század nagyobbik részében Kenese katolikus kisebb-
sége Vörösberényhez tartozott. A kereszteléseket ebben az időben
részben Berényben, részben Kenesén végezték. 

A kenesei plébánia anyakönyveit 1773-tól vezetik. Az 1772. évről 
csupán a katolikus hitre megtérők nevei ismeretesek. 

Midőn Gamper Chrysostom 1791-ben Kenesére jött, mindent a
legszomorúbb állapotban talált. Az uradalmi ház két szobájának
egyike templomul, a másik pedig paplakul szolgált. Gamper helyzetét
így jellemezte: „Nincs iskola, nincs patrónus, nincs vigasztaló.” (…) 

Gamper Kenesére érkezése után nem sokkal – Bajzáth József
veszprémi püspök pártfogása mellett – azzal a kéréssel folyamodott a
Helytartótanácshoz, hogy katolikus templomot és plébániát építhes-
sen. Kérelmét méltányosnak is találták, de minthogy ebben az időben
a vörösberényi uradalmat és így a kenesei birtokot is 30 évre bérbe
adták, semmi sem történt. 

A bérlet lejária után a vörösberényi uradalom önállóan gazdálko-
dott. Ekkor Gamper Kurbély György veszprémi püspökhöz folyamo-
dott. Miután támogatást nyert Rohonczi János uradalmi bérlő sze-
mélyében is, végre megérkezett az örvendetes resolutio. 

1815. május 8-án kimérték a templom alapjait. Május 11-én elhelyez-
ték a templom alapkövét, melyet Nyesd János palotai kerületi esperes
és peremartoni plébános, Horváth József vörösberényi és Kalmár An-
tal szentkirályszabadjai plébánosok segédkezésével áldott meg. 

Egy ideig gyorsan ment az építkezés, de csakhamar elfogyott a ki-
utalt pénz, ezért Gampernek újra folyamodni kellett a legmagasabb
fórum elé. Az utalványozás nagyon gyéren, csak kisebb összegekre
szólhatott, mert az építkezés csak négy év múlva fejeződött be. 

1819. augusztus 15-én az új templom tornyára elhelyezték a keresz-
tet. Szeptember 8-án, Kisasszony ünnepén benedikálta a templomot
Kovács Antal címzetes kanonok, palotai kerületi esperes és plébá-
nos. Ezt követően mozsarak durrogása es harang zúgása közepette az
egybegyűlt nagy tömeg birtokba vette új templomát. 

A templom építése és belső fölszerelése körül nagy érdemeket
szerzett Kiss István akkori tiszttartó és neje, Hunkár Apollónia, 
akik anyai nagyszülei voltak Jánosi Gusztáv püspöknek. (…) 

A katolikus templom tornyában jelenleg három harang van. A leg-
nagyobb harangot Szent István király és Orbán pápa képe díszíti; 6
mázsa 8 font súlyú, és Veszprémben öntötték. A következő harang
súlya 50 font. Rajta „Jn honorem S. Ladislai pro praedio Máma" körfel-
irat látható. E harang valamikor Máma község templomában volt,
ahonnan a község elpusztulása után az azonos nevű majorba került;
végül a kenesei templom tulajdona lett. A harmadik, 20 fontos ha-
rangra a haldoklók védőszentjének, Szent Kamillnak a képet vésték.
Ez az a lélekharang, melyet Hunkár Apollónia ajándékozott a temp-
lomnak. A toronyban volt még egy 80 fontos, Szent József képével dí-
szített harang is, ezt 1818-ban Pesten öntötték. Ezt a második világhá-
ború alatt leszerelték és katonai célra beolvasztották. 

A templom orgonáját 1824-ben Győrben készítették, 700 váltófo-
rintba került. 

Az 1819. évben épült templomon 1880-ig nagyobb javítás nem tör-
tént. Az eltelt 60 év alatt az idő vasfoga csaknem minden részét ki-
kezdte – különösen a tetőzet rongálódott meg. A sürgős javítások tár-
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gyában Szabó János plébános 1878-ban ás 1879-ben a minisztérium-
hoz folyamodott. (…) 

1887-ben Szabó János plébános és a kenesei katolikusok kérésére
Pribék István püspök – Kenese szülötte – nagyméretű oltárképet
adományozott a templomnak. A kép azt a jelenetet ábrázolja, midőn
Szent István király térden állva nyújtja a magyar koronát a kis Jézust
karján tartó Szűz Anya felé. A kép a vörösberényi születésű Szolda-
tits Ferenc kiváló egyházi festő értékes alkotása. (…) 

1907-ben Jánosi Gusztáv püspök megrendelésére Graits Endre
festőművész elkészíti a templom három mennyezeti freskóját. Ekkor
készültek az oldalfalakat díszítő magyar szentek képei és az ólomke-
retes ablakok gyönyörű figurái, melyek később, a II. világháborúban
elpusztultak. (…) 

1942-ben a templom felszerelése hat új körmeneti zászlóval gya-
rapodott. Ezeket az egyházközség, a Leánykör, az Iparoskör, a Fővá-
rosi üdülő, az OTI kórház és a Vasutasok ajándékozták. A zászlók
egyik oldalát az ajándékozók címerei díszítették. 

A templom a II. világháború utolsó éveiben bombatalálat és egyéb
harci cselekmények következtében súlyosan megrongálódott. A
templom utcai oldalának homlokzatán hatalmas lyuk tátongott,
ólomkeretes ablakai darabokra törtek, belső berendezési tárgyai és
festményei komoly sérüléseket szenvedtek. Németh Árpád akkori
plébános és az egyházközség érdeme, hogy a templom súlyos sérülé-
seit a háborút követő néhány hónap alatt kijavították és a legszüksé-
gesebb tennivalókat elvégezték. 

A háború alatt a régi plébániaépület bombatalálatot kapott. A plé-
bánost csodával határos módon – szinte sértetlenül szabadították ki
a romok alól. 

A templom teljes kijavítása és felújítása Mikó Imre plébános ne-
véhez fűződik. Rövid kenesei működése alatt, 1967-ben bekövetke-
zett haláláig a templom és a temető szépítése terén hatalmas munkát
végzett. Ennek idejére esik a templom belsejének művészi módon
való kifestése, mellyel Kenese 170 éves templomát ezzel az ország
egyik legszebb falusi templomává varázsolta. Halála nagy veszteség
volt nemcsak a katolikusoknak, hanem a község többi lakosának is.
Emlékét a templomkertben 1938-ban felállított kereszt talapzatán
márványtábla őrzi. 

Az 1970-es évek végén felépült az új plébánia épülete. Az 1985. au-
gusztus 15-i földrengés súlyos károkat okozott a templom szerkeze-
tében. A templom belsejében és tornyán komoly repedések keletkez-
tek. A földrengés okozta károkat 1986-ban kijavították: kívül tataroz-
ták és az addig fehér homlokzatot sárgára festették. 

A földrengés éppen egy belső tatarozás ideje alatt következett be;
a festéssel már jórészt elkészültek. A természeti csapás után több
mint 30 vödör törmeléket hordtak ki a frissen festett templomból. A
felújítással egyidejűleg – a II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformjának
megfelelően – a szentélyt is átalakították. (…) A régi, féltve őrzött ol-
tárkép helyére a barokk templomba nem illő, zöld-sárga „modern"
Mária-kép került, mely a lakosság gúnytárgya lett. Az ezt követő fel-
háborodás eredményeképpen 1986 első felében a régi oltárkép vissza-
került eredeti helyére. (…) 

Kenese legelső, Szent Kereszt tiszteletére szentelt templomát 1231-
ben említi oklevél. Ha a tatárok nem pusztították volna el és a török
hódoltság vérzivataros idejét is túléli, akkor ma Kenese az ország
egyik legrégibb Árpád-kori templomával büszkélkedhetne. 

Részletek Kis András: Az 1000 éves Kenese. Műszaki Könyvki-
adó, Budapest, 1990 című könyvéből 

A kenesei templom plébánosai 
Fabsics János Mihály 1700-1703 
Csima Antal 1770-1789 
Bellovics Lőrinc 1789-1790 
Hatos István 1790-1791 
Gámpér Krizosztom 1791-1825 
Molnár József 1825-1829 
Molnár Ágoston 1830-1854 
Bereczk Sándor 1854-1864 
Szabó János 1864-1896 
Lendvai Béla 1896-1897 
Csontos Károly 1897-1903 
Hochreiter Kázmér 1903-1916 
Horváth József 1916-1917 
Kis György 1917-1919 
Kanovics László 1919-1927 
Németh Árpád 1927-1952 
Maár János 1952-1955 
Mikó Imre 1955-1967 
Schnatner Gyula Szigfrid bencés 1967-1974 
Temesi József 1975-1985 
Tóth Lajos S. J. 1985-1989 
Balázs Pál 1989- 
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Szeptember 8-án kora délután már zsongott a 
katolikus templom környéke, emberek jöttek-
mentek, pakoltak, díszítettek és reménykedtek, 
hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk. Még délelőtt sok-sok 
felhő díszítette az eget felettünk, de dél körül már lassan átszű-
rődött a napsugár is, és délutánra a nap betöltötte az eget. Miért 
is volt ez olyan fontos nekünk? Ünnepre és hálaadásra készül-
tünk! 

Schauermann János atya pappá szentelésének 25 éves év-
fordulóját ünnepeltük, az ezüstmisét. János atya Balatonkene-
sén született, bár a szolgálati helyek és feladatok sokfelé vitték 
az életben, de itthon a családja, a barátai, régi hittanos társai 
mindig készültek a hazatérés pillanataira. Ahogy szeptember 
8-án is. A mise előtt már sürögtek-forogtak a segítők. Itt sze-
retném megköszönni a kenesei plébánia egyházközségi képvi-
selőtestület tagjainak segítségét, hogy aktívan részt vettek az 
ünnep lebonyolításában. 

A szentmise elején, vendég atyák és diakónusok bevonu-
lása után, Tóth István, a kenesei egyházközségi képviselőtes-
tület tagja olvasta fel Dr. Udvardy György, Veszprém Főegy-
házmegye érsekének üdvözlő sorait, melyben megköszönte Já-
nos atya eddigi szolgálatát és Isten áldását kérte a további 
évekre. Az ünnepeltet Ambrus György, a kenesei egyházköz-
ségi képviselőtestület elnöke köszöntötte, aki nemcsak felso-
rolta János atya szolgálati helyeit és feladatait, a Balatonhoz és 
a városhoz fűződő kapcsolatát, de visszaemlékezett a régi kö-
zös élményekre is, melyek még mindig megdobogtatták a szí-
veket és könnycseppeket csaltak a szemekbe. A tömött temp-
lomban szinte mindenkinek volt egy-egy személyes élménye 
János atyával, hisz azok jöttek el, akik vele együtt akartak ün-
nepelni és hálát adni. 

A szentmise során többször is töm-
jén illata töltötte be a templomot és tette 
szinte ködössé a szentélyt.  De a tömjén 
fátyla nagyon jól szimbolizálta, hogy a 
templomban van Valaki, aki nagyobb 

nálunk, Akit csak a hit ködfátylán át 
lehet felismerni. Az ünnep pedig így, 
Vele együtt lehet teljes. 

Horváth József atya pápai prelá-
tus, tartotta a szentbeszédet, akit sokan Oké atyának ismer-
nek, mert több, mint 80 éves korát nagyon is ellensúlyozza 
máig fiatalos lendülete. József atya már túl van a saját arany-
miséjén, és így méltán beszélhetett arról, hogy egy pap szol-
gálata Krisztus nélkül nem értelmezhető, és egy ezüstmise 
ünneplésére a legszebb hely a templom, együtt Krisztussal 
és együtt a keresztény testvérekkel. 

Máté Szabolcs, a szombathelyi Szent Márton templom 
kántora és családja szebbnél szedd dallamokkal és hegedűjá-
tékkal tették emlékezetessé a szertartást, melyet Ambrus Ág-
nes Ave Maria szólóéneke koronázott meg. 

A szentmise végén, a befejező áldás után, János atya 
egy nagyon szép gesztussal köszönte meg a kenesei embe-
reknek a sok-sok imát és a szeretettel teli fogadtatást: egy ér-
tékes és ünnepélyes miséző kelyhet adott ajándékban a temp-

lomnak, és felkérte Ambrus Györgyöt, az egyházközségi kép-
viselőtestület elnökét, hogy a templomot betöltő hívek nevé-
ben vegye át tőle. 

A szentmise után az udvaron János atya finom sütemé-
nyekkel és egy pohár borral, üdítővel várta az ünneplő embe-
reket, szentképpel, a kenesei templom rajzával díszített gyer-
tyával, kenesei templomot ábrázoló bélyeggel ajándékozott 
meg mindenkit. A fogadáson először Dr. Balázs Pál plébános 
atya köszöntötte János a-
tyát, üdvözlő szavaiban a 
családi kötelékre helyezte a 
hangsúlyt és nagyon szép 
virággal köszöntötte János 
atya édesanyját, Pércsi Va-
lériát. Tömör István polgár-
mester méltató szavai ösz-
szekapcsolták a hálaadás, a 
szolgálat és a tisztelet fon-

Közösen ünnepelni és hálát adni 
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tosságát. Dr. Balázs Pál plébános atya és Tömör István polgár-
mester adták az Schauermann János atyának a balatonkenesei 
egyházközség és Balatonkenese Város közös ajándékát, egy 
aranyozott fém szentírástartót. A köszöntést Németh Péter re-
formátus lelkész folytatta, aki stílusosan a 25. zsoltár szavai-
val szólt János atyához. Persze nem maradhatott el egy nagyon 
személyes köszöntés sem, Ambrus Györgyné Gizike, János 
atya egykori általános iskolai tanára szívet melengető szavak-
kal idézte fel a régi iskolás emlékeket. A köszöntések után kö-
tetlen beszélgetések sora kezdődött, a sok finomság mellett. Jó 
volt látni János atya régi hittanos társait is, mikor mosollyal az 

arcukon álltak egymás mellett és 
örömmel emlékeztek vissza a 
közös évekre.  A templomudvari 
fogadás után egy szűkebb ün-
neplő közösség a Nádas Csárdá-
ban fejezete be az ünnepséget. 

Az ünnep mindig jelzi vala-
minek a végét, amire fontosnak 
tartunk visszaemlékezni, de egy-
ben valami újnak is a kezdete. A 
szolgálati években következik a 
26., a 27. és így tovább. Remé-

lem János atya aranymiséjén is ott lehetünk! Ehhez a kéréshez 
egy Márai idézet legyen a zárszó: „A világi méltóság aranyfüst 
és játékpénz; de az emberi méltóság valóság, színarany.”. 

M. Teréz nővér 

 
 
 
 
 
 
 

 
Esetünkben a csoda ki-
fejezés nem túlzás. Va-
lami olyan történ Bala-
tonkenesén, ami párját 
ritkító volt főleg, ha ez 
a szocializmusnak ne-
vezett diktatúrában za-
jott. Sok pedagógus meg-irigyelhetné 
mindazt, amit két ember, egy jezsuita 
pap és egy egyetemi tanár véghez vitt. 
A pap ráadásul a talán valamikor 
szentté avatandó Bódi Magdi plébá-
nosa is volt. (Munkásnő, keresztény 
vértanú szűz. Szentté avatását első al-
kalommal 1945-ben Mindszenty József, 
majd perújrafelvétel során Szendi Jó-
zsef püspök, későbbi érsek kezdemé-
nyezte.) 

Nem volt az sem semmi, amikor 
Kenesén az egyik párttag gyerekei is 
jártak hittanra. Igaz, ezt sem nézték 
jó szemmel az elvtársak. Fel is szólí-
tották, hogy ne engedje a gyerekeit 
a TEMPLOMBA. Mit sem törődve ez-
zel, a gyerekei mindig ott voltak a hit-
tanon, a misén és az egyéb alkalma-
kon.  S láss csodát: párttag emberünk-
nek nem lett semmi gondja ebből a 
munkahelyén. Ma már nagyszülő 
korban lévő, hajdani hittanosok ele-
venítjük fel emlékeinket, a teljesség 
igénye nélkül. Az újbóli találkozás 
alkalmával a csoda folytatódott ben-
nünk és általunk. Hála érte a Minden-
hatónak! 

A hittanos éveinkben meghatá-
rozó szerepet játszó dr. Temesi József 
atya 1975-ben került Balatonkene-
sére, az akkori Kisboldogasszony, ma 
Magyarok Nagyasszonya plébániára. 

Első találkozásunkkor rögtön mi-
nistrálni invitált minket. Nyolc-kilenc 
évesen megszeppenve ugyan, de szó-
fogadóan teljesítettük kérését. Egyre 
jobban tetszett, s népszerűvé is vált, 
hogy mise közben segédkezhettünk. 
Barátokat, rokonokat, osztálytársakat 
sikerült bevonni ebbe a számunkra 
nem mindennapi teendőbe. A kis kö-
zösség hamar kialakult, ahol a hittan-
órák is megkezdődtek. Eleinte a temp-
lomban voltak a különböző csoportok 
órái, majd a téli időben a sekrestyébe 
költöztünk, ahol Siesta kályhával tu-
dott a Tisztelendő Bácsi nekünk fű-
teni. Amikor imádkoztunk, nagy ha-
tással volt ránk az atya mély összesze-
dettsége. A szemét is mindig becsukta, 
hogy jobban Istenre koncentráljon. Az 
is megérintett bennünket, amikor a 
templomba bejött: az Oltáriszentséget 
őrző szentségház előtt nemcsak meg-
állt, hanem a térdhajtás után, szemét 

becsukva rövid, mély 
imádságba merült, be-
szélgetett Jézussal és 
azután jött hozzánk. Vi-
dám, tanulságos hittan-
óráink voltak. A bibliai 
történetek mellett min-

dig szerepeltek más tanító történetek 
is. Ezek egy kisfiúról, Teofilról szóltak, 
aki a mi példaképünk is lehetett. A ta-
nulságot ritmusos, verses formában 
foglalta össze. Például így: „Isten az, 
Aki mindig, mindig van, mindig, mindig 
volt, mindig, mindig lesz.” vagy „Isten 
nem ember, Isten nem állat, Isten nem 

Csoda Balatonkenesén 
Gondolatok, megtörtént események a múltból, 

avagy a múlt történései a balatonkenesei hittanosok szemében 
(Schauermann Jánossal és a hittanos társakkal) 
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arany, hanem egészen más.” Ezeket 
megtanultuk és kórusban fújtuk, amit 
következő órán kikérdezett. Olyan ó-
ránk nem volt, hogy ne mesélt volna 
nekünk viccet – ez volt a hittanóra be-
fejező, illetve záró „akkordja” az imád-
ság előtt. 

Ha problémánk volt, bármikor for-
dulhattunk hozzá. A délutáni 2 órás 
csendespihenő kivételével mindig ö-
römmel, tárt karokkal fogadott ben-
nünket. Ilyenkor az irodájába kísért, 
ahol a házi kedvence, Adolf nevű boxer 
kutyája csendben figyelt a sarokból. 

Ez idő alatt ismertük meg dr. 
Káldy Máriát, Marika nénit, aki az 
Eötvös Lóránt Tudományegyetem ta-
nára volt Budapesten. Szabadidejét 
feláldozva minden hétvégén leutazott 
Balatonkenesére, hogy a hittanos cso-
portból József atyával egyetemben fa-
ragjon egy komolyabb közösséget. Ez 
abban az „elvtársi” időben nem volt 
könnyű, hisz minden ilyen közösség 
kialakítása a rendszerre nézve ellen-
ségnek számított, sőt tiltott volt! Te-
mesi atyát nem egyszer ellenőrizték, 
mivel ő nem csatlakozott a „papi béke-
mozgalom”-hoz, ezért többször keresz-
tezték útját, sokszor hozták kellemet-
len helyzetbe. Egyszer a plébánián 
tartózkodtunk, mikor József atyának 
„vendégei” érkeztek, valószínű a szo-
kásos ellenőrzés céljából. Bajszos püs-
pököknek hívta őket. Gyorsan beterelt 
minket a szobájába, nehogy kiderül-

jön, hogy mi a plébánián tartózko-
dunk, mert ennek is komoly következ-
ménye lehetett volna. 

Ilyen körülmények között nem 
volt könnyű dolga, de kitartott, és az 
ellenszéllel szembeszállva terelte ösz-
sze báránykáit, minket, a „hittanoso-

kat”. 
Ebben az időben 

még nem nagyon volt 
ismert a beat-mise, de 
Marika néni mindent 
megtett, hogy megis-
mertesse velünk. Így 
kezdtük el a gitáros 
miséket, néhány hívő 
bánatára. Először csak 
ő gitározott, majd 
szépen lassan megta-

nított minket. Gitár mellett megszólalt 
a furulya is. Ettől kezdve elindultak 
vasárnaponként a beat-misék. Szívvel, 
lélekkel, szeretettel és odaadással 
énekeltünk. Rengeteg 
gitáros éneket taní-
tott meg nekünk Ma-
rika néni, számuk 
meghaladta a 330-at! 
Azt mondják, aki éne-
kel, duplán imádko-
zik. Nekünk ez sokkal 
több volt. Itt kezdő-
dött a jövőnk.... 

Egy hittanos tár-
sunk gondolatai: „Na-
gyon meghatározó emlék az életemben 
az a 14-15 év, amit a „Hittanosokkal”” 
tölthettem! Jó volt egy olyan közösség-
hez tartozni, ahol mindig vártak, min-
dig jól éreztem magam, mindig szeret-
tek! Ez olyan élmény, amit az ember 
élete végéig, és talán még azon túl is 
megőriz!” 

Részt vettünk nem egy esküvőn, a 
budapesti Pasaréti templomban is 
énekeltünk, ahol minden résztvevő 
nagyon szép emléket, versikével ellá-
tott könyvet (Antoine De Saint-Exu-

péry: A kis herceg) 
kapott az ifjú pártól. 
Örömmel és megelé-
gedéssel vonatoztunk 
haza Kenesére. 

A nyári időszak-
ban a kenesei temp-
lom mindig megtelt 
nyaralókkal. Ilyenkor 
gyakran budapesti ze-
nészek, énekesek is 
csatlakoztak hozzánk 

a vasárnapi misén. Érdeklődve kér-
dezgették: honnan ismerjük ezeket az 
énekeket, ki az, aki tanít minket? És 
vajon megköszöntük-e már a jó Isten-
nek hangunkat, hogy ilyen szép dalok-
kal örvendeztethetjük meg a hívőket? 
Számukra szokatlan volt, hogy egy kis 
faluba, ilyen összeszokott, kis közös-
ségbe eljutottak ezek a modern, gitá-
ros dalok. Nem is értettük őket, hisz 
nekünk mindez természetes volt. 

Ha épp nem gitároztunk, akkor a 
kórusban Marika néni mellé ülve éne-
keltük a zsoltárokat, hisz ő a gitározás 
mellett kántori feladatokat is ellátott. 

Rengeteget kirándultunk: voltunk 
a füredi Koloska-völgyben, Pannon-
halmán, a Cuha-patak mentén, erdei 
kiránduláson, ahol a misét a sziklába 
vájt barlangban tartottuk. Sok olyan 
helyen járhattunk és sok olyan helyet 
láthattunk, ahová akkoriban más nem 
juthatott be. 

Marika néni egyszer meglepetés-
ként egyhetes győri „nyaralást” szer-
vezett nekünk, teljes ellátással, ingyen 
szállással a Bencés gimnáziumban. 
Ezeknek a kirándulásoknak természe-
tesen volt lelki része is, a zsolozsma, 
vecsernye sem maradhatott el. Feltöl-
tődve, élményekkel teli, emlékezetes 
lelkigyakorlatokon vettünk részt, me-
lyek ezután rendszeressé váltak. A 
nyárból egy hetet mindig Győrben töl-
töttük. „Én tőle tanultam meg zsolozs-
mázni, azóta is mondom.” – mondja 
örömmel egyikünk. 

Minden évben színvonalas pásztor-
játékot állított össze nekünk Marika 
néni, amit új énekekkel, versekkel, gon-
dolatokkal adtunk elő. A betlehem fel-
építése a mi feladatunk volt. Díszítésre 
fenyőágat, mohát és szalmát gyűjtöt-
tünk. A betlehemi szobrokat a temp-
lomtorony padlásteréből kellett lehoz-
nunk, mely feladat külön élmény volt 
számunkra, mivel oda évközben nem-
igen juthattunk fel a csigalépcsőn. 
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Nagyhétre készülve, Nagycsütörtö-
kön, az utolsó vacsora jelképeként el-
maradhatatlan volt a pászka. Nagy-
szombat délelőttjén tojásfestéssel ké-
szültünk Húsvétra, melyet vasárnap, a 
mise végén a kertben szétszórtunk, s 
nagy izgalommal vártuk, hogy a kicsik 
összeszedjék. A tojás csak egyszínű, 
piros lehetett, hisz a szín a megfeszí-
tett Jézus vérét jelképezte. 

Közösen takarítottuk a templo-
mot, de az új plébánia takarításában is 
segédkeztünk. Az új plébánia man-
zárd részében kaptunk egy termet, 
ahol imádkozhattunk, énekelhettünk, 
gyakorolhattunk. De olyan is volt, mi-
kor a nagy ovális asztalt körbeülve ját-
szottunk. Így teltek közös napjaink. 

Sokszor szüleink már idegeskedtek, 
hogy mikor érünk haza, ugyanis any-
nyira jól éreztük magunkat, hogy nem 
is nagyon akartunk hazamenni. 

József atya és Marika néni mindent 
megtettek, hogy ez a közösség, minél 
közelebb kerüljön Istenhez. Jó volt es-
ténkét úgy Szentírást olvasni, hogy a 
társainkért imádkoztunk. Volt, ami-
kor lelki feladatokat is kaptunk egy-
egy hónapra. Azt is megengedték, 
hogy szentmise előtt kikészítsük a li-
turgikus ruhákat, eszközöket, sőt még 
harangozhattunk a mise kezdete előtt 
egy, illetve fél órával. Mindegyikőnk 
jövőjét megalapozták. A további „élet-
útválasztásban” nekünk kellett dön-
teni. Segítettek középiskolás éveink-

ben is. Ennek a kis összetartó közös-
ségnek, „családnak” tagjai közül Schau-
ermann János volt az, akinek életút-
ját a jó Isten kegyelme Temesi atya és 
Marika néni közvetítésével a papi hi-
vatás felé irányította, hogy még köze-
lebb kerüljön Istenhez, s az Ő szolgája 
lehessen. 

Egy emlékezetes idézettel szeret-
nénk zárni e sorokat, melyet Horváth 
József atya mondott Ezüstmiséjén Já-
nosnak: 

„Isten áldása vagy, sem több, 
sem kevesebb!” 

 
Balatonkenese, 2019. szeptember 29. 

 
János atya hittanos társai

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Háromnapos Ünneplés 
Kippkopp szÜletésnapján 

Háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelte óvodánk, 
hogy 1999-ben felvette a Kippkopp nevet, tizenöt évvel ezelőtt 
pedig megnyílt bölcsődénk. A Szülői Munkaközösség segítsé-
gével csatlakoztunk az Ültess fát! kezdeményezéshez, mely-
ben Jakab Zsolt, a Kalap Jakab Bábszínház vezetője a 100. 
születésnapját nemrégiben ünneplő Bálint Györggyel szövet-
kezve az ország 100 óvodájában ülteti el a Bálint gazda által 
felajánlott száz facsemetét. A gyerekekkel közösen elültetett fa 
mellé sorszámozott „Bálint gazda” emléktábla került. A gye-
rekek zenés, interaktív meseelőadáson is részt vehettek, a na-
pot pedig ünnepi torta koronázta. 

A második napon a 20, illetve 
15 éves évfordulót a várossal kö- 
zösen is megünnepeltük. 

A harmadik nap a Lúdas Ma- 
tyi című mesét nézhették meg a 
gyerekek, a Mesetarisznya előadá- 
sában. 

Köszönjük szépen a tortát, a- 
melyet a Balatonkenese Városért 
Alapítvány finanszírozott, a szü- 
lők által felajánlott 1% adókból, 
illetve az óvoda költségvetése biz- 
tosította. 

Köszönjük a Szülői Szervezetnek a faültetés és a zenés in-
teraktív meseelőadás szervezését és finanszírozását. 

                                                             Köszönjük a Kultú- 
                                                             ra Házának a Lúdas Ma-
                                                        tyi meseelőadást! Kö- 
                                                        szönettel tartozunk a Ba-
                                                        latonkenesei Gobelin-
                                                        és Hímzőkörnek, mert 
                                                        minden csoportunknak 
                                                      saját jelével hímzett ké-
                                                        pet ajándékoztak. 

Galambos Lászlóné
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Kippkopp szÜletésnapja az óvodában
Kettős évfordulót ünnepelt óvodánk október 15-én. 20 éve vette fel az intézmény a Kippkopp 
nevet, Marék Veronika meséje és gesztenyefigurája után, és 15 éve kezdte meg működését tele-
pülésünk bölcsődéje. Ez alkalomból kicsik és nagyok, gyerekek, szülők, jelenlegi és egykori ne-
velők gyűltek össze az óvoda éttermében, hogy jó hangulatú, kellemes délutánt töltsenek együtt. 

Újra ünnepelni jöttünk össze. 20 éves születésnapot ünnepelünk,
Kippkopp születésnapját. 1999 novemberében neveztük el intéz-
ményünket Marék Veronika kedves mesefigurájáról az. A mér-
földköveket áttekintettük a közelmúltban, hisz nemrég ünnepeltük 
óvodánk fennállásának 40 éves jubileumát, ahol a képek és archív 
dokumentumok bemutatták ezeket. Egy intézmény jelenéről és jö-
vőjéről gondoskodni felelősségteljes feladat, mert családok, gye-
rekek sorsa a tét. Vezetőink szakmai sikerekben gazdag kollektívát
adtak át, intézményünk története hozzátartozik emlékeinkhez: ma 
is elődeink nyomába lépve, hagyományainkat tisztelve éljük min-
dennapjainkat. 

Bölcsődénk 2004-ben jött létre, 15 éves évfordulóját ünnepeljük. 
Kollégáinkkal megteszünk mindent azért, hogy gyermekeink ki-
egyensúlyozott, harmonikus fejlődése családias hangulatban való-
sulhasson meg. Büszkék lehetünk az intézményünkben folyó böl-
csődei ellátásra, hiszen magas szakmai színvonalon működünk. A 
gondozónők és a dajka néni szeretik a kicsiket, ami a legfontosabb 
ebben az életkorban. Az egészséges fejlődéshez elengedhetetlen a 
biztonságot nyújtó, családias légkör. Amíg a szülők dolgoznak, ők 
óvó tekintettel vigyázzák az apróságok minden lépését. Velük van-
nak örömükben, bánatukban; ők azok, akikre számíthatnak a szü-
lők távollétében. Az emberi hozzáállás a belülről jövő, tiszta sze-
retet a legnagyobb érték, amit gyermekeinknek adhatunk. 

Intézményünk legnagyobb értéke ebben rejlik: biztosítjuk a gyere-
keknek az életünkben a legfontosabbat, a szeretetet! 

Galambos Lászlóné
intézményvezető

 
A délután során szeretettel köszöntöttek mindenkit, akinek az 
óvoda és a bölcsőde életében, működésében szerepe volt és van: 
így Tömör István leköszönő polgármestert, akivel kilenc éven át 
dolgozhatott támogató és segítő együttműködésben az intézmény; 
Púp Elemérné Marika nénit, aki 1977-től 1993-ig, tizenhat évig, 
Thury Attiláné Zsuzsát, aki 1993-től 2013-ig, húsz esztendőn át 
vezette az óvodát. Köszönetet mondtak Somogyi Évának, aki 2013 
és 2015 között volt intézményvezető. 

Köszöntötték a volt bölcsődei dolgozókat: Dobsa Angélát,
Városi Mártát, Mórocz Kálmánnét, Dénes Györgynét és 
Volein Erzsébetet, valamint a jelenlegi kisgyermeknevelő-
ket, Füstös Editet, Máté Kálmánné Juditot, Markóné Czi-
ráki Marikát és Tóth Gézáné Marcsit. 

Galambos Lászlóné Betti köszöntötte Andrejkáné   Dalman
Szilvia intézményvezető-helyettest, aki éppen harminc éve 
kezdett dolgozni a balatonkenesei óvodában. 
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A bölcsőde mai hétköznapjait és különleges pillanatait 
Füstös Edit mutatta be. 

A sün és a nyúl című mese 

A Balatonkenesei Gobelin- és Hímzőkör minden cso-
portnak saját, hímzett jelével kedveskedett. 

Néptáncbemutató 

A délután a Kákics együttes gyerektáncházával ért véget, ahol min-
denki megmozgatta a lábait. 

– nk –
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Tisztelt megemlékezők! Engedjék meg, 
hogy megosszam Önökkel a gondolatai-
mat 1956-tal kapcsolatban. Sokan és 
sokféle módon alkottak már véleményt a 
magyar történelem e jeles napjáról, de 
azt hiszem, legtöbbször nem a lényegre 
koncentráltak az utólag ítélkezők. Nézzék 
el nekem, de történelemtanárként pró-
bálok a lényegre és a tényekre szorít-
kozni. A 20. század, mint azt mindany-
nyian tudjuk, vészterhes évtizedeket ho-
zott Magyarország történetébe. Az első 
és a második világháború, a trianoni te-
rületvesztés, az egymást váltó terrorhul-
lámok mély sebeket ejtettek hazánkon és 
annak sokat próbált lakosságán. Az el-
nyomás, a demokratikus jogok lábbal tip-
rása végigkísérte a századot, és nem volt 
olyan család, amin ne hagyott volna nyo-
mot. A mindent romba döntő második vi-
lágháború és a nyilas rémuralom jófor-
mán átmenet nélkül csapott át a kommu-
nista párt moszkvai mintát másoló ámok-
futásába. A lakosság pedig ott maradt 
középen. Egymással szemben álló, de 
egyformán a gyűlöletre alapozó, torzult 
eszmék kereszttüzében. Az emberek 
egyre nehezebben viselték a terheket, 
hiszen láthatóvá vált, hogy nem a prob-
lémák valódi megoldása a hatalom célja. 
Sokkal fontosabb volt számukra, hogy 
egyszerű tiltással, aljas zsarolással, nem-
ritkán megfélemlítéssel elfedjék azokat, 
és némaságra kényszerítsenek minden-
kit. Hogy ne lehessen beszélni a bajokról. 
Hogy a vezér és a vezetők döntései ne 
legyenek megkérdőjelezhetőek. Bizton-
ságukat pedig a Nagy Testvér élén álló 
Sztálin garantálta. Az ő ha-
lála után átmenetileg eny-
hülni látszott a feszültség, 
de jelentős változást, a tár-
sadalmat feszítő kérdések 
mindenki számára megnyug-
tató megoldását nem hozta 
el még az idő. A rendsze-
ren, az úgynevezett keleti 
blokkon azonban repedé-
sek jelentek meg, mégpe-
dig mindenki számára jól 
látható módon. 

1956. október 23. Ezen a napon történt valami, amire 
régen nem volt már példa. Az emberek felemelték a fe-
jüket, a korábban földre szegezett tekintetüket. És az ad-
dig némaságba burkolódzó Magyarország megszólalt. Az 
utcákat ellepték azok, akik akarták a változást. Akiknek 
elegük lett a hallgatásból. Akik valós megoldásokat akar-

tak, és akik a puszta létezés helyett az 
emberi életet követelték maguknak. A hír 
pedig gyorsan terjedt. Holott nem volt 
még internet; telefon is csak a kiváltsá-
gosoknak jutott, mégsem lehetett megál-
lítani az információ terjedését. A cél egy-
ségbe forrasztotta az embereket. Egymás 
mellé sodort egyszerű munkást és értel-
miségit. Budapestit és vidékit. Az egész 
ország megmozdult – és megmozdult Ba-
latonkenese is. Persze a Párt ezt nem 
nézhette tétlenül. Védte azt, amit a ma-
gáénak hitt, és nem számított az ár. 
Semmi sem lehetett túl nagy ár azért, 
hogy megmaradjon a hatalmuk. Nem ha-
boztak, ha orvlövészeket kellett bevetni. 
Gondolkodás nélkül lövettek és lőttek a 
tömegbe. Egy pillanatra sem tartották 
aggályosnak, hogy a barátinak mondott 
Szovjetunió lánctalpas harckocsijai város-
aink utcáit róják. A céljaik szentesítettek 
bármilyen eszközt. Ezt gondolták és ezt 
mondták. A túlerő, valamint a gátlástalan 
erőszak nekik kedvezett. Hiába a hősies-
ség, a szilárd elhatározás – ebben a tör-
ténetben Dávid nem győzedelmeskedhe-
tett Góliát fölött. 

1956. október 23-a és 1956. novem-
ber 4-e. Alig pár nap, mégis annyi min-
den fért ebbe a rövid időszakba. Remény 
és elszántság. Öröm és hősiesség. Kitar-
tás. Aztán fájdalom és félelem. Mi most, 
hatvanhárom évvel később, itt állunk egy 
emlékműnél, ami egy valós szilánkja 
1956-nak. Állunk előtte, és azokra gon-
dolunk, akik ott voltak. Még látunk arco-
kat, akik nem tankönyvből tanulták meg 
ennek a kornak az eseményeit, hanem 

átélték. Nem ritkán végig-
szenvedték azokat. Mond-
junk hát köszönetet nekik! 
Hiszen ők fizették meg ak-
kor és később, a hallgatás 
évtizedeiben is annak az 
árát, hogy mi itt és most ké-
nyelemben, jólétben és de-
mokratikus jogaink birtoká-
ban élhetünk. Mi, a későbbi 
kor gyermekei nem hallot-
tuk a belvárosban cirkáló 
tankok hangját, a hajnali ó-

Köszönjük meg nekik, 
a hősöknek! 
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rák csendjét felverő gép-
puskák sorozatait. Mi 
nem. Ők, sajnos, igen. 
Nagy árat fizettek a jö-
vőért. Azért a jövőért, 
ami nekünk most itt a je-
len. Hát köszönjük meg 
nekik, hősöknek! 

Az elején azt mondtam, hogy a tényeket és a lényeget 
szeretném elmondani. Nagyjából ezek voltak a tények. És 
hogy mi a lényeg? A lényeg az, hogy mi van bennünk. Én 
nem éltem még akkor. Akkoriban voltam általános iskolás, 
amikor még nem tanultunk 1956-ról. Aztán középiskolás let-
tem, és 1989. október 23-án délben németóránk volt Dr. 
Bánki-Horváth Sándor-
ral, az iskola legkemé-
nyebb némettanárával. 
Akinél nem lehetett lóg-
ni, nem maradt el óra 
soha. Ezen a napon Herr 
Bánki azt mondta ne-
kem: Herr Jurcsó, le-
gyen szíves, hozza be a 
rádiót! Senki nem tudta, hogy mi következik. Nem tanultunk 
aznap. Végighallgattuk a rádióban, ahogy bejelentik Ma-
gyarország államforma-változását. Magyarország attól a 
naptól köztársaság. Ez harminc éve történt. Ne feledjük: 

harminc éve volt először 
arra lehetőség, hogy hi-
vatalosan, legálisan, re-
torzióktól való félelem-
től mentesen ünnepel-
jük 1956. október 23-
át. Nekünk ez a lényeg. 
És hogy milyen nehe-
zen nézünk szembe a 

múltunkkal: 1989. október 23-án újra köztársaság lettünk. 
Aztán elérkezett 1991. május-június időszaka, amikor én 
érettségiztem. Az érettségiztető történelemtanár azzal en-
gedett minket a bizottság elé: ha valaki ’56-ot húzza, nem 
számít hibának, ha visszaadja. Eltelt már addigra két év, és 
nem tudtunk szem-
benézni, nem tud-
tuk feldolgozni. Az-
óta sok év telt el, 
és bízom benne, 
hogy mindenki el-
jutott magában oda, 
hogy mit jelent ne-
ki ’56. És ez a lé-
nyeg. 

 
Jurcsó János 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Október 6-a emlékére 

 „Legyőztük a halált, mert bármikor 
készek voltunk elviselni azt” 

Damjanich János
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I. ORSZÁGOS 
PILINSZKY VERSMONDÓ VERSENY 

BALATONKENESÉN 
Régóta adós volt Kenese a 2019. október 19-én megren-
dezett Pilinszky versmondó versennyel. A költő édes-
apja 1931-ben vásárolta a Fürdő utca 2. alatt található 
házat, mely a második világháború végéig a család bir-
tokában volt. Középiskolás, később egyetemi évei alatt 
Pilinszky a nyarakat barátaival rendre itt töltötte. Versei 
közül több egyértelműen az itt szerzett élményekre, be-
nyomásokra alapoz. 
A versmondó verseny megálmodója és ötletgazdája a 
nap háziasszonya, Ster Erika volt, az esemény pedig a 
Kultúra Háza dolgozóinak segítségével valósult meg. 
Sajnos balatonkenesei versenyzőt nem találtunk az in-
dulók között, régiónkat egy Papkesziről érkezett vers-
mondó képviselte. Voltak viszont előadók az ország 
minden részéről, még a határon túlról is. 
A versenyt ifjúsági és felnőtt kategóriában hirdették 
meg. A programban egymás után felváltva következtek 
a felnőtt és az ifjú versmondók. Remek előadásokat 
hallhattunk, profi és felkészült versenyzőktől. A zsűri 
nem volt könnyű helyzetben, a nap végére az alábbi 
eredmény született. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A verseny végeztével a résztvevők megkoszorúzták 
Pilinszky emléktábláját egykori nyaralója falán. 

– nk –

Az 
I. Pilinszky Országos Versmondó Verseny

ifjúsági kategóriájának helyezettjei: 
1. Szabó Flóra 
2. Pék Bálint 
3. Oláh Barnabás 
Közönségdíj: Oláh Barnabás 

Felnőtt kategória: 
1. Varga Ilona 
2. Borbély Mihály 
3. Jakab Gabriella 
Különdíj: Szűcsné Baráth Zsófia 
Közönségdíj: Varga Ilona 
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Az első kistérségi KI MIT TUD Balatonfűzfőn

Kerti Teréz

Ugyan ez Balatonfűzfőn történt, de Kenesét is érintette a rendezvény. 

A Kelet-balatoni kistérség első Ki mit tud-jának színhelye volt október 5-én a balatonfűzfői 
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ. Az eseményen Balatonkenese előadói szép számban kép-
viselték városunkat, és ismerős arcokat láthattunk a Csajági Hagyományőrző Népdalkör és 
Citerazenekar, valamint a Balatonfűzfői Szenior Örömtánckör kötelékében is. 

A zsűriben helyet foglalt Baloghné Uracs Marianna, a Nemzeti Művelődési Intézet Vesz-
prém Megyei Igazgatóságának vezetője, Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igaz-
gatója és Marton Béla, Balatonfűzfő polgármestere. 

Kerti Teréz Kriza János gyűjtéséből a Csókalányok című mesével érkezett. Mi már megszok-
hattuk, milyen az, amikor ő mesél, de most a fűzfői közönséget is sikerült lenyűgöznie. Elő-
adása nagy örömünkre a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóságának kü-
löndíját hozta a számára, amihez ezúton is szeretettel gratulálunk! 

A színvonalas produkciókkal gyorsan telt a jó hangulatú délután és este. Reméljük, Kenese 
művészeti csoportjai és egyéni előadói jövőre is ott lesznek Balatonfűzfőn! 

– nk –

 
Sunset Lux 

 
A zsűri 

 
Conestoga Country Linedance 

 
Csajági Hagyományőrző Népdalkör és Citerazenekar 

 
Balatonfűzfői Szenior Örömtánckör

Lengyel cserediákok a Tájházban 

 
Lengyel cserediákcsoportot láthattunk vendégül október 1-jén Tájházunkban, ahol tárlatvezetésen vehettek részt 
Tóth Pistivel, origamit készíthettek Kerti Terikével, és kipróbálhatták a gyöngyfűzést is, Juhász Hajnival. A finom-
ságokról Némethné Jucika gondoskodott. 



22 BBalatonkenesei Hírlap 2019. november 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idősek napja a Sportcsarnokban 

Márai Sándor: 
Ajándék 

És mégis, ma is, így is, 
örökké mennyit ad az élet! 
Csendesen adja, két kézzel, 
a reggelt és a délutánt, 
az alkonyt és a csillagokat, 
a fák fülledt illatát, 
a folyó zöld hullámát, 
egy emberi szempár visszfényét, 
a magányt és a lármát! 
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok, 
minden napszakban, 
minden pillanatban! 
Ajándék ez, 
csodálatos ajándék. 
A földig hajolok, 
úgy köszönöm meg. 

Balatonkenese városának polgármestere, óvodások és iskolások köszöntötték településünk 
idős lakóit október 4-e délutánján a Rády József Sportcsarnokban. A műsorban Tóth Éva és 
Leblanc Győző énekművész szerzett kellemes perceket a hallgatóságnak, „Hol van az a 
nyár” című, nosztalgikus összeállításával, a vendégekről pedig a Területi Szociális Szolgál-
tató Intézmény munkatársai gondoskodtak. Vacsora után Sziránszki Krisztián biztosította, 
hogy a táncos lábak se pihenjenek. 

Horváth Lászlóné Rózsika köszöntése 
Novemberben Budapest XXI. kerületébe, Csepelre költözik Rózsika néni. Ezért jöttünk 
össze, volt nyugdíjas kollégák október 18-án a Katica pékségben. Jó hangulatban idéztük 
fel a múlt emlékeit, együtt töltött éveink vidám pillanatait. Kedves, közvetlen egyénisége 
hiányozni fog nekünk. A rá különösen jellemző és igaz mottóval kívánunk további jó 
egészséget, boldog éveket: 

„Úgy élj, hogy szeretettel gondoljanak Rád!” 
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Nemzetközi CulturVideo Pályázat jutalomút 

Szeptemberben jutalomkiránduláson vehettek részt a 
gyerekek a Nemzetközi Ökomúzeum videópályázat 
nyerteseként. Keszthelyen jártak, sok élménnyel gazda-
godtak a Festetics kastélyban, a Pálmaházban és a Va-
dásztörténeti kiállításon. Köszönet dr. Könczölné Eger-
szegi Zitának a szervezésben nyújtott segítségért és a 
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.-nek a 
lehetőségért!                              Fotók: Pusztayné Nemes Beáta
 

Meghosszabbítottuk a nyarat 
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Bemutatkozott iskolánk 
az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett 
őszi pedagógiai szakmai napokon, a Vetési Albert Gimnáziumban 
 

Az Ökoiskola címet 2004-ben hozta létre az Oktatási Minisztérium és a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium, amelyet 2011-ben az Örökös Ökoiskola cím követett. 2005-
ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium adomá-
nyozta a címet. Az ökoiskolák mind a működtetésben, mind a pedagógiai munkában érvé-
nyesítik a fenntartható fejlődés elveit és jó gyakorlatait. Az Ökoiskola cím azon nevelési-
oktatási intézmények elismerése, amelyek átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gya-
korlatként foglalkoznak a fenntarthatóságra neveléssel: a környezeti és egészségneveléssel, 
a helyi közösségek számára fontos hagyományok ápolásával és a környezettudatos intéz-
mény működtetésével. 

Iskolánkban 2004 óta szervezünk egészségnapot, környezetvédelmi tartalommal. Min-
den évben kiválasztunk egy témát: klímaváltozás, komposztálás, szelektív gyűjtés, biológiai 
sokféleség… Ezen a napon a tanulóink osztályonként különböző állomásokon haladnak vé-
gig, körforgó rendszerben. A kedvenc minden évben az egészséges ételek kóstolója. 

Első érvényes ökoiskolai címünk 2017 decemberében járt le. 2018 májusában másodszor 
is megpályáztuk. 
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70. házassági évfordu-
lójukon beszélgettem ve-
lük családi házukban, a 
Parti sétányon. A kenesei-
ek nem emlékeznek arra, 
hogy bármely házaspár 
megérte volna a 70. há-
zassági évfordulót. 1949. 
október 22-én fogadtak 
örök hűséget egymásnak, 
a balatonkenesei templomban, a 
délután 3 órakor kezdődő esküvői 
szertartáson. Ervin 21, Iluska 19 
éves volt. 

– Emlékszem, akkor is ilyen 
szép ősz volt. Bátyám orgonálása 
kíséretében vonultunk be a temp-
lomba. Nyitva maradt a templom 
ajtaja, így besüthetett a nap, és mi 
teljes fényárban léphettünk az oltár 
elé – emlékszik Ervin. 

– Hol és hogyan ismerkedtek 
meg? 

– A kenesei templomban – vá-
laszolja Ervin. 

Huncut mosollyal, egymásra 
nézve emlékeznek a nagy ese-
ményre. 

– Én rendszeresen ministráltam, s 
már akkor is huncut gyerek voltam. 
Iluska be-bejött a sekrestyébe, és ami-
kor elment mellettem, meghuzigáltam a 
copfját. Olyan is megesett, hogy a kó-
rusról papírgalacsinokat dobáltam Ilus-
ka felé – vallotta be Ervin. 

– Szóval szerelem volt első látásra – 
toldotta hozzá Iluska. 

Ervin még megjegyezte: 
– Szent Mihály arkangyal azt su-

gallta, hogy ne kelljen nekünk, fiatalok-
nak papírgalacsinokkal foglalkozni a 
templomban, inkább házasodjunk ösz-
sze. Mi pedig szót fogadtunk neki. 

– Nevelőapám nemigen örült a vá-
lasztásomnak, mert iparos férjet szánt 
volna nekem – vallja be Iluska. 

– Én eredetileg pap akartam lenni, 
és gyermekkorom kedvenc játéka a mi-
sézés volt – mesél tovább Ervin. – Fogtam egy hokedlit, lete-
rítettem, és elejétől végéig „eljátszottam” a misét. Aztán jött 
Iluska és megváltoztatta a szándékomat – megesküdtünk. 

– Nevelőapám bérbe vette az akkori Eleven pékséget, ami 
most a Katica pékség – veszi át a szót 
Iluska. – 1939-től 1945-ig ott dolgozott. 
Aztán jött a háború, menekülni kellett. 
Mi azalatt is kitartottunk egymás mel-
lett. Mikor vége lett a háborúnak és 
visszatértünk, a pékséget lebombázott 
állapotban találtuk. A nevelőapám ala-
pított egy másikat, „Kövér Jenő sü-
tödéje” néven, a Széchenyi és a Nefe-
lejcs utca sarkán. Ez volt a szülői ház, 

amely épület még ma is 
áll. A sütödében sokat 
kellett dolgoznunk, hajna-
li 3 vagy 4 órakor kel-
tünk, és tettük a dolgun-
kat. Innen mentem férj-
hez. 

– Hát igen, a háború… 
– folytatja Ervin. – Engem 
és bátyámat huszonnégy 

óra alatt elvittek katonának, onnan 
írtam a leveleket Iluskának. Még 
ma is őrizzük ezeket. Aztán hadi-
fogságban voltam. Már akkor is 
szépen rajzoltam, ami hamar ki-
derült, és szerencsére leginkább 
ezzel foglalkoztattak; ételben 
nem volt hiányom, nem fogytam 
le, mint sokan mások. Volt olyan 
társam, aki annyira kiéhezett, 
hogy amikor hirtelen megevett 
egy szilvásgombócot, belehalt – 
emlékszik. – Aztán jött ’56. 
Egyetértettem a helyi ’56-osok 
céljaival. De egy kerítésre festett 
„lázító” dekorálás miatt – amit 
nem én festettem – elvittek, szinte 
agyonvertek és bebörtönöztek. 

– Itt, a Parti sétányon volt az első 
családi fészkük is? 

– Igen. A háború után Iluska ide 
költözött, azóta is itt lakunk – mondja 
Ervin. 

– Könnyű volt összecsiszolódni? 
Gondolom akadtak kisebb-nagyobb 
zökkenők. 

– Tányérzörgés nélkül nincs házas-
ság – szokták mondani. De azért köl-
csönösen alkalmazkodva, mindent meg-
oldottunk. Pedig sokszor akadtak ne-
hézségek – szögezi le Ervin. 

– Jó konyhát vezetett Iluska? 
– Hajjaj! Mindig is nagyon jól fő-

zött és sütött, én pedig igyekeztem be-
segíteni az előkészítő munkába, a befő-
zéseknél. Hiszen láttam, tapasztaltam, 
mennyi munkával jár a dolog – ismeri 
el Ervin. 

– Gyermekeik, unokáik? 
– Két gyermekünk született: Györgyi és Ervin. Györgyi-

nek három lánya, Ervinnek két fia és egy lánya van. Így hát 
hat unokának örülhetünk, akik közül a legkisebb, Lara, Né-
metországban született – mondja bol-
dogan Iluska és Ervin. 

– Szigorú szülők voltak? 
– Nem voltunk túl szigorúak. Per-

sze akadtak néha fegyelmezési gon-
dok; de azt gondoljuk és érezzük is, 
hogy jó gyermekeket neveltünk. Ervin 
velünk lakik, Györgyi is jó ideje ve-
lünk van, sokat segít a mindennapok- 
ban. Hiszen napi 24 órás a „felügyele-
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tünk”. Köszönjük, hogy áldozatot 
hoznak értünk – mondják felváltva. 

– Nehezen viselik az öregséggel 
járó gondokat? 

– Hát nem könnyű. Most már se-
gédeszközt kell használni a mozgás-
hoz. Az ember néha el-elfeledkezik 
magáról, azt hiszi, még ugyanúgy 
tud mozogni, mint fiatalon. Én is így 
jártam. Júliusban a kertben egy ma-
dárfiókát akartam megmenteni a ci-
cától, amelyik a fűben tipegett. Futva 
indultam a madárka megmentésére, 
persze elestem, az arcom felszakadt, 
hosszan varrni kellett és elvesztet-
tem a bal szemem látását. Szeren-
csére a jobb szemem működik, látok 
mindent, Ervint is – mosolyodik el 
Iluska. 

– Az a véleményem, hogy nyug-
díjasként sem szabad abbahagyni az 
aktív életet, amit szeretünk, vagy 
amit tudunk, de csak amit tudunk – kacsint Ervin Iluskára – azt 
végezzük továbbra is. 

– Életük folyamán milyen munkájuk, vállalat, feladatuk 
volt? 

– Ifjú koromban cserkészkedtem, 
majd 18 évig labdarúgóedzőként te-
vékenykedtem, majd a bélyegszak-
kör elnöke voltam. Aztán az Iparos-
kör intézőbizottságát vezettem. Szép 
kiállítást is tartottunk. Két ciklusban 
voltam tanácstag, egy ciklusban kép-
viselő. Nyolc évig tevékenykedtem 
rendőrként az Önkormányzatnál. Meg-
szerveztem a polgárőrséget, amely-
nek 21 évig voltam a vezetője, emel-
lett megyei elnökségi tag is. Kultúr-
házigazgatóként működtettünk egy 
színjátszó csoportot, zenekarunk is 
volt. Sokáig tudósítottam a Vesz-
prém Megyei Naplóban. Évekig vol-
tam a Napló és a Balatonkenesei 
Hírlap rajzolója – hisz egész eddigi 
életemben dekoratőrként tevékeny-
kedtem – sorolja Ervin. 

– Az én listám rövidebb – foly-
tatja Iluska. – Először a pékségben, 

majd több mint huszonöt évig az ÁFÉSZ- boltban pénztáros-
ként dolgoztam. Nyaranta a „Ró-
zsabokor”-ban vállaltam munkát, 
ahol volt szerencsém találkozni 

olyan híres emberek-
kel is, mint Jayne Mans-
field; a kenesei szár-
mazású színész, Har-
gitay Miki feleségé-
vel és persze Mikivel, 
vagy az „Aranycsapat” 
focistáival: Kocsissal, 
Puskással, Grosiccsal. 
    – Tudnának-e hasz-
nos tanáccsal szolgál-
ni a fiataloknak, mit 
tegyenek, hogy szép, harmonikus és hosszú házas 
éveket éljenek? 

– Legfontosabb, hogy tiszteljék, becsüljék, se-
gítsék egymást; türelmesek, toleránsak legyenek – 
mondja Ervin. 

– Mi még a mai napon is puszival búcsúzunk el 
egymástól lefekvés előtt – toldja meg Iluska. 

– Köszönöm az őszinte vallomásokat, az olva-
sók nevében is. Úgy érzem, hogy a tanácsok igen 
megszívlelendők a fiatalok számára. 

Isten éltesse Iluskát és Ervint, hogy még sokáig 
mosolyoghassanak egymásra, és az esti puszi se 
maradjon el. 

Sörédi Györgyné 
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Ősz van. Véget ért a nyári 
nyaralók zsivaja. Csendes a 
Balaton-part. Így kora délután 
a helyi emberek a munkahe-
lyükön vannak, a diákok az iskolában, a ki-
csik az óvodában. Csönd van. Ilyenkor, kü-
lönösen, ha verőfényes napsütés van, egé-
szen más élmény utazni. Szükség esetén mi 
is könnyen ülünk az autóba, és már gurulunk 
az elintézendő ügyeink felé. Sokszor csak 
azt vesszük észre, hogy milyen hamar Vesz-
prémben vagyunk, sőt begördültünk egy pi-
ros lámpa elé. Még 32 másodperc. Hányszor 
villan át a gondolat fejünkben: Na, állhatunk 
itt megint hasztalan! Ahogy közeledünk, 
meg is beszéljük, hogy most nem állunk 
olyan közel a jelzőlámpához, mint az előző 
alkalomkor, ne kelljen nyújtogatnunk a nya-
kunkat, hogy mikor lesz már végre zöld. 
Lassítunk. Felnézek. Három, kettő, egy és máris piros, sárga, 
zöld. 

Milyen sokszor éljük át ugyanazt az érzést, mint a jelző-
lámpánál! Azt hisszük, van még időnk. Igen, ugyanazt gondol-
juk: amikor a zöldre váruk, 
ugyanazt, amikor latolgat-
juk a lehetőségeinket, vagy 
amikor válogatunk a bolt-
ban vagy éppen az interne-
ten. Amikor kattintás jön 
kattintás után, amikor tulaj-
donképpen senki sem tudja, 
hol jár az adott pillanatban. 
Mindig azt gondoljuk: Ó, 
nekem még van időm… 
Még fél perc, még egy, még 
öt, még egy óra. Napok, he-
tek és évek. Az, hogy van 
időm, teljesen természetes. 
Talán éppen most van itt az 
idő, hogy ki-ki elgondol-
kodjon az időn. Talán ép-
pen most kell arra rádöb-
bennünk: egyetlen dolog 
természetes csak, az hogy 
az idő halad. Megállíthatatlanul, kérlelhetetlenül, pontos rit-
musát betartva mindig egy irányba halad. Nincs, ami ebből a 
természetességből kiszakíthatná. Mi értelme hát az életnek? 
Nem hiábavalóság minden? 

Ki tudja, mennyi időm van még; valószí-
nűleg kevesebb, mint gondolom, és biztosan 
kevesebb, mint amennyit én szeretnék. Én 
személy szerint halogató típus vagyok. Tu-
dom, nem csak én. Látom, hallom és tapasz-
talom: rajtam kívül még olyan sokan cselek-
szünk így. Közeledik a feladat, belekezdek a 
munkába és rádöbbenek: ha időben elkezd-
tem volna, mennyi mindent lehetett volna 
még csinálni, de már nincs idő. Attól tartok, 
az utolsó percben is így lesz. Lehetőségek 
sokaságát fogom majd akkor is magam előtt 
látni, és a szörnyű felismerést: már nincs 
időm, de lehetett volna. Néha eszembe jut, 

milyen jó is lenne szólni valaki-
nek, hogy állítsa meg a világot, 
ki akarok szállni! 

Azonban nemrég rádöbben-
tem a jó hírre: nem kell kiszállni. Az élet a 
maga tovatűnő összevisszaságában szép iga-
zán. Egy szép virág, egy jóízű nevetés. Rá-
csodálkozni a naplemente gyönyörű színeire 
vagy a hajnal első fénysugaraira. Megdöb-
benni a havas hegycsúcsok láttán vagy a vég-
telennek tűnő alföldet szemlélve. Újabb és 
újabb célokat kitűzni, sőt azokat meg is va-
lósítani. Igen, néha el kell bukni és újra fel 
kell állni. Mennyire jó is tud lenni egy átbe-
szélgetett délután! Milyen nagy élmény ba-
rátot keresni és helyette egy igaz testvérre 
találni. Átélni azt a megvilágosodást, hogy 
bár minden mulandó és hiábavaló, az élet 
mégsem értelmetlen és örömtelen. Rájönni, 

hogy igazi örömöt, értelmet és jelentőséget nem abban lehet 
találni, hogy kivé váltunk és mi mindenünk van, hanem hogy 
valakihez tartozunk. Igazából minden más hiábavaló. Milyen 
felemelő érzés tud lenni, ha fel tudunk adni valamit azért, hogy 

valakihez úgy igazából hoz-
zátartozzunk. Gondoljunk 
csak akár egyetlen esküvő-
re! Milyen jó átélni azt, ami-
kor nem én vagyok a legfon-
tosabb, hanem mi vagyunk a 
legfontosabbak. Nem az 
ego, hanem a kapcsolat az, 
ami igazán számít. Ha jól 
belegondolok, ezt jelenti em-
bernek lenni „mindig, min-
den körülményben”. 

Volt valaki, aki közöt-
tünk élt, és megmutatta mi a 
legfontosabb. Igen, Jézus 
többre értékelte minden di-
csőségnél azt, ami közted és 
közte akkor még nem volt 
meg. Ami közted és a másik 
ember közt éppen ma ala-
kult barátsággá. Igen, Jézus 

a legtöbbre értékelte azt, hogy létrejöhessen egy valódi Kap-
csolat. Azért jött, hogy végérvényesen Hozzá tartozz. Ő már 
döntött melletted, te ezért dönthetsz Őmellette. Tovább me-

gyek: mikor egy barát mellett döntesz, igen, 
akkor már Ő is melletted van. Ezért örülhetsz 
az életnek. Mert előbb vagy utóbb minden 
elmúlik és sok minden valóban hiábavaló is, 
azonban ami az Övé, arról Ő gondoskodik, 
hogy valóban szabad és boldog lehessen 
minden ember. Te is! 

Nincs is más feladatod, mint az, hogy 
örülj az életnek, mert életed lámpája gyor-
sabban vált, mint egy közúti jelzőlámpa fé-
nye. Igen, gyorsabban vált, mint gondolnád! 
Amikor pedig zöld lesz majd az út odaát, Az 
fogad, Aki már itt is ismert téged. 

 
M. Erzsébet nővér 

Az őszi jelzőlámpánál… 
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November különleges hónap 
az évben, mert a hónap elején 
visszaemlékezünk elvesztett, elte-
metett szeretteinkre, barátainkra, 
munkatársainkra, november vé-

gén pedig már advent kezdődik és a készülődés a karácsony 
ünnepére, a szeretteinkkel, barátainkkal, munkatársakkal 
együtt töltött időre. Nagy a feszültség a két időszak között. 

Halottak napján nagyon sokan kimennek a temetőbe, meg-
látogatják szeretteik sírját, imádkoznak értük. Mikor beszélge-
tünk erről, jellemzően két forgatókönyvet lehet felismerni. 
Vannak, akik arról mesélnek, hogy mikor a sírhant mellett áll-
nak, visszaemlékeznek a közös emlékekre, hálát adnak a közös 
élményekért, és persze hiányzik nekik, hogy több időt nem 
tölthetnek együtt. Vannak, akik kevés közös élményre tudnak 
visszaemlékezni, mert például szüleik állandóan dolgoztak, 
utaztak, a munka határozta meg nemcsak a hétköznapokat, ha-
nem az ünnepnapokat is. Nekik nemcsak az emberi veszteség-
gel kell megküzdeni, hanem az elvesztegetett, elmulasztott le-
hetőségekkel is. 

Nagyon szerencsések a-
zok a családok, ahol a hét-
köznapokat talán nem is any-
nyira, de a hétvégéket, ünne-
peket igyekeznek közösen 
tölteni, közös élményeket 
szerezni – együtt kirándul-
nak, sütnek-főznek, barká-
csolnak, együtt néznek egy 
filmet, … mert amikor már 
nem lehetnek együtt, a közö-
sen átélt emlékek örömei át-
segíthetik a családot a vesz-
teség időszakán. 

Több nagy kutatást végeztek az elmúlt években ebben a té-
mában; én egy közgazdászprofesszor, Raj Raghunathan 
elemzését emelném ki, aki a „Szenvedj most, légy boldog ké-
sőbb!” életmodellt elemezte. Ennek lényege, hogy van egy 
olyan emberi beállítottság, amely szerint a jelenben azért küz-
dünk, azért dolgozunk, lemondunk, hogy majd egyszer ké-
sőbb, a jövőben legyen időnk pihenésre, lazításra. 

Ezt az életmodellt kissé élesen világítja meg egy történet, 
a Su-la-ce: Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában 
című könyvből. „Lin-csi apát egy nap meglátogatta a szom-
szédságában álló kolostort. Az ottani apát büszkén mutatta 
neki, mennyi bambuszfáklyát gyártanak a szerzetesei. 

– Szorgalmas, dolgos szerzete-
seim vannak, Lin-csi, láthatod! Sokat 
dolgozunk, de sokat is keresünk. Any-
nyi bambuszfáklyát adunk el a város-
ban, hogy kolostorunk vagyona ve-
tekszik Vang nagyúréval. 

– Na és miért szorgoskodtok ilyen 
nagyon, apát uram? – kérdezte tőle 

Lin-csi. 
– Munkánk hasznából munkásokat 

veszünk a faluból, és velük még több 
bambuszfáklyát gyártunk. Majd azt is 
eladjuk a városban. 

– És a hasznából újabb fáklyákat 
gyártotok és újabb hasznot termeltek? 
– kérdezett újból Lin-csi. 

– Igen. A haszonból újabb hasznot 
termelünk, abból megint újabbat, és 
így tovább – válaszolta az apát, majd 
szétrepesztette a büszkeség. 

– Mondd, minek nektek ehhez a ko-
lostor? – firtatta Lin-csi. – Nyugodtan kint maradhattatok 
volna a városban, ott is mindenki ilyesmivel van elfoglalva. 

– Elárulom neked, Lin-csi: már csak néhány év, s a miénk 
lesz az ország leggazdagabb kolostora. Ezután megint néhány 
év, és úgy élünk majd itt, mint palotájában a császár. És ami-
kor gazdagok leszünk, már nem gyötörjük magunkat fárasztó 
munkával, csak magunkra figyelünk. Teát iszunk naphosszat, s 
a Tanításról beszélgetünk. Elmélkedünk, és hallgatjuk a kert 
madarainak énekét. Boldog idők várnak ránk, barátom! Ne-
kem elhiheted. Ezért gürcölünk. 

– Mondd, apát! Mit csináltatok ti, mielőtt nekiláttatok 
pénzt keresni? 

– Mielőtt nekiláttunk pénzt keresni – kezdte az apát –, bi-
zony nagyon csendesen éltünk. Igaz, nem gyötörtük magunkat 
fárasztó munkával, csak magunkra figyeltünk. Teát ittunk nap-
hosszat, s a Tanításról beszélgettünk. Elmélkedtünk, és hall-
gattuk a kert madarainak énekét. De akkor szegények voltunk, 
Lin-csi, nagyon szegények – sóhajtott az apát, s várta, hogy 
Lin-csi sajnálja őket. De Lin-csi csak ennyit mondott: 

– Feltaláltad a macskát, jó apát, 
amelyik se kint, se bent nem fog egeret! 
– s bár valóban őszintén szánta a csap-
dába esett apátot, dühösen elviharzott. 
Soha többé nem látogatta meg azt a ko-
lostort.” 

Egy egész életet lehet úgy leélni, 
hogy az ember csak készül a boldog-
ságra: majd ha végzek az iskolákkal, 
majd ha megnősülök/férjhez megyek, 
majd ha saját lakásom lesz, … . De en-
nek az életmodellnek az iróniája éppen az, hogy nem biztos, 
hogy el fog jönni az a majdani nap. A megoldás a professzor 
szerint, természetesen nem a jövő teljes figyelmen kívül ha-
gyása, hanem a helyes egyensúly megteremtése a pillanatnyi 
élvezetek és a jövőbeliek között úgy, hogy maximalizáljuk a 
jelenbeli és jövőbeli élvezetek együttes összegét. Egyszerűb-
ben megfogalmazva: természetesen dolgozom a megálmodott 
jövőmért, de a mindennapokba férjen bele egy kis pihenés, 
egy-egy közös élmény, amire később jó lesz visszaemlékezni. 

 
M. Teréz nővér

Életvezetés – Jelenben éljünk vagy a jövőben? 
Mottó: „Az ünnep legnagyobb kihívása: időt töl-
teni azokkal az emberekkel, akik fontosak, és 
azokkal a dolgokkal, amelyek értékesek.” 

Prof. Dr. Bagdy Emőke 
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Andorráról elsősor-
ban két fogalom: az a-
dóparadicsom és a foci-
csapat (főleg a nem túl 
sikeres válogatottjuk ál-
tal a magyar csapatra 
mért vereség) juthat el-
sősorban eszünkbe. Az 
ország a világ hat mini-
államának egyike. Ma-
gyar ember ritkán téved 
a csodaszép helyre. 

Andorráról keresve-
kutatva nem sok min-
den lelhető fel a köny-
vekben és az útleírások-
ban. Pedig a Szent Ja-
kab-úttól, közismertebb nevén az El Camino-tól nem fekszik 
olyan elérhetetlen távolságra. A sors úgy hozta, hogy bepillan-
tást nyerhettem a korábban zárt közösségként működő kultú-
rába. Ismeretbővítés szándékával, egyfajta úttörőmunkát fel-
vállalva e cikkben olyan dolgokról lesz szó, amikről nem, vagy 
csak kevésbé tudhat az olvasó. Külön köszönetemet fejezem 
ki Szabóné Erzsébet andorrai állampolgárnak a témához nyúj-
tott segítségéért. 

A csöppnyi állam a Pireneusok közepén helyezkedik el. 
Területe 468 km2. Mintegy 36 km-en Franciaországgal, 63 
km-en pedig Spanyolországgal határos. Főként hegyek és völ-
gyek alkotják; ebből adódóan, sík területtel nem rendelkezve 
repülőtere nincs. Az andorrai hercegség legmagasabb hegye, a 
Coma Pedrosa a maga 2942 méteres magasságával La Mas-
sana parókia területén fekszik. 

Andorráról a La Seu d’Urgell-i katedrális alapítólevele 
tesz elsőként említést, a IX. században. A régészeti leletek ar-
ról árulkodnak, hogy Andorra, mint település már tízezer éve 
létezik. Egy folyó, a Valira szeli át az országot, amely két ág-
ból, keletről és nyugatról folyik le a hegyekből. Az egyik ág, 
az Escaldes beletorkollik a másik ágba, az Engordanyba. In-
nen aztán az egyesült folyó, a Nagy Valira (Gran Valira) Spa-
nyolország felé hagyja el a területet. Hóolvadáskor és nagy 
esőt követően bőséges víz szélesíti medrét. Áradásainak víz-
szabályozással próbálták útját állni. Legutóbb 1982-ben ne-

hezítette meg árvíz 
az ország minden-
napjait. A szabályo-
zásnak köszönhető-

en azonban az elmúlt 
20-25 évben nem kellett 
árvízveszélytől tartani. 
Andorrában emellett több 
mint ötven tó található. 
Mindezek közül a leg-
könnyebben megköze-
líthető az Engolasters 
(Llac d’Engolasters). 

Az állam területe 
semleges hely volt, ahol 
az emberek sokáig el-
szigetelten éltek, s fő-
ként mezőgazdasággal 
és állattenyésztéssel fog-
lalkoz-tak. 1930-ig gya-
log, szamár- vagy lóhá-

ton közlekedtek, mivel járható út nemigen volt. Spanyol és 
francia hadi felmérésekből maradt fenn, hogy Andorrába sem 
lovakkal, sem pedig harci gépekkel nem lehetett bejutni. Az 
országban nem volt háború, sem pedig katonaság. Az idők fo-
lyamán a két szomszédos ország természetesen szerette volna 
megszerezni földjét, mely aztán állandó vita tárgyát képezte 
közöttük, mígnem 1278-ban a két fél kiegyezett egymással. Az 
egyezség abban állt, hogy sem a spanyoloknak, sem a franci-
áknak ne legyen több joga a területen, mint a másiknak. Abban 
az esetben, ha valami oknál fogva komoly probléma alakul ki, 
azt közösen igyekeznek megoldani. Ezen kiegyezés alapján él-
tek e földön, több mint 700 éven át, mely alatt kevés változás 
történt. 

A kiegyezéstől kezdődően Andorrának két társhercege 
van: spanyol részről mindig a Seu d’Urgell-i szék püspöke. 
Francia részről kezdetben a király volt az uralkodó, aki az 
1789-es forradalomig töltötte be a hercegi címet. Amikor aztán 
a franciák megölték királyukat, Andorra erről a részről herceg 
nélkül maradt. – Nem sokkal később folyt Napóleon háborúja, 
melynek következtében Franciaországnak nem volt ideje An-
dorrával foglalkozni. A terület népe megijed: attól féltek, hogy 
francia pártfogás híján Spanyolország bekebelezi őket. Ezt 
megelőzve addig jártak közbe a franciáknál, hogy Napóleon 
1806-ban francia részről is visszaállította a hercegséget. Ám 
mivel már nem volt király, úgy döntöttek, hogy a továbbiakban 
a francia köztársaság elnöke legyen Andorra társhercege. Így 

Andorra, a mesés állam 1.
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amikor Franciaországban elnökválasztás van, francia részről 
automatikusan változik a herceg személye. Amíg a két társher-
ceg az állam feje, addig ők is andorrai állampolgárok. S ez így 
van annak ellenére, hogy az országban sohasem lakott herceg, 
nincs hercegi palota. A spanyol társherceg, a püspök a közeli 
Seu d’Urgellben (Spanyolországban, katalán területen) lakik, 
a francia fél pedig Párizsban. A két herceg nagyon ritkán láto-
gat el Andorrába: a Seu d’Urgell-i püspök általában egy évben 
egyszer tart misét (a többi hét parókia lelkészével), Meritxell 
(Canillo) település templomában, szeptember 8-án. A francia 
köztársasági elnök pedig egyszer keresi fel az országot, amikor 
elnöknek választják; utána is csak akkor érkezik ide hivatalo-
san, amikor a programja megengedi. A két éve megválasztott 
francia elnök, Emmanuel Macron 2019. szeptember 13-án lá-
togatta meg Andorrát. A két herceg egyébként nem találkozik 
egymással; eddig egy kivétel akadt, mégpedig a kiegyezés 
700. évfordulóján, 1978-ban, amikor a két akkori herceg a mi-
niállamban találkozott. Ennek emlékére szobrot is állítottak az 
andorrai parlament épülete előtt. 

Andorra 1978-ig hat közigazgatási közösségre, parókiára 
(parròquia) oszlott: Canillo, Ordino, La Massana, Encamp, 
Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella – ez utóbbi a főváros, 
mely területileg Escaldessel volt együtt. Escaldes 1978-ban le-
vált Andorra la Velláról, azóta hét parókiája van az országnak. 
A parókiák egy várossal rendelkeznek, melynek neve meg-
egyezik a területével. Az egységek tulajdonképpen olyanok, 
mint hazánkban a megyék; mindegyikben helyi önkormányzat 
működik. A városokhoz kisebb települések is tartoznak. An-
dorrában minden településen van egy kis templom, amely ki-
zárólag katolikus, más vallás nincs is az országban. A temp-
lomépületek általában román stílusban épültek, a IX-XI. szá-
zadban. A parókiák székhelyén nagy templomok találhatók. 

Egy kivétel akad csak, Meritxell, ahol kis és nagy templomot 
is találunk. Egy legenda szerint egyszer január 6. napján, a 
nagy hóban kivirágzott egy csipkebokor. Az emberek gyalog 
mentek a misére Canilloba, és útközben meglátták a kivirág-
zott bokrot. Csodálkozásuk kellős közepén megjelent nekik 
Szűz Mária képmása. Ezt ma is Isten anyjaként (Mare de Déu) 
emlegetik. Felvették a képmást és elvitték a canilloi temp-
lomba, melyet később rázártak. Másnap elmentek megnézni a 
képet, de nem találták ott. Visszatértek Meritxellbe és ott talál-
ták a képet, ahol előző alkalommal. Ismét elvitték a képet, ez-
úttal az encampi templomba, és ugyanúgy tettek, mint az előző 
nap. Másnap Szűz Mária képmását ebben a templomban sem 
találták. Meritxellbe indulva ismét ugyanott találtak a képre, 
ahol első alkalommal is, ezért úgy döntöttek, hogy erre a 
helyre templomot kell építeniük, mert az Isten anyja is ezt sze-
retné. Így épült Meritxell második temploma. A talált képmás 
kora az ábrázolás alapján a XII-XIII. századra vezethető visz-
sza, később fából szobrot is faragtak a mintájára. A templom 
1972. szeptember 8-a éjszakáján leégett – odaveszett a faragott 

szobor is. A tűzvész után egyedül a templom aprószentek-
szobrocskájának elszenesedett darabját találták meg, más nem 
maradt, pedig a templom nagyobb volt, mint a többi. Ezért fel-
merült a gyanú, hogy a szobrot ellopták és a templomot fel-
gyújtották. Az eseményhez és az ezt körüllengő legendához 
fűződik Andorra nemzeti ünnepe, az év folyamán a legna-
gyobb. A tűzvész után, 1974-ben hozzáfogtak egy új templom 
építéséhez, mely két évre rá, 1976-ban el is készült. Tervezője 
Ricard Bofill volt, aki két színből, a fehér és a fekete kombi-
nációjából alkotta meg az épületet. A fehér a havat jelképezi, 
amiből télen bőségesen van Andorrában, a fekete pedig a kö-
veket, a természetet szimbolizálja. Meritxell – amely egyéb-
ként női név, ő Andorra védőszentje – zarándokhelynek szá-
mít. A templomot 2014-ben Ferenc pápa Kis Bazilikává szen-
telte. 

Varga Ákos

A képen a szerző 
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A most ismertetett négy fajjal együtt 
összesen 22 féle cserjéről tudhatott meg 
többet a téma iránt érdeklődő kedves ol-
vasóközönség. A mai résszel búcsút ve-
szünk a cserjék világától. 

1. Az ecetfa, ecetszömörce vagy tor-
zsás szömörce (Rhus typhina) a szap-
panfavirágúak (Sapindales) rendjébe, a 
szömörcefélék (Anacardiaceae) család-
jába tartozó Rhus növénynemzetség 
faja. Gyakran a bálványfát (Ailanthus 
altissima) is ecetfának nevezik jellegze-
tes szaga miatt, de a két fajnak nincs kü-
lönösebb köze egymáshoz. Észak-Ame-
rika keleti részén őshonos, elsősorban az 
Amerikai Egyesült Államok északkeleti 
és középnyugati részén, Ontario tarto-
mány déli részén és az Appalache-hegy-
ség területén található meg. 

Lombhullató, többtörzsű kis fa vagy 
ritka, sátoros ágrendszerű cserje. Tipi-
kusan 3-5, kedvező körülmények között 
10 méteresre nő meg. A törzs maximális 
átmérője 35 cm. Gyökérzete a talaj fel-
színe alatt haladva nagy felületet hálóz 
be, a gyökérsarjakkal könnyen terjedhet, 
sugarasan terjedő kolóniákat hoz létre. 
A 25-55 cm-es, 6-11 cm hosszú, kb. 
5 cm széles, összetett levelek 9-31 lán-
dzsás vagy keskeny, durván fogazott le-
vélkéből állnak. A középső levélkék a 
legnagyobbak, fonákjuk bolyhos. Ősszel 
narancssárgára, tűzpirosra színeződnek. 
Vastag hajtásai sötétbarnák, rozsda-
barna szőrrel sűrűn borítottak, érintésük 

(ahogy a termé-
sé is) allergiás 
tüneteket okoz-
hat. 

Kétlaki nö-
vény. A virágok kora nyáron, a levelek 
után nyílnak. Az egyes virágok ötszir-
múak, mindegyiket 1,5 mm hosszú, 
0,5 mm széles fellevél védi. A szirmok 
fehéresek vagy sárgászöldek, 3,5 mm 
hosszúak, 1,5 mm szélesek, szőrösek. 
Az ágvégeken a kb. harmadával hosz-
szabb porzós virágok la-
zább, a termősök tömött, 
szőrös, dekoratívabb buga-
virágzatot alkotnak. A ter-
mős virágok általában a 
porzósok előtt egy héttel 
már megjelennek. A kúpos 
bugák 10-20 cm hosszúak, 
alapjuknál 4-6 cm szélesek. 
A nyár közepére kifejlődő 
sötétvörös, szőrös termés-
csomók a tél végéig díszle-
nek, lencse nagyságú (4 mm 
hosszú, 4,5 mm széles, eny-
hén lapított) csonthéjas ter-
mések alkotják. A narancsos barna mag-
vak 2,7 mm hosszúak, 2 mm szélesek, 
nem tartalmaznak endospermiumot, 
azaz táplálószövetet. A magok ezermag-
tömege 11 gramm; gyakran madarak ter-
jesztik. 

Fájának nincs gazdasági jelentősége, 
bár műasztalos célokra felhasználják. 
Fontos azonban tanninforrásként, a bőr 
cserzésére. Különösen magas a tannin-
tartalom a gyökér kérgében és a levél-
kékben. Az őszi levélhullás előtt a leve-
lek szárazanyagtartalmának akár 27-
29%-a is tannin lehet. Az USA-ban és 
egyes európai országokban termesztett 
ecetfák akár a 42%-os tannintartalmat is 
elérhetik, 140 kg/hektár/év hozammal. 
Ez a hozam azonban a Rhus glabra és 
Rhus coppalina fajokkal érhető el. Míg 
korábban Csehország, Szlovákia, Ma-
gyarország és Németország területén 
termesztették, jelenleg Pakisztánban ül-
tetik. 

Európában gyakran ültetik díszfa-
ként kertekben, füvesített területeken. A 
szárazságot jól viseli, laza talajra, sok 
fényre van szüksége. Kertbe magányo-
san ültetve érvényesül igazán szép for-
mája, színe. 1620 körül érkezett Euró-
pába, de a 18. század végéig csak bota-
nikus kertekben fordult elő; a 20. század 
második felében terjedt igazán el mint 
kertekbe, parkokba ültetett díszfa.  

Lakóhelyünkön a Kossuth téren és a 
Bakó József utcában figyelhetjük meg 

közterületen, jelenleg teljes őszi pompá-
jában az ecetfát. A figyelmes szemlé-
lődő több magánkertben is láthatja. 

2. A közönséges orgona vagy má-
jusi orgona (Syringa vulgaris) az olajfa-
félék (Oleaceae) családjába tartozó faj. 
A Balkán-félszigeten őshonos fajt elő-
ször a törökök ültették kertekbe, tőlük 
került a keresztény Európába. Török ne-
véből (leylak) származik a magyarban 
(és sok más európai nyelvben) a lila szín 
neve is. 

Az orgonák fő elterjedési területe 
Ázsia és Kelet-Európa. Díszcserjeként 
sok fajukat ültetik világszerte. 

Általában lombhullató, olykor örök-
zöld (S. sempervirens) cserjék. Leveleik 
épek, ritkán szárnyasan osztottak, átelle-
nes állásúak. Felálló vesszőin csak a leg-
felső 1-2, ritkán 3 rügypárból fejlődik vi-
rág. A virágzat végálló buga. A csésze-
levelek száma általában négy, a szirmok 
csővé forrtak, a párta sugaras szimmet-
riájú, lila vagy fehér színű. A porzók 
száma kettő, a termés hosszúkás tok, két 
magkezdeménnyel. 

Az alapfaj orgona lila virágú, a kerti 
fajták színe a hófehértől a feketés-sötét-
liláig a legkülönbözőbb színekig terjed. 
Még sárga, lila-fehér tarka, rózsaszín és 
kék is van közöttük. A virágok egysze-
rűek vagy teltek. Általában az egyszerű 
virágúakat kedvelik, ilyen a lila ’Anden-
ken an Ludwig Spaeth’ és a fehér ’Mme 
Florent Stepman’. A telt virágú fajták – 
különösen a fehérek – csapadékos idő-
ben hamar rozsdásodnak a sok apró szi-
rom között megálló víztől. 

Melegkedvelő, szárazságtűrő, fény-
igényes; szárazságtűrése ellenére azon-
ban csak jó kerti viszonyok között díszít 
megfelelően.  

Balatonkenesén a Széchenyi utcai 
járda mellett szinte végig megtalálhatjuk 
ezt a bokrot. Mivel visszavágják, sajnos 
a virágjában, illatában itt nem gyönyör-
ködhetünk. Ám szinte minden háznál ott 

Hátha valaki nem ismeri… 
Kenese cserjéi 7. 

 

 
Ecetfa virága 

 
Ecetfa levele 

Virágzó orgonabokor



2019. november BBalatonkenesei Hírlap 35 

van ez az anyák napi csokorból szinte 
nélkülözhetetlen virág. 

3. A közönséges bo-
rostyán (Hedera helix) az 
ernyősvirágzatúak (Apia-
les) rendjébe, ezen belül a 
zellerfélék (Apiaceae) csa- 
ládjába tartozó faj. Kö-
zép-Európában egyetlen 
elterjedt fajta. Európa 
nagy része mellett Dél-
nyugat-Ázsiában honos. 
Kedvező környezetben 
(fákon, kőszirteken, fala-
kon) 20-30 méteresre is 
megnő, de függőleges fe-
lület híján a talajt is beteríti. Örökzöld 
cserje, levelei 4-8 cm hosszúak, 3-
10 cm-es nyéllel. A léggyökerekkel ka-
paszkodó szárakon a fiatal levelek te-
nyér alakú árnyéklevelek, a közvetlen 
napfénynek kitett, virágzó, termékeny 
szárakon a kifejlett levelek szív alakúak, 
fénylevél típusúak. 

A borostyán a heterofília klasszikus 
esete. Az ötkaréjos levelű, fiatalkori, 
meddő alak a földön kúszva sűrű, örök-
zöld gyepet alkot és többnyire árnyék-
ban él. A fák koronájába, sziklára vagy 
falra léggyökerekkel felkapaszkodva fo-
kozatosan alakul át ékvállú, rombos to-
jásdad levelű, zömök hajtású, időskori 
alakká. Ez hozza ősszel, szeptember-ok-
tóberben a gömbös ernyőkben álló, zöl-
dessárga virágokat. Borsó nagyságú, fe-
kete termése tavasszal érik.  

Zöldessárga virágai kicsik, a virág-
zat 3-5 cm átmérőjű ernyő sok a nek-
tárral, ami a méhek és más rovarok 

fontos tápanyaga. Késő nyártól késő 
őszig virágzik. Termései apró, fekete, 

bogyószerű húsos csontá-
rok, amik a tél vége felé 
érnek meg, és bár az em-
ber számára mérgezőek, 
sok madár fontos táplálé-
kai. 

Kedvelt dísznövény, 
számos változatát nemesí-
tették ki, így például van 
sárga vagy sárga-fehér 
tarka levelű, lila szárú és 
lassan növekedő fajtája is. 
Magyarországon teljesen 
télálló. Felhasználható ár-

nyéki talajtakaróként, romok, fatörzsek, 
falak, kerítések befuttatására. Napos he-
lyen ajánlott öntözni. Jó adottságú terü-
leteken több száz évig is élhet. 

Drogja háziszerként nem használ-
ható, mert hatása nagyon erős, de köpte-
tők és görcsoldók alkotórésze. Ható-
anyagai flavonoidok, fahéjsavszármazé-
kok, poliinek, triterpén szaponinok. Fal-
karionolra érzékeny személyeknél aller-
giás reakciót válthat ki. 

Kenesén valószínű, hogy nem ültette 
közterületre senki, mégis számos helyen 
találkozhatunk vele fákra vagy házakra 
felfutva. Sok helyen talajtakaró és teme-
tőink gyakori növénye. 

4. A közönséges vadszőlő (Part-
henocissus inserta) a szőlőfélék család-
jába tartozó, eredetileg Észak-Ameriká-
ban honos kúszónövény, amely Európá-
ban inváziós fajként terjed. 

Észak-Amerika keleti, középső és 
délnyugati részén, továbbá Mexikó 

északi felén őshonos. 
Feltehetően a 18. szá-
zad végén, dísznö-
vényként hozták be 
Európába. A 20. szá-
zad elején Németor-
szágban és Ausztriá-
ban már általánosan 
elterjedt. Magyarorszá-
gon az 1960-as évek-
ben vadult ki a kertek-
ből, és mára az egész 
országban megtalálha-
tó inváziós faj; főleg a 
folyók árterein és li-
geterdeiben gyakori. A 
közönséges vadszőlő 
fás szárú, évelő kú-
szócserje. Hajtásai fi-
atalon sima kérgűek, 
kopaszok, parasze-
mölcsösek; idős kor-
ban a kéreg felrepede-

zik rajtuk, de nem válik le. A hajtások 
három-ötágú, erősen kunkorodó kacsok-
kal kapaszkodnak a fatörzsekbe, fa-
lakba, sziklákba. Szórtan elhelyezkedő 
levelei ujjasan összetettek, 5-7 levélké-
ből állnak. A levélkék 5-12 cm hosz-
szúak, 2-4,5 cm szélesek, durván fűré-
szes szélűek, hegyes csúcsúak. 

Nyár közepén virágzik. Apró, nem 
feltűnő, kétivarú virágai bugavirágzatot 
alkotnak. A csésze alig felismerhető, a kis 
zöldessárga szirmok szétterülnek, a disz-
kusz összenő a kétrekeszű magház aljá-
val, a bibeszál rövid és zömök. Bőven te-
rem nektárt, ezért a rovarok szívesen lá-
togatják. Termése 6-8 mm-es, kékesfe-
kete, kerek bogyó, amelyben 3-4 mag ta-
lálható. 

Hasonlít hozzá a tapadó vadszőlő 
(Parthenocissus quinquefolia), amely-
nek kacsai 5-8 ágúak és tapadókorong-
ban végződnek. A dísznövényként gyak-
ran falra futtatott japán vadszőlő (Part-
henocissus tricuspidata) levelei három-
karéjúak, nem összetettek. 

Észak-Amerikában az üde tölgyerdők 
fákra, cserjékre, sziklákra kapaszkodó li-
ánnövénye. A félárnyékot kedveli, de e-
gyéb tekintetben nagyon igénytelen, szin-
te bármilyen talajtípuson megél. Elviseli 
a kitett, szeles, szennyezett élőhelyet, a 
városi környezetet és a kemény teleket. 

Magvai kicsírázáshoz legalább hat-
hetes hideghatásra van szükség. Bár a 
kifejlett növény ellenálló, a magoncok 
érzékenyek; nem bírják a vízborítást, 
könnyen elfagynak és gyakran megeszik 
őket a csigák. Igen gyorsan nő. Április 
második felében bontja ki leveleit, ame-
lyek ősszel lángolóan vörösre színeződ-
nek. Három-négyévesen fordul termőre, 
ezután minden évben rendszeresen hoz 
termést. Vegetatívan is szaporodik, haj-
tásai könnyen meggyökereznek. 

Gyakran ültetett dísznövény, amely 
falakat, kerítéseket takar és ősszel látvá-
nyosan vörösre színeződik. Bogyója 
mérgező, oxálsavat tartalmaz, amely na-
gyobb mennyiségben fogyasztva halált 
okozhat. 
Forrás: Wikipédia          Pulai Istvánné  

 
Vadszőlő termése

Borostyán házfalon
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A mai alkalom-
mal a szakosított el-
látási formák bemu-
tatására kerül sor. 

Abban az eset-
ben, ha az életkoruk, 

egészségi állapotuk, továbbá a szociális 
helyzetük miatt rászoruló személyekről 
alapszolgáltatások formájában nem le-
het gondoskodni, a rászorultakat helyze-
tüknek és állapotuknak megfelelően sza-
kosított ellátási formában kell ellátni, 
azaz gondozni. 

Intézmények, típusaik 
szerint: 
– átmeneti elhelyezést nyúj- 
   tó intézmények, 
– rehabilitációs intézmények, 
– támogatott lakhatás, 
– lakóotthonok, 

– ápolást, gondozást nyújtó intézmé-  
   nyek. 

Nézzük részleteiben ezeket az ellá-
tási formákat! 

Az átmeneti elhelyezést nyújtó in-
tézmények – a hajléktalanok éjjeli mene-
dékhelye és az átmeneti szállás kivételé-
vel – ideiglenes elhelyezéssel, maximum 
egy évi időtartamra biztosítanak teljes-
körű ellátást. 

Típusaik szerint a következő átme-
neti elhelyezést nyújtó intézmények mű-
ködnek: 

– időskorúak gondozó- 
   háza, 
– fogyatékos szemé- 
   lyek gondozóháza, 
– hajléktalan szemé- 
   lyek átmeneti szállása, 
– éjjeli menedékhely, 
– pszichiátriai betegek  
   átmeneti otthona, 
– szenvedélybetegek 
   átmeneti otthona. 

Az időskorúak gon-
dozóháza azoknak az időskorúak-
nak, valamint 18. életévüket betöl-
tött beteg személyeknek nyújt se-
gítséget, akik önmagukról betegsé-
gük miatt vagy más okból ottho-
nukban, ideiglenesen nem képesek 
gondoskodni. 

A fogyatékos személyek gon-
dozóházát azoknak a fogyatékos 

sze-mélyeknek hozták létre, akiknek az 
ellátása nem biztosított, illetve az átme-
neti elhelyezést a család tehermentesí-
tése teszi indokolttá. 

A szociális törvény alapján hajlékta-
lannak minősül, aki éjszakáit közterüle-
ten, vagy nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségben tölti. A hajléktalan személyek 
átmeneti szállásain életvitelszerűen él-
nek az ott tartózkodók, akik szociális 
munkások támogatásával képesek az ön-
ellátásra. Ilyen formában nyújt segítsé-
get a törvény azoknak is, akik idegen-
rendészeti, kitoloncolási, menedékügyi 
hatóság által fenntartott intézményben, 
az idegenrendészeti eljárásban kijelölt 
helyen, vagy a menekültügyi eljárásban 
elrendelt, kötelező tartózkodási helyen 
élnek, illetve szálláshelyen való tartóz-
kodásuk megszűnt. 

Az éjjeli menedékhelyet az önellá-
tásra és a közösségi együttélés normái-
nak betartására képes hajléktalan szemé-
lyek vehetik igénybe. Ennek biztosítania 
kell az éjszakai pihenést, illetve krízis-
helyzetben az éjszakai szállást. 

A pszichiátriai betegek átmeneti ott-
hona azoknak ad otthont, akik ellátása 
családjában nem biztosítható, egyéb más 
intézményben nem elhelyezhetőek, fek-
vőbeteg-gyógyintézetű kezelésük pedig 
nem indokolt. 

Forrás: Tájékoztató a szociális ellátá-
sokról. Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma, 2016 

Összeállította: Varga Ákos  
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szociálpolitikai kalauz 
Szakosított ellátások – 
Intézménytípusok 1. 
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2020. január elsejétől hazánkban a 
teljes szállásszolgáltató piacot lefedi a 
NTAK rendszer. 

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgál-
tató Központ (NTAK) egy új, digitális 
adatszolgáltatási rendszer, amely lehe-
tővé teszi, hogy valós időben legyen lát-
ható az országban található összes szál-
láshely forgalmi, statisztikai adata: azaz 
hány felnőtt, hány gyermek érkezett, 
honnan jöttek, mennyi időt töltöttek el, 
milyen szolgáltatásokat vettek igénybe 
és mennyit költöttek a belföldi és kül-
földi vendégek. 

Az NTAK a turizmus fejlesztését 
szolgálja, a szektor digitalizációja elen-
gedhetetlen a turizmus versenyképessé-
gének növeléséhez. 

A nem egységes, sokszor papíralapú 
adatszolgáltatási gyakorlat már nem fe-
lel meg a kor kihívásainak, amely gyors 
reakciót vár el. A szektorban és a szektor 
fejlesztéséért dolgozók csak teljes körű, 
naprakész adatokra tudnak hatékonyan 
támaszkodni. 

Az új rendszer bevezetésével minden 
szálláshely digitálisan, szálláshelyke-
zelő szoftver használatával tudja teljesí-
teni a vendégek bejelentkezésénél előírt 
adatrögzítési kötelezettségét. Az NTAK 
közvetlen adatkapcsolat formájában 
adatot fogad a szálláshely-szolgáltatók-
tól, ezeket tárolja, feldolgozza, aggregált 
és strukturált riportokat, elemzéseket ké-
szít, és a szektor adatszolgáltató szerep-
lői, valamint a törvényben meghatáro-
zott hatóságai számára ezeket szolgál-
tatja. 

Az NTAK működését a 2018. évi 
XCVII. törvény, a turisztikai térségek 
fejlesztésének állami feladatairól szóló 
2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó 
törvények módosításáról, a részletszabá-
lyokat pedig a turisztikai térségek fej-
lesztésének állami feladatairól szóló 
2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról 

szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rende-
let határozza meg. 

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgál-
tató Központ a turizmus fejlesztését 
szolgálja, célja a versenyképesség növe-
lése a szálláshelyszolgáltatási szektor 
digitalizációján keresztül. 

Az állami turizmusirányítás célja, 
hogy 2030-ra Magyarország Közép-Eu-
rópa vezető turisztikai térsége legyen, és 
elérje az 50 milliós vendégéjszakaszá-
mot. A kitűzött célok eléréséhez – töb-
bek között – elengedhetetlen, hogy a tu-
rizmusfejlesztési döntésekhez megfelelő 
mennyiségű és mélységű, naprakész in-
formáció álljon rendelkezésre. Turiz-
must szervezni, fejleszteni akkor lehet 
jól, ha van valós képünk arról, hogy mi 
működik és mi nem működik a turiz-
musban. 

Az NTAK céljai: 
● a teljes szálláshelyszolgáltatási szek-

tor forgalmi adatainak valós és nap-
rakész mérése, 

● az ágazat versenyképességét célzó 
stratégia, fejlesztések, kampányok 
hatékonyabb tervezése, azok haté-
konyságának mérése, 

● a foglaltsági adatok alapján előrejel-
zések készítése a várható vendégfor-
galomról, 

● visszajelzés a szálláshelyeknek, hogy 
versenyképesebbé, célzott szolgálta-
tásokkal működő, keresettebb szál-
láshelyekké váljanak, 

● a szálláshelyszolgáltatók adminiszt-
rációs- és adóterheinek csökkentése, 

● egységes, országos szintű szállás-
hely-adatbázis létrehozása a szolgál-
tatókról, 

● az ágazat fehérítése, melynek köszön-
hetően Magyarország Kormánya 
megfontolja az áfacsökkentés lehető-
ségét a szálláshelyszolgáltató szek-
torban, a vendéglátáshoz hasonlóan. 

Adatok – 
Milyen adatok kerülnek 

az NTAK-ba? 
A rendszer kizárólag statisztikai 

célú, statisztikai adatkörökbe tartozó 
adatok digitális kezelésére alkalmas – 
semmilyen, a vendégekkel kapcsolatos 
személyes adatot nem rögzít, és nem is 
fogad be. 

Ez a rendszer arra lesz jó, hogy ano-
nimizált módon, tehát személyes adatot 
nem tartalmazó módon lehessen látni a 
legfontosabb turisztikai mérőszámokat, 
hogy hány turista, melyik országból, 
hány napot tölt a hazai szálláshelyeken, 
milyen szolgáltatásokat vesz igénybe és 
mennyi pénzt költ. Alapvetően a KSH 
által 1036 és 1761 számon nyilvántartott 
nyomtatványokban meghatározott adat-
körök képezik az adatok jelentős részét, 
mely kiegészül néhány elemzést segítő 
részadatkörrel, mint az értékesítési csa-
torna vagy a vendégszegmens. Turiszti-
kai célú, kumulált adatgyűjtésről van 
szó, a rendszer más típusú adatgyűjtést 
nem valósít meg. 

Adatszolgáltatás és rögzítés eddig is 
működött, és ahogy az Európai Unióban, 
valamint a világ legtöbb országában, 
úgy Magyarországon is bejelentési köte-
lezettségük van a szálláshelyeknek. A 
magyarországi szálláshely-szolgáltatás-
sal kapcsolatos új adattárolási gyakorlat 
kialakításához nemzetközi példák – mint 
például a horvát gyakorlat – szolgáltak 
alapul. 

Hozzáférés – 
Kinek szolgáltat adatot 

az NTAK? 
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgál-

tató Központ támogatja és kiszolgálja a  

Ismerkedés Turisztikai egyesületünk hírei 

a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal 

kutatást, az elemzést és a fejlesztéseket, 
illetve a törvényben meghatározott szer- 
vezetek (MTÜ, önkormányzatok, NAV, 
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 KSH) közfeladatainak ellátását. 
A Magyar Turisztikai Ügynökség 

(MTÜ) a beérkező statisztikai adatok 
alapján kimutatásokat, összefoglalókat, 
elemzéseket készít a turisztikai ágazat 
számára. Ezek alapján hatékonyabban 
mérhető az MTÜ marketingtevékenysé-
gének hatékonysága és a turisztikai fej-
lesztések eredményei, így célzottabb 
kampányokat, beavatkozásokat tesz le-
hetővé annak érdekében, hogy a hazánk 
iránti belföldi és külföldi érdeklődést 
növeljük. Az adatok alapján lehetőség 

nyílik előrejelzések készítésére, és a ré-
gió más országainak eredményeivel való 
összehasonlításra is. 

Az önkormányzatok az idegenfor-
galmi adófizetés ellenőrzése érdekében 
férhetnek hozzá a vonatkozó statiszti-
kákhoz. Az így rendelkezésre álló ada-
tokat továbbá a területi fejlesztésekhez, 
tervezéshez is felhasználhatják. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység-
hez kapcsolódó adatokhoz jut hozzá an-
nak érdekében, hogy a hatáskörébe tar-

tozó ellenőrzési eljárások eredményes-
sége még inkább javuljon. 

A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) a statisztikai törvényben megha-
tározott feladatainak ellátása érdekében 
a statisztikai rendeletekben szabályozott 
adatokhoz fér hozzá. 

Az NTAK ezen felül kumulált ada-
tokat áramoltat vissza a szálláshelyszol-
gáltatók számára. Ez értékes támogatást 
jelent a szektor szereplőinek saját fej-
lesztéseik tervezésében és megvalósítá-
sában, valamint az árképzésük alakításá-
ban és marketingkommunikációs tevé-
kenységük folytatásában egyaránt. A 
rendszer hozzájárul versenyképességük 
növeléséhez és ahhoz, hogy célzott szol-
gáltatásokkal működő, keresettebb szál-
láshelyekké váljanak. 

Bővebb információ elérhető a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség webolda-
lán. 

Forrás: Magyar Turisztikai Ügynökség  

Tóth Barnabás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kereskedelmi szálláshelyek forgalma 
augusztus hónapban 

A vendégéjszakák száma 1,6%-kal, az árbevétel 8,7%-kal nőtt 
2019. augusztusban a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 
2,3, a belföldi vendégek által eltöltötteké 1,0%-kal nőtt az előző év azo-
nos időszakához képest a kereskedelmi szálláshelyeken (szállodákban, 
panziókban, kempingekben, üdülőházakban, valamint a közösségi szál-
láshelyeken). A szezonális és naptárhatás figyelembevételével a külföl-
divendég-éjszakák száma 1,8%-kal nőtt, a belföldivendég-éjszakák 
száma 0,1%-kal csökkent. A kereskedelmi szálláshelyek – folyó áron 
számolt – összes bruttó árbevétele 8,7%-kal emelkedett. 

2019. augusztusban az előző év azonos hónapjához képest: 
A külföldi vendégek száma 3,0, a vendégéjszakáké 2,3%-kal nőtt. 
A szálláshelyekre érkezett 754 ezer vendég közel 2,1 millió vendégéj-
szakát töltött el. Utóbbiak száma a szállástípusok és a régiók többségé-
ben emelkedett. A vendégéjszakák felét Budapesten, 19%-át a Balaton-
nál töltötték a külföldi vendégek.  

A belföldi vendégek száma 2,8, a vendégéjszakáké 1,0%-kal volt több. 
A vendégszám 915 ezer, az eltöltött vendégéjszakák száma 2,5 millió 
volt. Ez utóbbi mutató értéke a szállodákban, panziókban és a kempin-
gekben is nőtt. Az előző hónaphoz hasonlóan, a belföldi vendégek kör-
ében a Balaton volt a legnépszerűbb régió, ahol háromszor annyi éjsza-
kát töltöttek el, mint a második legkedveltebb területen, Észak-Magyar-
országon. 

A szállodák szobakihasználtsága 76,5% volt. Az összes bruttó árbe-
vétel folyó áron 8,7%-kal (69 milliárd forintra), ezen belül a szállásdíj-
bevétel 9,7%-kal (45 milliárd forintra) emelkedett. Széchenyi Pihenő-
kártyával a kártyatulajdonosok összességében 5,5 milliárd forintot fi-
zettek a kereskedelmi szálláshelyeken, amely 65%-os növekedést je-
lent. 
Forrás: ksh.hu – Kereskedelmi szálláshelyek gyorsjelentés 

Tóth Barnabás 

A Balatonfűzfő- 
Balatonkenese 

az én szememmel 
TDM fotópályázat 

nyertesei 
A pályázat nyertese: 
Vági Ilona 

Második helyezett: 
Vas Veronika 
Harmadik helyezett: 
Balikó Balázs 

A Facebook like-verseny 
győztese: 

Zombori Dóra 
A zsűri különdíja: 

Varga Teréz 
Gratulálunk minden résztvevőnek! 
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A 10. forduló után 4 pont távolságban vagyunk az első helyezettől: 
Balatonalmádi eddigi veretlenségét csapatunknak sikerült idegenben 
megtörni. 
A góllövő listát holtversenyben Polgár Gábor vezeti. Ha ilyen jól ha-
ladunk, akkor dobogósok lehetünk, valamint elképzelhető az eggyel 
nagyobb osztályba kerülés. 
A napokban elkezdődtek a Siófoki Bányász SE-vel az együttműkö-
dési tárgyalások, amely nagyban segítheti egyesületünket. 
Nyár elején nagy örömünkre Kocsis Jenő képviselő úr felajánlotta, 
hogy segít a helyi vállalkozók támogatásának a megszerzésében. A 
kérés részükről az, hogy jó helyezést érjen el csapatunk a bajnokságban.
A Bozsik-programban rendszeresen részt veszünk a gyerekek nagy
örömére. Novemberben meghívásos tornákat rendezünk az utánpótlás 
részére, az előkészületek szintén elkezdődtek. 

Marosvölgyi László

Polgár Gábor

A BALATONKENESE VSE MECCSEI 
2019. NOVEMBER 

Jásd-Csetény – Balatonkenese VSE 2019.11.02. 14:00 Jásd 

Balatonkenese VSE – Tihany-Balatonszőlős SE 2019.11.09. 14:00 Balatonkenese 

A bajnokság 2020. március 21-én folytatódik 

Szurkoljunk együtt Balatonkenesének! 
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Jövő hónaptól ismét Kézimunkasarok! 

Múlt havi számunk Hol járunk? 
játékának megfejtése: Fő u. 26. 

Több helyes megfejtés is érkezett, közülük a há-
rom leggyorsabbat díjazzuk, ők: Kreitliné Kál-
mán Éva, Sevinger Lászlóné és Horák Vivien.  

Gratulálunk! 
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kÉpes kalendÁrium 
November 

Írta és rajzolta: Pulai Istvánné 
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Élvezzük az „indiánnyár” mele-
gét, ragyogását, de hamarosan szá-
míthatunk a hangulatunkra, figyel-
münkre, a közlekedési környezetünkre 
komoly hatást gyakorló ködös, 
nyirkos, nyálkás, esős napokra is. 

Nem kell ahhoz gépkocsit vezetni, 
hogy a nyomott hangulatunk, a köz-
lekedési biztonságunkat hátrányo-
san befolyásoló út- és látási körülmények kö-
vetkeztében kialakuló veszélyhelyzetbe kerül-
jünk. 

Erre hívja fel a figyelmet a 
rendőrség közlekedésbiztonsá-
got erősítő kampánya 

„Látni és látszani! 
szlogennel. 

Az október 15. és december 
15. között meghirdetett közleke-
désbiztonsági fokozott ellenőr-
zés a jó látás és jó láthatóság je-
gyében zajlik. 

Ősszel a közlekedési balese-
tek bekövetkezésében jelentős 
szerepet játszik, hogy a gépjár-
művezetők nem az időjárási-, 
látási- és útviszonyoknak meg-
felelően vezetik járműveiket. 
Nem veszik figyelembe az év-
szakváltozással járó fényviszonyokat, a lecsapódó párától ned-
ves, lehulló levelekkel borított és száraz útszakaszok váltako-
zását. Ilyen feltételek között célszerű nagyobb követési távol-
ságot tartva, a megszokottnál lassabban vezetni. 

Az őszi-téli átállással kapcsolatos felkészülés is idősze-
rűvé vált, melynek keretében fontos: a futómű, az akkumulá-
tor, a gumiabroncsok, a világítás, a fékrendszer ellenőrzése, 
a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray és a 
megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő haszná-
lata. Már most bekészíthetjük a váratlan elakadáskor hasznos 
eszközöket, takarót. 

A Rendőrség kiemelt figyelmet szentel a megváltozott idő-
járási-, látási- és útviszonyokra tekintettel 

● a forgalomban résztvevő, valamint az álló jármű-
vek kivilágítására, 

● a járművek világítóberendezéseit nem 
rendeltetésszerűen használókra (indokolat-

lan ködlámpa használat), a bekapcso-
lást elmulasztókra, 
● a hiányosan működő vagy koszos, 

tört lámpákra, 
● a kerékpárosok és a gyalogosok látha-

tóságára. 
Szeretném felhívni a figyelmüket arra, 

hogy a megállási ás várakozási szabályok betartásá-
nak a gyakran borús, ködös, rövi-
debb nappalok idején kiemelt 
fontossága van. Egy-egy figyel-
metlen autós jelentős forgalmi 
akadályt, dugót és főleg baleset-
veszélyes helyzetet okozhat/te-
remthet, ha nem veszi figye-
lembe, hogy nemcsak a szabályo-
kat, de a praktikusságot is szem 
előtt kell tartani a megálláskor. 

Gyakorlatilag minden telepü-
lésen, városokban és községek-
ben is problémát okoz az oktatási 
intézmények (óvodák, iskolák) 
környékén a reggeli és délutáni 
csúcsforgalom. Egyre többen 
szállítják gyermekeiket személy-
gépkocsival, és valóban csak rö-

vid időre állnak meg, amíg bekísérik az iskolába őket, de fi-
gyelmetlenségükkel, a többiekkel való nem törődéssel sok 
bosszúságot tudnak okozni szülőtársaiknak és balesetveszélyes 
helyzetet a gyalog, rollerrel, kerékpárral érkező gyermekek-
nek. 

Mindenki közlekedik! Gyalog, kerékpáron, gépjárművel, 
mindenféle elektromos kütyükkel. Részesei vagyunk egy nagy 
„társasjátéknak”, amely valójában egyáltalán nem játék! A 
közlekedés veszélyes üzem, és minden résztvevőnek megvan 
a maga felelőssége. Senkinek nincs a jogszabályban meghatá-
rozott kizárólagos elsőbbsége, előnye a másikkal szemben ere-
jénél fogva. 

A legfontosabb szempont a balesetek megelőzése! 
Stanka Mária r. őrnagy  

Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
 
   1.         

    2.        

3.            

    4.        
     5.       

6.            

    7.        
     8.       

   9.         

Az András-napi 
férjjósló szokások 

egyike 
1. Csipkerózsika ujját megszúrta ez az eszköz. 
2. Van szabó-, fodrász-, metsző-, manikűr- … is. 
3. Cérna, tű, olló, stoppolófa stb. „lakik” benne. 
4. Van 4, 2, 0 lyukú, sőt alul varrós is! 
5. Két hegyes pálca, végükön egy-egy gömb. Ami „lejön” róla, 

puha és meleg. 
6. Így hívjuk egy szóval a kötést, horgolást, hímzést. 
7. A fenti munkálatokhoz jó és éles … szükséges. 
8. Tűbe fűzzük. 
9. Malvinka „ezüstkörme” a Kincskereső kisködmönben. 

Látni 
és látszani! 
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Együtt az idősek biztonságáért! 
Október 1 .  – Az idősek világnapja 

Az ENSZ 1991-ben rendezte meg 
először az idősek világnapja prog-
ramsorozatát október elején, és az-
óta is minden évben ezen a napon 
emlékeznek meg a világ különböző
országaiban – többek között hazánk-
ban is – az idős emberekről. 

Az idősek világnapja programsorozat
megalapításával az ENSZ célja az
volt, hogy felhívják a figyelmet a mél-
tóságteljes időskorra, az idősek tár-
sadalomba való visszaintegrálására.
Földünkön jelenleg körülbelül 600
millió idős él, és a következő két évti-
zedben várhatóan megduplázódik a
számuk. 

Az Idősek napja az idős emberekről,
az ő tiszteletükről szól. Tiszteletük
magában foglalja elfogadásukat, tá-
mogatásukat, szeretetüket és annak
kifejezését, hogy társadalmunknak
ők is hasznos tagjai, és mindannyi-
unknak nagy szükségünk van rájuk. 

Szükségünk van mindarra a sok élet-
tapasztalatra, arra a higgadt bölcses-
ségre, amivel csakis ők rendelkez-
nek, és a türelemre, elfogadásra,
ahogy tanítanak, nevelnek bennün-
ket. 
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapi-
tányság a világnap alkalmából pre-
venciós hetet indított, amelynek kere-
tében megyeszerte adtak a szakem-
berek bűnmegelőzési tanácsokat az
időseknek, fórumokat és konferenciá-
kat tartottak, illetve nyugdíjasklubokat
kerestek fel. 

Az idősek áldozattá válásának megelőzése érdeké-
ben szervezett bűnmegelőzési kortárssegítő konfe-
renciát a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság. 
 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya szakmai kon-
ferenciát szervezett idős bűnmegelőzési kortárssegítőknek a főkapitányság színházter-
mében, 2019. október 3-án. A program célja az volt, hogy a résztvevő együttműködő 
szervezetek, nyugdíjasklubok áttekintsék a kortárssegítők bűnmegelőzési tevékenysé-
gét, megbeszéljék a tapasztalatokat és a jövőbeni feladatokat. 

                                                                                               A rendezvényen Fre- 
                                                                                          tyán Lívia, a Nemzeti Bűn- 
                                                                                          megelőzési Tanács Támo- 
                                                                                          gatáskezelési Osztályának 
                                                                                          vezetője köszöntötte a meg- 
                                                                                          jelenteket, és kiemelte, hogy 
                                                                                          a kortárssegítők részvéte- 
                                                                                          le elengedhetetlen a bűn- 
                                                                                          megelőzésben. Pogány Pé- 
                                                                                          ter rendőr ezredes, bűnü- 
                                                                                          gyi rendőrfőkapitány-he- 
                                                                                          lyettes beszédében köszö- 
                                                                                          szönetét fejezte ki a prog-

ramban részt vevőknek, hogy a mindennapi tevékenységük mellett kortársaiknak segít-
séget és tanácsot nyújtanak. Elmondta, hogy a 2011-ben indított programban részt ve-
vők száma folyamatosan nő, 2019 nyarán már 186 tagja volt a hálózatnak. Ezt követően 
az elmúlt időszakban kiemelkedő tevékenységet nyújtó kortárssegítők és szervezetek 
elismeréseket vehettek át Fretyán Lívia osztályvezetőtől és Pogány Péter rendőr ezre-
destől. 

A folytatásban egy kor- 
társ előadó osztotta meg, 
hogy hogyan lett évekkel 
ezelőtt lopás és nemrég la- 
kásbetörés bűncselekmény 
áldozata, majd egy másik 
előadó arról szólt, hogy egy 
ingyenes egészségügyi szű- 
rővizsgálaton milyen jelek- 
ből vette észre, hogy álcá- 
zott termékbemutatón vesz 
részt. 

Az előadások után a je- 
lenlévők átbeszélték a megelőzési lehetőségeket. Hangsúlyozták, hogy ha otthon tar-
tózkodnak, akkor is minden esetben zárják kulcsra a kertkaput és a bejárati ajtót, és 
otthonukon kívül értékeiket még kis időre se hagyják őrizetlenül! Ingyenes egészség-
ügyi szűrővizsgálatnak álcázott termékbemutatókon ne vegyenek részt! Az ilyen jellegű, 
zártkörű árubemutatókra általában telefonos megkeresés vagy írásos meghívó útján 
invitálnak, majd a szűrés során megállapított valamilyen betegségre hivatkozva kínálják 
a biztos gyógyulást hozó, ám méregdrága eszközt, terápiát, persze „csak most" és 
„csak Önnek" jelszavakkal, általában „akciós", több százezer forintos áron. 

 

Tanácsok 
szépkorúaknak! 

Kérjük, fogadja meg 
tanácsainkat, hogy elkerülje az 

áldozattá válást!  

! Ne engedjen be idegent a laká-
sába, de még az udvarába se! 
! Ne váltson fel idegeneknek pénzt! 
! Mindig zárja be a kertkaput, az ab-

lakokat és a bejárati ajtót, ha el-
megy otthonról. A kertkaput és a 
bejárati ajtót akkor is, ha otthon 
van. 
! Kulcsait mindig vigye magával, ne 

tegye a lábtörlő, a virágcserép alá, 
vagy egyéb hasonló helyekre! 
! Ne végeztessen ház körüli munkát 

(csatornatisztítás, fűnyírás, par-
lagfűirtás, favágás stb.) idegenek-
kel, gyanús személyekkel! 

meretlen személyek), jelentse a rendőrség-
nek, az önkormányzatnak! 
! Ne vásároljon házaló árusoktól (szőnyeg, 

zokni, arany, egészségügyi termék stb.) 
még akkor se, ha igen jó az ajánlat! 
! Ne váljon trükkös csalók áldozatává! 

! Ne tartson otthon sok készpénzt vagy 
nagy értékeket! Ne feledje, biztonságos-
nak hitt otthoni rejtekhelyeit az elköve-
tők is ismerik. 
! Ha bármilyen gyanús dolgot észlel (háza- 

lók, feltűnően nézelődő és kérdezgető is- 
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Közeleg Mindenszentek és a 
Halottak Napja, amikor a te-
metőkben meglátogatjuk el-
hunyt szeretteinket. Sírjaikat a 
kegyelet virágaival díszítjük, 
meggyújtjuk az emlékezés láng-
ját. Sajnos október végén, no-
vember elején a temetőket 
nem mindenki azért látogatja, 
hogy szerettei sírjára koszorút 
tegyen, s emlékezzen. Szomo-
rú tapasztalat, hogy a kegye-
let napjaiban a temetők köz-
vetlen környezetében előfor-
dulhat gépkocsifeltörés, kerék-
párlopás, valamint a sírokról 
történő virág- és koszorúeltu-
lajdonítás, továbbá a lakástu-
lajdonos távollétét kihasználó 
betörés, illetve besurranás. 

● Mielőtt felkeresik sze-
retteik sírját, győződje-
nek meg arról, hogy a 
gépjárművet, kerékpár-
jukat biztosan lezárták! 

● Amíg kegyeletüket le-
róják, ne hagyják sze-
mélyes irataikat, bank-
kártyájukat, lakáskulcsu-
kat az autóban! Még ü-
res táskát, ruhaneműt 
se hagyjanak az utas-
térben! Az elkövetőkre 
jellemző, hogy a legki-
sebb értékek miatt is 
képesek betörni az ab-
lakot, vagy feltörni a zá-
rat. Az autó nem bizton-
ságos tárolóeszköz! 

● Soha ne hagyják őrizet-
lenül táskájukat, miköz-
ben a sírt rendezik, még 
ha csak épp vízért vagy 
csupán a szemetes kon-
ténerhez mennek is. Ok-
mányaikat, értékeiket 
mindig táskájuk vagy 
kabátjuk belső zsebei-
ben tartsák! Fokozot-
tan figyeljenek értéke-
ikre, ha tömegben tar-
tózkodnak! 

Legyen óvatos temetőlátogatáskor! 
A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a 
kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás megelő-
zése érdekében mindenkitől kérjük, hogy Önök is foko-
zottan figyeljenek magukra, értékeikre! 

Készítette: 
a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányság 
Bűnügyi Igazgatóságának 
Bűnmegelőzési Osztálya 
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Gyermek és ifjúsági könyv 
Ifjúsági regény 

▪ Leiner Laura: Emlékezz rám. Iskolák ver-
senye 3. L&L Kiadó, 2019 

Felnőttirodalom 
Szórakoztató irodalom 

▪ Freeman, Kimberley: 
Csillagok az óceán 
felett. Athenaeum Ki-
adó, 2019 

▪ Hewitt, Kate: Isten 
veled, gyermekem! 
Álomgyár Kiadó, 
2019 

▪ Hunter, Georgia: A szabadság illata. Ale-
xandra Kiadó, 2019 

▪ McMorris, Kristina: Pénzzé tett gyerme-
kek. Alexandra Kiadó, 2019 

▪ Moyes, Jojo: Mielőtt megismertelek. 
Cartaphilus Könyvkiadó, 2016 

▪ Moyes, Jojo: Mióta megszerettelek. 
Cartaphilus Könyvkiadó, 2019 

▪ Moyes, Jojo: Miután elvesztettelek. 
Cartaphilus Könyvkiadó, 2016 

▪ Tóth Gábor Ákos: Családregény a Bala-
ton-felvidéken, 4 kötet 

▪ Kanadai magyar 
menni Balaton… 
Édesvízi mediter-
rán 1. 21. Század 
Kiadó, 2012 

▪ Szerelmem, Bala-
ton. Édesvízi me-
diterrán 2. 21. Szá-
zad Kiadó, 2014 

▪ A világ közepén. Édesvízi mediterrán 3. 
21. Század Kiadó, 2016 

▪ Végtelen nyár. Édesvízi mediterrán 4.  
21. Század Kiadó, 2018 

Romantikus irodalom 
▪ Boyd, Hilary: Csütörtökön a parkban. 

Művelt Nép Könyvkiadó, 2019 
▪ Emri Nóra: Kék-fehér. Oneira Kiadó, 

2019 
▪ Papp Diána: Jóságszalon. Bookline Ki-

adó, 2014 
▪ Steel, Danielle: A helyzet magaslatán. 

Maecenas Kiadó, 2019 
▪ Tomor Anita: Álmodtam már rólad. Pyrus 

Kiadó, 2017 
▪ Tomor Anita: Helló 

újra, kedves exem! 
Pyrus Kiadó, 2017 

Krimi 
▪ Kőhalmi Zoltán: A 

férfi, aki megölte a 
férfit, aki megölt egy 
férfit – avagy 101 
hulla Dramfjordban. Helikon Kiadó, 
2019 

Memoár, életrajz, interjú 
▪ Bálint György – 

Bánó András: Bá-
lint gazda, a száz-
éves kertész. Heli-
kon Kiadó, 2019 

▪ Casillo, Charles: 
Marilyn Monroe. 
Alexandra Kiadó, 
2019 

▪ Székely Éva: Sírni csak a győztesnek 
szabad! Helikon Kiadó, 2018 

Ismeretterjesztő – Sport, mozgás 
▪ Bailey, David: Az aranycsapat törté-

nete. Libri Kiadó, 2019 
▪ Kondor Boglárka: Mindig csak előre! 

Underground Kiadó és Terjesztő Kft., 
2018 

Térképek, útikönyvek 
▪ A Szent Jakab-út. Marco Polo. Corvina 

Kiadó, 2019 
▪ Barangoló: Bulgária. Lingea Kft., 2019 
▪ Barangoló: Krakkó (2. kiadás). Lingea 

Kft., 2019 
▪ Barangoló: Kréta. Lingea Kft., 2018 
▪ Barangoló: Portó. Lingea Kft., 2019 
▪ Barangoló: Prága (2. kiadás). Lingea Kft., 

2019 
▪ Barangoló: Skócia. 

Lingea Kft., 2019 
▪ Barangoló: Szicília. 

Lingea Kft., 2019 
▪ Barangoló: Tenerife. 

Lingea Kft., 2019 
▪ Barangoló: Toscana 

és Umbria. Lingea 
Kft., 2019 

▪ Magyarország hetedhét határán. Térképes 
útikalauz. Hibernia Kiadó, 2017 

▪ Medgyesi Zsófia – Kéri András: 77 cso-
dálatos úti cél. Ven-
tus Libro Kiadó, 2019 

▪ Dr. Nagy Balázs 
(szerkesztő): Ma-
gyarország túraút-
vonalai – Váraink 
nyomában. Túrázók 
nagykönyve. I.P.C. 
Könyvek Kft., 2018 

▪ Schacht, Christopher: 
50 euróval a világ körül K.U.K. Kiadó, 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Új könyvek a Könyvtárban! 
Könyvtári állománygyarapítás Balatonkenese, 2019. szeptember – október 

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári feladatainak támogatására biztosított 
központi keret egy részének felhasználásával 38 új könyvvel bővült a balatonkenesei 
könyvtár gyűjteménye. 
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Itt az ősz, hullanak a levelek – a legtermészetesebb, hogy 
összegereblyézzük, rendbe tesszük a kertünket. A kérdés: mi 
történik ez után? 

Régi és jól bevált módszer: fogjuk a levélkupacot, és eléget-
jük. De ezzel tesszük a lehető legrosszabbat! Rendkívül ká-
rosan hatunk vele ugyanis a környezetünkre és a saját egészsé-
günkre. Sokan azzal érvelnek, a levélhamu hasznos a kertnek. 
Ez kis részben igaz, ám lényegesen többet tehetünk kerti növé-
nyeinkért, ha a leveleket, kerti hulladékot inkább komposztál-
juk. Nem beszélve az egészségünkről. 

Úgy szokták mondani, aki nem hiszi, járjon utána: a Levegő 
Munkacsoport megtette. Az alábbiakban az ő méréseik ered-
ményeit közöljük. Nézzük, mennyit ártunk magunknak 100 kg 
kerti hulladék – avar, gallyak és fűnyesedék (remélhetőleg szá-
raz, mert van, aki még frissen levágottal is próbálkozik) – el-
égetésével. 

Ne égess! Komposztálj! 

 
 
● Szén-monoxid: 5-7 kg (= 5-7 milliárd mikrogramm – μg). 

Egészségügyi határértéke: 10000 μg/m3. Hatása azonnal fej-
fájás, szédülés, émelygés formájában jelentkezhet. Később 
csökkenhet a látás- és hallásképesség. Akadályozza a vér 
oxigénszállító képességét, így gyengíti a szívizmot ellátó 
koszorúerek keringését, elősegíti a koszorúér-elmeszese-
dést és növeli a szívinfarktus kockázatát. 

● PM10 (10 mikrométernél kisebb, levegőben lebegő részecs-
kék): 1,7-4,9 kg (= 1,7-4,9 milliárd μg). Egészségügyi határér-
téke: 50 μg/m3. Arra érzékeny személyeknél akár asztmás ro-
hamot is okozhat, de légúti irritációt bárkinél. Károsítja im-
munrendszerünket, hosszabb távon szív- és érrendszeri za-
varokhoz vezethet, rákkeltő hatása van. A PM2,5 ultrafinom 
részecskék a tüdőből 20 perc alatt közvetlenül a véráramba 
jutnak, és súlyos elváltozásokat okoznak. 
A PM10 és a PM2,5 az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
2017. évi jelentése szerint hazánkban évente mintegy 11 970 
ember idő előtti halálát okozza. Az Európai Bizottság által e 
témában készíttetett tanulmány írja, hogy aki emiatt a szeny-
nyezőanyag miatt hal meg idő előtt, átlagosan 11 évet veszít 
az életéből. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) alapján 
Magyarországon az e szennyezés által okozott kár évente el-
éri a nemzeti összjövedelem (GDP) 19%-át. 
100 kg kerti hulladék elégetésével annyi PM10 részecske 
jut a levegőbe, mely kb. 90 millió köbméter levegőt szeny-
nyez el, egészségügyi határérték felett. Ez ma egy közepes 
település teljes légköre egy őszi estén! 

● Szénhidrogének: 1,5-2 kg 
Rákkeltők, az immunrendszert károsítják. Ha a születés 
körüli időszakban jutnak be a szervezetbe, életre szólóan 
megváltoztathatják a hormonok termelését. 

 
 
● Nitrogén-oxidok: 20 g (= 20 millió μg). Egészségügyi határér-

téke: 200 μg/m3. 
Izgatja a szemet és a légzőszervet. Belégzése tüdővizenyőt 
okozhat, hatással lehet a vérre. 

● Metil-etil-keton: 3,6 g 
Irritálja a szemet és a légzőrendszert, hatása lehet a köz-
ponti idegrendszerre, és toxikus hatása lehet az emberi 
reprodukcióra is. 

● Etil-benzol: 3,3 g 
Izgatja a szemet és a légzőrendszert, hat a központi ideg-
rendszerre és az emberi reprodukcióra. Károsíthatja a má-
jat és a vesét, rákkeltő. 

● Sztirén: 6,8 g 
Irritálja a szemet és a légzőrendszert, belégzése tüdővize-
nyőt okozhat. Károsíthatja a központi idegrendszert. Rák-
keltő, halláskárosodást okozó anyag, amelynek hatása le-
het az emberi reprodukcióra. 

● Fenol: 3,3 
Görcsöket, kómát, szívműködési zavarokat, légzési elég-
telenséget, ájulást okozhat. Hatása lehet a központi ideg-
rendszerre, szívre és a vesére. 

● Dibenzo-furán: 0,45 g 
Rákkeltő és immun- valamint hormonrendszer-károsító 
anyag. Születési és fejlődési rendellenességeket okozhat. 
Felhalmozódik a szervezetünkben és nem bomlik le. 

● Benz-a-pirén: 0,06 g (= 60 millió nanogramm). Egészség-
ügyi határértéke: 1 nanogramm/m3. 
A BaP az egyik legveszélyesebb vegyület, a WHO szerint 
az I. veszélyességi kategóriába tartozik. Rákkeltő, örök-
lődő genetikus károsodást okozhat. Toxikus hatása lehet 
az emberi reprodukcióra. 

Az égés során az alábbi anyagok keletkeznek: 

Ne feledkezzünk meg a tűz életben tartásához használt sze-
rekről sem, melyek ismét csak ártanak az élő szervezeteknek. 
Az elmúlt években az alábbi (több esetben elrettentő) példákat 
gyűjtöttük: gázolaj, (konyhai) használt sütőolaj, hígító (!), kü-
lönböző oldószerek, benzin (!!) – a sor folytatható. 

A légszennyezést elsősorban a növények nagy nedvesség-
tartalma és a rossz légellátás okozza, amely miatt az égéshő-
mérséklet is alacsony. 

 

A megoldás a komposztálás! 

A kerti hulladékok és az avar komposztálható, még a rette-
gett diólevél is. Lapunkban többször közöltünk már ezzel kap-
csolatos írásokat, információkat, és aki érdeklődik a téma iránt, 
az internetről és kertgondozással foglalkozó könyvekből is 
hasznos ötleteket szerezhet. Komposztálás során a növényi ré-
szek elbomlanak és humusszá alakulnak. Hogy ez megtörtén-
jen, csak néhány szabályt kell betartanunk. Jelöljünk ki a kertben
egy tűző naptól védett helyet, ahol a minél jobban felaprított nö-
vényi részeket a talajra helyezzük. Ez fontos, hiszen a onnan ér-
keznek a növénymaradványokat lebontó mikroorganizmusok. A
komposzthalom mindig nedves, de soha ne vizes legyen, mert
nem a rothadás, hanem a fokozatos lebomlás a cél. Ezen kívül
egy teendőnk van még, a komposzt rendszeres átkeverése, for-
gatása. Az átlagos kerti hulladék kb. egy év alatt bomlik le. Fo-
lyamatos utánpótlásával állandóan rendelkezhetünk a kertünk-
ben sokoldalúan felhasználható, értékes növényi tápanyaggal.
Plusz haszon, hogy a háztartásban keletkező hulladék mennyi-
sége is csökkenhet, hiszen a szerves anyagok a komposztálóba
kerülhetnek. 

Ha valaki mégsem akar komposztálni, mert időigényes (nem
az), nincs veteményese, ahol felhasználhatná (kerti dísznövények-
re, szobanövényekre is jó, hasznos a gyümölcsfáknak és még a
kapu előtt álló fa is meghálálja), egyszerűen el is szállíttathatja
a kerti hulladékot. Zöldhulladékos, biológiailag lebomló zsá-
kot 100 Ft/db áron Balatonkenesén több helyen is beszerez-
hetünk: így Balatonkenese Városgondnokságán, a Gazdabolt-
ban, a Villkerben és a Vegyeskében. Ezek elérhetőségét a Hul-
ladékszállítási tudnivalókban találják, és ott van minden hó-
napban az időpont is, amikor a zöldhulladékot elszállítják. 

– nk –
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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 
November 5. (kedd) Kommunális 
November 12. (kedd) Kommunális 

Zöldhulladék 
November 19. (kedd) Kommunális 
November 25. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
November 26. (kedd) Kommunális 
  

A vasútvonaltól a Balaton-partig 
Szállítás napja A hulladék típusa 

November 5. (kedd) Kommunális 
November 12. (kedd) Kommunális 

Zöldhulladék 
November 19. (kedd) Kommunális 
November 25. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
November 26. (kedd) Kommunális 
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A P R Ó -  
h i r d e t é s e k  

 Eladó ingóságok nyaralóból! Asztalok, 
székek, kis bútorok, konyhai gépek, inox és 
porcelán eszközök, műanyag eszközök, vil-
lanytűzhely, locsolókannák, orosz barkács-
gép, retró rádiók, szerszámok, házimozi 
rendszer, televízió, tisztított 6 négyzetméte-
res szőnyeg, horgász eszközök, evezők, 
téli horgászruhák, keverőtárcsás mosógép 
– centrifuga, vasaló, porszívó stb. hívjon fel 
a 06/20 926-3323 mobilszámomon és visz-
szahívom. Hívhat a pesti lakásomon is, 
1 3414-807 vonalason, visszahívom. De be-
dobhat egy cédulát a postaládámba, Csiz-
madia K. u 11. Egész évben vásárlási lehe-
tőség, időpontot egyeztetünk. 

 Eladó és azonnal elvihető Balatonkenesén 
megkímélt állapotú kanapé szövethuzattal, 
ágyfunkcióval. 140/200 cm - ágyneműtartó-
val. Telefon: 20/4580-679 

 Eladó: Balatonkenesén keveset használt 
„Sanyo” HIFi Torony 100 W-os hangfalak-
kal. Ugyanitt: Hordozható DVD- és MP3 le-
játszó hordtáskában, újszerű állapotban. 
Érdeklődni: 0630/4978817 

SZOLGÁLTATÁS 
 Otthon van és fáj a lába? 

Hívjon, s megyek otthonába! 
Pedikűrre bejelentkezés: 
06 30/619-96-62 – Szilvia 

Rejtvény 
E számunk rejtvényeinek 

megfejtései 
43. oldal 

Az András-napi 
férjjósló szokások egyike 

Ólomöntés 
1. Orsó 2. Olló 3. Varródoboz 4. 
Gomb 5. Kötőtű 6. Kézimunka 7. 
Látás 8. Cérna 9. Gyűszű 
51. oldal 
Hát ezek meg micsodák?! 
1. Fonal 2. Csupor 3. Fogkefe 4. 
Selyemmályva termése 5. Zsidó-
cseresznye 6. Erdei iszalag ter-
mése 

Jambrik Mihály szobafestő-mázoló, 
külső-belső felújítási munkák. 

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

Balatonkenese az Instagramon is! 
https://www.instagram.com/balaton.kenese/ 

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 

 
 

    

    

    

    

 

Novemberben Kenesén 
Origami világnapok 

2019. november 5. kedd, 14:00 
Könyvtár 

Origami világnapok 
2019. november 7. csütörtök, 14:00 

Könyvtár 
Márton-napi libaságok 

a NABÉ-val 
2019. november 9. szombat, 15:00 

Kultúra Háza 
Sunset Lux koncert 

2019. november 9. szombat, 22:00 
Küngös, Művelődési ház 

Kenesei Szabadegyetem – 
Mit üzen a lábad? 

Reflexológia Forróné Seress 
Zsuzsával 

2019. november 14. csütörtök, 17:00
Kultúra Háza 

Baba-mama börze 
2019. november 16. szombat, 

8:00-13:00 
Kultúra Háza 

Katalin-napi bál 
Jótékonysági retro batyus 

party 
2019. november 16. szombat, 20:00

Kultúra Háza 
Kenesei Szabadegyetem – 

Gyógyító pszi-erők 
Paulinyi Tamás 

2019. november 20. szerda, 18:00
Kultúra Háza 

Európai Hulladékcsökkentési 
Hét 

Társasjáték, filmvetítés a NABE 
szervezésében 

2019. november 29. péntek, 14:00 
Kultúra Háza 

Adventi szöszmötölő 
Díszítsük együtt 

a Mindenki Karácsonyfáját 
2019. november 29. péntek, 15:00 

Könyvtár 

KÉPES SUDOKU 
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