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Bácskai Konrád: 
A Soós hegyen 

Az asztalon hűs Santo Maggiore, 
Bennem egy őszülő árva szív zokog, 
Elindulok a Bajcsy-Zsilinszky utcán, 
Hol Kenese örök-ligetes magánya vár. 

Az est a völgyből a hegy ormára libben, 
Tátorján Tatárjai Almádira vetülnek, 
Dombok síri csendjében hervadó ifjúság, 
Kedvek kósza kínjai rég tovatűntek. 

Alkonyi sóhajok ligetek csendjében, 
Temetők, völgyhátak kobold árnyain, 
A Soós hegy festi meg énekeimet, 
Hol szívem Szíved menedékébe tér. 

Csordíts naplementét szomjazó lelkembe, 
Mely szédülten issza alkotásaid… 

Balatonkenese, 2012. június 
 

Kalota Gizella: 
Játékosan 

De jó lenne, ha az egész csak egy játék volna, és 
tudnánk mindenre játékosan, jó kedvvel 
tekinteni, derűsnek maradni. 
Ha látásunkat nem takarná el annyi felhő. 
Ha nem hagynánk magunkat annyifelé rángatni. 
Ha a derű szemüvegén keresztül tekintenénk 
mindenre és mindenkire. 
Emberi természetünk sok mindent megcsináltat 
velünk, és elillan a mosoly az arcunkról. 
A játékból szomorúság, nyomorúság születik. 
Elbotlik az ember néha, de a szívében, 
a lelkében élő erő felsegítheti, megsegítheti. 
Gyengeségéből felemelheti. 
A szomorúságból újra mosoly születhet, 
és folytathatjuk a tanulást 
életünk végtelen országútján. 

 

Imre Ferenc: 
Pünkösdi fény 

Pünkösdi láng, tavaszi fény 
lángol-e szívedben? 
Honszeretetnek virága 
nyílik-e lelkedben? 

Ifjúságnak tüze lobban, 
füst nélkül világít. 
Tavasznak sugallatában 
virágként kinyílik. 

Napfényre mosolygó virág 
szirmát nem hullajtja, 
boldogságát vallja. 

Jó-időben jázminbokor 
fénysugárral játszik, 
fehérsége látszik. 

Balatonkenese, 2012. június 3. 
 

KÖZLEMÉNY 
Tisztelt Olvasóink! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt, a koronavírus-járvány terje-
désének lelassítása érdekében a Balatonkenesei Hírlap csak online formában 
jelenik meg és az interneten lesz elérhető. 
Megtalálják Balatonkenese város honlapján: www.balatonkenese.hu és Facebook-
oldalán is: www.facebook.com/balatonkenesevarosonkormanyzata 
A veszélyhelyzet feloldása után a lapot újra a szokott formában, nyomtatott változat-
ban is a kezükbe vehetik. 
Igény esetén értesítést küldünk a megjelenésről, illetve az aktuális lapszámot elekt-
ronikus körlevél formájában juttatjuk el a megadott e-mail címre. Ezzel kapcsolatos 
igényét kérjük, hogy a balatonkenesehirlap@gmail.com címen jelezze. 
Megértésüket köszönjük! 

Balatonkenese Város Operatív Tanácsa 
 

 
 
 

 
De még mennyire! Lehet, hogy 

ez az időszak sokaknak nem pont 
úgy alakult, ahogy szerették – sze-
rettük – volna, de egy rövid időre 
gondoljunk a legrosszabbra, ami 
történt velünk, aztán mindjárt utá-
na a legjobbra is. Elmúltak? El. A 
mostani felfordult, bezárt napok se 
tartanak örökké. 

Évek múlva ez az időszak már 
csak egy történet lesz az életünk 
fejezetei között. Átlapoztuk volna, 
 

de most már végigolvassuk. A mel-
lette szereplő képeken, hogy lássuk, 
ilyen is volt Kenese: az utcák üre-
sek, a Soós-hegyi kilátó lezárva. 

Újságunk sem olyan, amilyen 
lenni szokott. Egyrészt fizikailag, 
hiszen még ebben a hónapban sem 
jelenik meg nyomtatott formában, 
másrészt hiányoznak belőle ál-
landó témák: az iskola, az óvoda 
élete, közérdekű beszámolók az in-
tézmények működéséről. Remél-
jük, ennek ellenére sikerül tartal-
mas olvasnivalót adnunk. 

Szép májust kívánok, mielőbbi 
újrakezdéssel, vírus helyett virággal!

Nagy Krisztina
 

Szerkesztői előszó 
 

Elmúlik 
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Tudnivalók 
az orvosi rendelőkkel 

kapcsolatban 
1. Koronavírus-fertőzés gyanúja esetén 

TILOS a rendelőbe lépni! 
2. A váróban egyszerre csak 1 ember tar-

tózkodhat! 
A többiek a rendelő előtt várakozza-
nak, egymástól 2 méter távolság be-
tartásával! 

3. A betegellátás kizárólag előzetes tele-
fonos egyeztetés alapján történik! 

dr. Németi Sándor 
+36-30/432-1655 

nemetidoktor@gmail.com 
dr. Détár Bianka 
+36-30/989-4302 

medbianco1@gmail.com 
dr. Meláth Viola 
+36-70/315-7965 

pca38071@gmail.com 
Kérjük a kapott időpont 

pontos betartását! 
4. Az elektronikus recepteket március 

13-tól bárki kiválthatja a patikában 
(meghatalmazás nélkül)! 

5. Hivatalos okmányok meghosszabbí-
tásával nem foglalkozunk, mivel 
azok – a kormányrendelet alapján – a 
lejárat után is érvényben maradnak! 

6. Táppénz kizárólag betegség esetén 
adható! 

7. Praxishoz nem tartozó betegek a ren-
delőt csak olyan esetben keressék, 
amikor a saját orvos elérése egész-
ségkárosodáshoz vezetne! 

8. Külföldről hazaérkezők telefonon 
hívják a háziorvosukat; a saját és a 
családtagjaik egészsége érdekében 
vonuljanak két hét karanténba! 

Együttműködésüket köszönjük! 
 

Kedves Olvasóink! 
A koronavírus-járvány még tart, és a veszélyhelyzeti védekezéssel kapcsolatos legfontosabb biztonsági intézkedések 
érvényben vannak. A következő oldalakon a Balatonkenese életét befolyásoló döntésekről, rendeletekről olvashatnak. 

Vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra! 
Balatonkenesei Hírlap 

Amennyiben kérdésük merül fel 
az aktuális 

balatonkenesei helyzetről, 
az alábbi telefonszámon 
kérhetnek felvilágosítást 

reggel 8:00 és este 18:00 óra 
között: 

+ 36 30 226 1087 

A legfontosabb tudnivalók a helyi védekezésről 
1. Kérjük a város területén tartózkodókat, hogy a közterületeken és a közösségi haszná-

latú zárt terekben (üzletek, gyógyszertárak stb.) viseljenek szájmaszkot. 
2. A 2020. április 10. napján a 93/2020. (IV. 10.) határozattal elrendelt korlátozásokat 

2020. május 5. 8:00 órától – az alábbiak szerint – feloldom. 
Balatonkenese Város közigazgatási területén található alábbi parkolóhelyek lezárását 

megszüntetem: 
a) Balatonkenese, Strand tér I. (Vadkacsa étteremtől a Sorompó büféig terjedő szaka-

szon) amely a balatonkenesei 4713, 4715/1 és 4722 helyrajzi számokat foglalja 
magában, 

b) Balatonkenese, Strand tér II. (Nádas csárda előtti parkoló) amely a balatonkenesei 
3706 helyrajzi számot foglalja magában, 

c) Balatonkenese, Parti sétány parkoló része (Büfésor melletti parkolók) amely a ba-
latonkenesei 3704 és 3703 helyrajzi számokat foglalja magában. 

3. Balatonkenese Város Önkormányzatának tulajdonában álló balatonkenesei 699 hely-
rajzi számú terület (Balatonkenese, Fő utcai elárusító hely) lezárását feloldom. 

4. Elrendelem a Soós-hegyi kilátó lezárásának feloldását. 
5. Továbbra is zárva vannak a város közigazgatási területén található strandok és tilos a 

sportparkok és a játszóterek használata. 
6. A Széchenyi Park előtti vízterületen fürödni, strandolni tilos, horgászni este 20:00 óra 

és reggel 06:00 óra között tilos. 
7. A Parti sétány előtti vízterületen fürödni, strandolni tilos, horgászni a térburkolattal 

ellátott területen tilos. A Parti sétány térburkolat nélküli területén este 20:00 óra és 
reggel 06:00 óra között horgászni tilos. 

8. A városi tulajdonban álló közparkokban és zöldterületeken (például: Széchenyi park, 
Parti sétány zöldterülete, Bakó liget, Béri Balogh Ádám tér zöldterülete stb.) napozni, 
piknikezni, alkoholt fogyasztani, kutyát póráz nélkül sétáltatni tilos. 

9. Balatonkenese város közigazgatási területén bármilyen eredetű hulladékot – ide 
értve az avart és a kerti hulladékot is – égetni tilos. Az avar és kerti hulladékok 
kezelése – a levegőminőség veszélyeztetésének kizárása érdekében és a szerves anyag 
tartalom hasznosítása céljából – az alábbi módon ajánlott: 
a) komposztálással, 
b) beszántással/beásással a keletkezés helyén vagy 
c) szelektív hulladékgyűjtés útján. 

10. A közterületek és a bankjegykiadó automaták fertőtlenítése naponta történik. 
11. A 70. életévüket betöltött személyek ellátását az önkormányzat igény szerint folya-

matosan biztosítja. 
Ha betartjuk az előírásokat, azzal mindannyian hozzájárulunk, hogy a lehető legkisebbre 
csökkentsük a járványveszélyt Balatonkenesén, és megőrizzük szeretett városunk bizton-
ságát, békéjét, családias légkörét.  
Köszönjük mindenkinek az együttműködést!  

Jurcsó János 
polgármester 

 
(Forrás: Balatonkenese Város polgármesterének 
94/2020. (IV. 14.) és 96/2020. (V. 4.) határozata) 

Friss információk: 
www.balatonkenese.hu 
www.facebook.com/balatonkenesevarosonkormanyzata 



Balatonkenesei Hírlap                     – 5 –  2020. május 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TÁTORJÁN 
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 

KÖZLEMÉNYE 
Tisztelt Érintettek! 

➡Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Balatonkenese Város Helyi Operatív 
Tanácsának döntése alapján 2020. 
március 16. hétfőtől a Tátorján Szo-
ciális Szolgáltató Intézményben, az 
Idősek Klubjában az ellátottak nem 
tartózkodhatnak. Az Intézmény dol-
gozói házi segítségnyújtás keretében 
gondoskodnak a rászorulókról. 

➡A szociális étkezők ellátását továbbra 
is biztosítjuk. Az eddigi ételhordós ki-
szállítást ideiglenesen felváltja az el-
dobható dobozokban történő szállítás. 

➡A heti három alkalommal történő bu-
szos bevásárlást felfüggesztjük. Át-
menetileg a Balatonkenesei Polgárőr-
séggel együttműködve biztosítjuk a 
bevásárlás lehetőségét. Kérjük, hogy 
a hétfői, szerdai és pénteki napokon a 
megszokott várakozóhelyen adják le 
igényeiket a vásárlással kapcsolatban! 
A megvásárolt termékeket a Polgárőr-
ség minden érintett számára kiszál-
lítja. 

➡Azok az idősek, akik eddig nem vették 
igénybe szolgáltatásainkat, de jelenleg 
olyan helyzetben vannak, hogy azt 
igényelnék (étkeztetés, házi segítség-
nyújtás) kérjük, az intézmény telefon-
számán (88) 482-943, munkaidőben 
8:00-16:00 (pénteken 8:00- 13:00) óra 
között szíveskedjenek jelezni. 

Köszönjük megértésüket!  
Tátorján Szociális Szolgáltató 

Intézmény 
 

Rendőrségi tájékoztatás a házi karantén szabályairól 
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság önkormányzatunknak is megküldte a 
lakhelyen történő járványügyi megfigyelés idejére vonatkozó szabályokat. 
Felhívják a figyelmet arra, hogy lakhelyen történő járványügyi megfigyelés 
idején az alábbi szabályok betartása saját és mások egészségének megóvása 
érdekében mindenkire nézve kötelező. „Kérünk mindenkit, hogy mutasson 
jogkövető magatartást családja és környezete érdekében! Vigyázzanak ma-
gukra, vigyázzunk egymásra!” – áll a kapitányság közleményében. 

A hatósági házi karantén fogalma 
A koronavírus cseppfertőzéssel és nagyon gyorsan terjed, ezért a tömeges 
járvány megelőzéséhez az a legfontosabb, hogy ne fertőzzük meg egymást. 
Azokat a magyar állampolgárokat, akik potenciálisan fertőzöttek, ható-
sági házi karanténra kötelezhetik. Ez rendkívüli járványügyi intézkedés. 
A hatóság ilyenkor elrendeli, hogy a potenciálisan fertőzött, de tünetmen-
tes személy 2 hétig az otthonában köteles tartózkodni és vendéget nem fo-
gadhat.  A bejárati ajtóra ilyenkor köteles egy hatósági feliratot („piros 
lapot”) kiragasztani, amely arra figyelmeztet, hogy a lakásban olyan em-
ber tartózkodik, aki járványügyi megfigyelés alatt van. Ha megszegi a ka-
rantén szabályait, akkor bűncselekményt követ el. 
A járványügyi megfigyelés alá helyezett személy a megfigyelés időtartama 
alatt a kijelölt területet nem hagyhatja el, másokkal csak a fertőzés megakadá-
lyozását biztosító rendszabályok betartásával érintkezhet. Köteles betartani 
mindazokat az előírásokat és együttműködni azoknak az intézkedéseknek a 
végrehajtásában, melyeket az egészségügyi hatóság a járvány megakadályo-
zása érdekében ír elő és tesz meg, továbbá köteles a következő szabályokat 
betartani: 
1. A járványügyi megfigyelés időtartama alatt otthonában köteles tartózkodni, 

azt nem hagyhatja el. Otthonában vendéget nem fogadhat. 
2. Köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket (tányér, pohár, evő-

eszköz stb.), textíliát (ruhanemű, törülköző, ágynemű, konyharuha stb.) 
használni, azokat otthonában tisztítani és tárolni. 

3. Szükséges egészségügyi ellátás esetén köteles a kezelőorvossal/ügyeletes or-
vossal előzetesen egyeztetni. 

4. Légúti tünetek (láz, köhögés, légszomj) megjelenése esetén köteles azonnal 
a háziorvost vagy ügyeletes orvost értesíteni és a tőle kapott utasításoknak 
megfelelően eljárni. 

5. Az átadott figyelmeztető feliratot köteles a tartózkodási helyének bejárati 
ajtaján elhelyezni. 

Az országos tisztifőorvos ajánlása alapján a hatósági házi karanténra kijelölt 
személynek a háztartási szemetet dupla zsákba helyezve kell a szemétkukába 
tenni. Postát, áruszállítót fogadhat, az ajtóban átveheti a küldeményt, mert ezek 
az esetek nem számítanak szoros kontaktusnak. Ugyanígy átveheti az ajtóban 
egy hozzátartozójától az ételt is, amit hoztak neki. Az, aki ilyen karanténban 
van, és az ellátását nem tudja megoldani, az önkormányzattól kérhet segítséget. 

 

Tájékoztató oldal 
a koronavírusról 

A magyar kormány operatív törzset ho-
zott létre az új koronavírus elleni küzde-
lem érdekében. 

A koronavirus.gov.hu honlapon 
hiteles és naprakész információkat talál a 
hatósági intézkedésekről, a megelőzés-
hez szükséges lépésekről és teendőkről a 
panaszok esetén. 

Tegyünk mindannyian az egészségünkért! 
Információs vonalak: 

06 80 277 455 06 80 277 456 
koronavirus@bm.gov.hu 
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A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS 
KÖNYVTÁR KÖZLEMÉNYE 

TÁJÉKOZTATÁS 
INTÉZMÉNYBEZÁRÁSRÓL 

Tisztelt Balatonkeneseiek! 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Balatonke-
nese Város Helyi Operatív Tanácsának dön-
tése nyomán 

a Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
(Kultúra Háza, Könyvtár) 
2020. március 16. hétfőtől 

határozatlan időre bezár. 
Ezen időponttól fogva az intézményeink nem 
látogathatóak, a rendezvények, alkalmi és 
rendszeres teremhasználatok, klubok, szakkö-
rök, csoportos foglalkozások elmaradnak, és a 
Falugazdász ügyfélfogadás is szünetel.  
A könyvtár automatikusan meghosszabbítja a 
kikölcsönzött könyvek lejárati idejét. 
Az újranyitás időpontjáról tájékoztatni fogjuk 
a lakosságot.  

További részletekről 
a következő telefonszámokon 

tájékozódhatnak: 
Osgyán László 

megbízott intézményvezető 
+36 30 769 5425 

Goórné Majoros Gertrud 
megbízott intézményvezető-helyettes 

+ 36 30 512 5098 
Köszönjük megértésüket! 

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
 

Tájékoztatás idegenforgalmi adóról 
Tisztelt Szállásadók! 

A Kormány 140/2020. (IV.21.) rendelete alapján a Balaton-
kenese város közigazgatási területén működő szállásadókat 
az alábbiakról tájékoztatom: 

2020. április 27. napjától 2020. december 31-ig terjedően a 
településen eltöltött vendégéjszakák után az idegenforgalmi 
adó összegét a vendégeknek nem kell megfizetniük, a szál-
lásadóknak nem kell beszedniük és befizetniük az Önkor-
mányzat részére. 

A bevallásokat azonban az adott hónapról a következő hó-
nap 15-ig változatlanul be kell nyújtaniuk az adóhatóság 
felé. A bevallásokon továbbra is fel kell tüntetni az adókö-
teles és az adómentes vendégéjszakákat, valamint az ide-
genforgalmi adó összegét is. 

Felhívjuk továbbá figyelmüket arra, hogy azon szállásadók-
nak, akiknek az adott hónapban nem volt vendégéjszakája, 
a nemleges bevallást (nullás összegű bevallásokat) 2020. 
december hónappal bezárólag nem kell benyújtaniuk. 

Jurics Tamás 
jegyző 

Balatonkenese, 2020. április 27. 
 

 
 

Felhívás szállásadóink részére! 

A bevallott, de a vendég által meg nem 
fizetett adóval egyező összegű, vissza 
nem térítendő költségvetési támogatást 
nyújt az állam a települési önkormány- 
zatok számára a költségvetési törvény- 
ben foglaltak terhére. 

Az önkormányzatok számára ez a rendelkezés némi meg-
nyugvást jelenthet, mert ugyan utólag, elektronikusan a 
tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig benyújtható 
igénylési rendszerben, de hozzájuthatnak az idegenforgalmi 
adó összegéhez. 

A szállásadó teendője, hogy az idegenforgalmi adót be-
vallja és továbbítja az adott települési önkormányzat felé. 
Megkérjük szállásadóinkat, hogy a szokásos idegenfor-
galmi adóbevallást készítsék el, hogy Balatonkenese Város 
Önkormányzata a megfelelő mértékű támogatást kaphassa, 
ezzel is növelve a turizmusfejlesztési költségkeretet. 

A hétfőn megjelent 140/2020 (IV. 21.) kormányrendelet 5-
8.§-ai tartalmazzák az erre vonatkozó további szabályokat. 
 

Forrás: turizmus.com és Magyar Közlöny 
 

Turisztikai egyesületünk közleménye 
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Tájékoztatás 
pályázati kiírás és elbírálás 

felfüggesztéséről 
Balatonkenese Város polgármesterének 
95/2020. (IV. 15.) határozata: 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek a civil szervezetek részére 2020. évi pályázati kiírás-
ról szóló 84/2020. (III.11.) határozat végrehajtását, így a 
pályázat kiírását és elbírálását határozatlan időre felfüg-
gesztem. 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezde-
ményezések részére 2020. évi pályázati kiírásról szóló 
84/2020. (III.11.) határozat végrehajtását, így a pályázat 
kiírását és elbírálását határozatlan időre felfüggesztem. 

Jurcsó János 
polgármester 

 

Szünetel 
a települési ügysegéd fogadóórája 

A kihirdetett vészhelyzetre tekintettel a települési ügysegéd fo-
gadóóráit visszavonásig szüneteltetjük az Ön településén is. 

Ügyfél érdeklődése, kérdés felmerülése esetén 
a 88/550-709 telefonszámon, 

vagy a balatonalmadi.jaras@veszprem.gov.hu e-mail címen 
várjuk megkeresését, elérhetőség megadása mellett. 

A megkeresést a szakügyintézőhöz továbbítjuk, aki a meg-
adott elérhetőségen választ ad az ügyfél részére. 

Megértésüket és türelmüket köszönjük. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Balatonalmádi Járási Hivatala 

Cím: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Telefon: 06/88/550-709 Fax: 06/88/550-810 

E-mail: balatonalmadi.jaras@veszprem.gov.hu 
 

Balatonkenese, 2020. április 15. 

 

A DRV Zrt. tájékoztatása 
az elektronikus 
számlafizetési 
lehetőségekről 

A kijárási korlátozás betartásával sokat 
tehetünk a koronavírus terjedésének 
megfékezéséért, valamint egymás és az 
idősebbek védelméért egyaránt. A DRV 
Zrt. ezen időszakban a postai úton ér-
kező csekkek, számlák befizetésre a kö-
vetkező alternatív módokat ajánlja: 

Internetes banki (netbanki, mobilbanki) átutalással  
Az utalás egyaránt indítható mobiltelefonról (például 
banki applikáción keresztül) vagy számítógépről (web-
oldalon keresztül). A közlemény rovatban kérjük, tün-
tesse fel a számlán szereplő fizetési azonosítót, vagy a 
postai csekken a befizető azonosító rovatban feltüntetett 
hosszú számsort. 

iCsekk alkalmazás használatával, 
a csekken lévő QR-kód használatával  

Az iCsekk alkalmazás letöltését követően már be tudja 
olvasni a csekken található QR-kódot, majd bankkártyá-
val ki tudja fizetni az aktuális számláját. A DRV Zrt.-n 
kívül további szolgáltatók csekkjeit is egyszerűen ren-
dezheti, postai sorban állás nélkül. 

Internetbankon keresztül, 
csoportos beszedési megbízással  

Csoportos beszedési megbízás beállítása esetén nincs 
más dolga, mint megadni a „Szerződő fél azonosítója a 
kedvezményezettnél” rovatba a számláján szereplő fel-
használói azonosító szám utolsó 9 számjegyét (az első 
számjegyet kell elhagyni). A szolgáltató így a soron kö-
vetkező hónapban már ezzel a megbízással vonja le a 
számla összegét. 

 

VÍZCENTER rendszeren keresztül  
Amennyiben ezt a fizetési módot választja a felhasználó, 
úgy regisztrálnia kell a www.vizcenter.hu/drv oldalon. A 
folyamathoz a számlán található felhasználóazonosító és 
a vízmérő gyári számának utolsó 4 számjegye szükséges. 
A regisztrációt követően nemcsak fizetni tud majd az 
ügyfél, hanem megnézheti számláit, nyomon követheti 
befizetéseit, valamint online ügyintézésre is lehetősége 
lesz. 

E-számla  
Ha a postai csekk helyett e-számlát szeretne az ügyfél, 
akkor www.dijnet.hu weboldalon kell létrehoznia egy 
felhasználói fiókot, majd a fiókba belépve a számlakibo-
csátók menüpontban kell kiválasztania és regisztrálnia a 
DRV Zrt.-t. A fizetések bankkártyával vagy átutalással 
is intézhetők. A kártyás fizetéshez elmenthetők a kártya-
adatok, így egy számla befizetése pár másodpercet vesz 
igénybe, így ez gyors, kényelmes, egyszeri regisztrációt 
igénylő, papír- és készpénzmentes alternatívája a sárga 
csekknek. 
A díjfizetésekhez szükséges adatok megtalálhatók a 
számlalevélben. 

 

A DRV Zrt. mindent megtesz az általa biztosított közszolgáltatás zavartalan fenntartása érdekében, 
melyhez felhasználói segítő együttműködését ezúton is köszöni. 
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Az adatok lezárásának időpontja: 2020. április 28. Mivel a helyzet folyamatosan változik, kérjük, igyekezzenek több, megbíz-
ható forrásból tájékozódni az aktualitásokról! 
Forrás: koronavirus.gov.hu – www.balatonkenese.hu 

Összeállította: Nagy Krisztina 
 

A Katasztrófavédelem 
kéményseprőipari szervének 

közleménye 

Tisztelt Ügyfelünk! 

A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az ügyfelek és 
a szakemberek egészségének megőrzése érdekében a március 
17-e utáni időszakra meghirdetett társasházi sormunkáit teljes 
ellátási területén felfüggeszti és átütemezi, vagyis a kötelező 
ellenőrzésekre később kerül sor. 

Ez a változás részben érinti az egylakásos ingatlanok kémény-
tulajdonosainak kérésére, egyeztetett időpontokban elvég-
zendő ellenőrzéseket és megrendeléseket is, amelyeket szerve-
zetünk szintén megpróbál átütemezni, kivéve, ha az ellenőrzési 
időpont közös megváltoztatására már nincs lehetőség, vagy ha 
az ellenőrzés elvégzését halaszthatatlan fontosságú probléma 
indokolja.  

Nincs változás a műszaki vizsgálatokat, vagy üzemzavar-elhá-
rítást érintő megrendelések teljesítésében, és a kéményseprő-
ipari nyilatkozatokhoz kötődő feladatok ellátásában. Ezeket a 
munkákat a kéményseprők továbbra is elvégzik. 
Az ügyfélszolgálat működése zavartalan, de kérjük, hogy a 
személyes megjelenés előtt egyeztessenek időpontot a Veszp-
rém megyei ellátási csoport mobilszámán: 

+36 (30) 839 8754, 
illetve ügyintézésükhöz válasszák inkább 

a 1818 9-1-es telefonos, 
a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon 

regisztráció nélkül működő online, 
vagy más írásbeli (BM OKF GEK, 1903 Budapest, Pf.: 314.; 
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu) csatornákat. 

A járvány miatt az általános udvariasság szabályai is megvál-
toztak. Szakembereink kerülik a kézfogást, és védőeszközök-
kel – szájmaszk, védőszemüveg, és kesztyű viselésével –, va-
lamint sűrű kézmosással és kézfertőtlenítéssel védekeznek a ví-
rus terjedése ellen. 

A 2020. évi módosított sormunka ütemtervet és a tevékenység 
újraindulásával kapcsolatos részletes információkat a későbbi-
ekben is megküldi a szervezet az önkormányzatnak, valamint 
közzéteszik a szervezet lakossági honlapján, a www.kemeny-
sepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon, továbbá az új idő-
pontról hirdetmény, illetve postaládába dobott értesítő útján az 
érintett lakosokat helyben is tájékoztatni fogják. 

 

BALATONKENESE VÁROSÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY 
8174 BALATONKENESE, 

BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉR 1. 
Adószám: 19265520-1-19 

Bankszámlaszám: 72900013-10501447 
Alapítva: l992 

____________________________________ 

FELHÍVÁS ADOMÁNYOZÁSRA 

TISZTELT BALATONKENESEIEK! 
TISZTELT TÁMOGATÓINK! 

A településünkön élő rászoruló családok, egyének ré-
szére adománygyűjtést szervezünk annak érdekében, 
hogy könnyebben átvészeljék ezt a nehéz időszakot. 
A tartós élelmiszer, illetve tisztító- és tisztálkodószer-
adományokat Balatonkenesén, a Tátorján Szociális Szol-
gáltató Intézményben, a Táncsics u. 20. szám alatt lehet 
átadni zacskóba, vagy dobozba csomagolva, hétfőtől csü-
törtökig 8:00-16:00 óráig. 

A pénzadományokat a Balatonkenese Városért Közala-
pítvány Takarékbank Zrt.-nél vezetett számlájára (szám-
laszám: 72900013-10501447) juttathatják el, elsősorban 
átutalás formájában, vagy ha nincs más mód, személyes 
befizetéssel a Balatonkenese, Fő utca 23. szám alatt talál-
ható bankfiókban. A Közlemény rovatban kérjük minden 
esetben tüntessék fel: „Járvány 2020”. A beérkezett ösz-
szeget a rászorulók alapszükségleteire, a gyermekeknek 
és időseknek történő ételszállítási költségekre, az önkén-
tesek által varrt maszkok anyagköltségeire, illetve az em-
bereket látogató személyzet védőfelszerelésére fordítjuk. 

Rendelkezés az adó 1%-áról 

Ezúton is szerelnénk megköszönni mindazoknak a támo-
gatását, akik a 2019-ben felajánlották adójuk 1%-át a Ba-
latonkenese Város Közalapítványának, így összesen 
94.868.- Ft-tal támogatták munkánkat. Az idei évben is 
lehetőség van az 1% felajánlására, jogi és természetes 
személyek részéről, 2020. május 20-ig. A rendelkező 
nyomtatványon az alábbi adószámot kérjük feltüntetni: 
19265520-1-19. Jogi személyeknek az adomány össze-
géről igazolást adunk, mely összeggel csökkenthetik adó-
alapjukat. 

Támogatásukat, adományaikat és felajánlásaikat ezúton 
is köszönjük, hiszen csak közös összefogással tudjuk 
megoldani közös gondjainkat! 

Tisztelettel és köszönettel: 
a Kuratórium tagjai 

 
Személyesen információt 

Pozsonyi Monikától, a kuratórium elnökétől lehet kérni, 
a 36 30 226-1087-es telefonszámon. 

Balatonkenese, 2020. április 1. 
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A Kenesei Önkéntes Csoport 
hölgy tagjai maszkokat helyeztek el a boltokban és a postán, ezért megkérjük a ked-
ves idős honfitársainkat, hogy éljenek vele és vegyék fel vásárlásuk alkalmával! A 
maszkok gyártásába bekapcsolódtak a Kenesei Nővérek is. 

A cél, hogy a veszélyeztetett korosztály képviselői zárt térben történő tartózkodáskor  
                                   mindenképpen viseljenek maszkot! 

                                   Köszönjük a maszkokhoz az anyagfelajánlásokat is! 

                                   Vigyázzunk egymásra! 
 

 

A POLGÁRMESTERI 
HIVATAL 

KÖZLEMÉNYE 
Tisztelt Ügyfeleink! 

A járvány terjedésének 
megelőzése érdekében 

2020. március 17. napjától 
a személyes ügyfélfogadás szünetel! 
Személyes ügyfélkapcsolat kizáró-
lag az ügyintézővel előre egyezte-
tett, halaszthatatlan ügyben – mérle-
gelést követően – lehetséges, de te-
lefonon és elektronikus úton is se-
gítjük az ügyintézést. 

Telefon: 88/481-088; 88/481-087 
Fax: 88/481-741 
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu 
www.balatonkenese.hu 
Megértésüket köszönjük! 

Balatonkenese Város 
Polgármesteri Hivatala 

 

Amennyiben további kérdései vannak és információra 
van szüksége, 

az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére: 
06 80 277 455 és 06 80 277 456 – koronavirus@bm. gov.hu 
koronavirus.gov.hu – facebook.com/koronavirus.gov.hu 
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Vírushelyzet, kijárási korláto-
zás, idősávos vásárlás… Csu-
pa olyan fogalom, amellyel 
mostanában ismerkedtünk meg, 
és elmondhatjuk: nem váltak 
kedvelt kifejezéseinkké, mint 
ahogy az életünkre gyakorolt 
hatásuk sem. A helyzet nem 
kellemes, de vannak, akik 
most is azon gondolkodnak, 
hogyan lehetne a rosszból 
mégis valami jót kihozni. Ke-
nesei Tudástár néven új Face-
book-oldal kezdte meg műkö-
dését nemrég. Kitalálóival, a 
Balaton Keleti Kapuja Turisz-
tikai Egyesület munkatársá-
val, Tóth Barnabással és ve-
zetőségi tagjával, Boór Ádám-
mal beszélgettünk róla. 
 

– Mi a Kenesei Tudástár? 
Mit kell róla tudnunk? 

Tóth Barnabás: Rövidebb 
videók, melyek elméleti vagy 
gyakorlati tudást mutatnak be, 
olyat, amely másokat is segíthet 
a mostani időkben. Akár pusztán 
annyival, hogy kellemes perce-
ket szerez, akár valami kézzel 
fogható és a mindennapok során 
felhasználható ismerettel. 

– Hogy jutott eszetekbe a le-
hetőség? 

Boór Ádám: Több aspektusa 
van a dolognak. Arra gondol-
tunk, ha már túl vagyunk az 
egészségügyi és szociális bizton-
ság megteremtésén, amit a város 
és civil szervezetei maximálisan 
megtesznek, érdemes azon gon-
dolkozni, hogy a bezártságból és 
a társasági hiányból fakadó 
mentális terhet hogyan lehetne 
csökkenteni. Hogyan tudnának 
az emberek segíteni a többiek-
nek úgy, hogy távol vannak, a le-
hetőség mégis adott, az online 
tér, ahol közel kerülhetnek egy-
máshoz. A virtuális Ki mit tud 
ötlete tudástár formájában való-
sult meg. A videók ennek már 
látható jelei. A visszajelzések a-
lapján lassan népszerűségre is 
szert tesz a kezdeményezés. Le-
gyen szó helyi lakosokról vagy 
nyaralókról, mindenki más tudás 
birtokában van. Ami valakinek 

természetes ismeret, az más 
számára talán ismeretlen, de 
hasznos lehet. Ezen kívül mód 
nyílik az egyéni képességek és 
a lexikális tudás megmutatá-
sára is. 

– Mi volt az alapvető kon-
cepciótok a Tudástár életre hí-
vásával? 

Boór Ádám: Az egyik fő 
motívum a kijárási korlátozás, 
a karanténidőszak. Elsősorban 
a segítségnyújtás. Ha mindenki 
egy kicsit beletesz a tudásából, 
átad akár valami minimális dol-
got, abból csodák születhetnek. 
A nem titkolt szándék, hogy az 
embereket közelebb hozzuk 
egymáshoz. 

– A már felkerült videók a 
legváltozatosabb témakörökből 
merítenek. Minek alapján válo-
gattátok össze az előadókat? 

Tóth Barnabás: Első kör-
ben megnéztük, kik azok, akik 
tudásukkal szerepelnek a köz-
tudatban, és a legszerteága-
zóbb, esetleg nem is hétköznapi 
ismeretekkel rendelkeznek, so-
kaknak újdonságot tudnak 
mondani. A felölelt témák: a 
kultúrától a műszaki ismerete-
ken át a pedagógiáig terjednek. 
Tóth István, Pisti biológia sza-
kos hallgató, lakóhelyünk ter-
mészeti környezetének egyik 
legjobb ismerője. Érdekes tőle 

„Nem titkolt szándék, 
hogy az embereket közelebb hozzuk egymáshoz” 
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a Balaton élővilágáról hallani. Pulai Istvánnéról, 
Irénke néniről évtizedek óta tudjuk, hogy a népi 
kultúra ismerője és terjesztője. Húsvét alkalmából 
a tojásdíszítés egyik lehetséges formáját mutatta 
be. Egyesületünk elnöke, Hartai Edvárd a szelek-
tív hulladékgyűjtés fontosságáról beszélt, és lát-
hattuk Tóth Pétert, városunk alpolgármesterét is, 
hogyan telnek a megváltozott körülmények között 
napjai a családjával. Húsvétra Sipos Csaba, a re-
formátus templom kántora játszott ünnepi darabot. 
Kajtár Bence mindent tud a madarakról. Kenesén 
pedig mindenkinek van kertje: ha megnézzük az ő 
filmjét, és reggel kimegyünk, már tudhatjuk, me-
lyik hang melyik madárhoz tartozik. És a madarak 
megfigyelését, védelmét a környezetvédelemmel 
is össze tudjuk kapcsolni. Gyakorlati tudást ad 
Öcsi Mónika, aki megmutatja, hogyan varrhatunk 
magunknak maszkot, Bollók Ferenc pedig ötletet ad, hogy az 
otthon töltött időszakban sziklakertet is készíthetünk a ker-
tünkbe. De a szórakoztatásról sem feledkeztünk meg: Dudás 
Réka, aki egyébként ápolónő, egy népdalt énekelt. Füredi Ve-
ronika hegedűművész, akinek a református templomban már 
koncertjein is részt vehettünk, Bartók 44 hegedűduójából ját-
szott. Hallhatjuk és láthatjuk Neumann Balázs jazz zongora-
művészt is egy dallal. 

– Csatlakoztam hozzátok én is: az állatvédelem fontossá-
gára szerettem volna felhívni a figyelmet, jónéhány befogadott 
macskám megmutatásával. Ez volt az elképzelésetek? 

Boór Ádám: Igen. Színes palettában gondolkodunk, a-
melyben meg tud jelenni a fiatal egyetemista ugyanúgy, mint 
a kerti munkában otthonosan mozgó néni és bácsi, a helyi, népi 
jellegű értékek és a modern kor tudása. Minden generáció meg 
tudja találni benne azt, ami számára hasznos lehet. Nem utol-
sósorban a nemzedékek egymáshoz 
közeledését is segíthetjük: az online 
térben, a monitor előtt találkozhatnak 
egymással. Az idősebbeknek új lehet, 
hogy újfajta fórumon is megoszthat-
ják a gondolataikat.  

– A turisztikai egyesületben ötlöt-
tétek ki a Tudástár létrehozását. Ez 
hogyan alakult? 

Boór Ádám: Ebben a helyzetben 
a Turisztikai Egyesület dolga elég ne-
héz, hiszen jelenleg nincs turizmus, 
viszont a kapcsolatot, amiről a turiz-
mus részben szól, tartanunk kell. Az 
eddig felkerült anyagokban megje-

lentek nyaralók és helyi 
lakosok is. Olyan em-
berek, akik normális kö-
rülmények között eset-
leg nem találkoznának 
egymással. Így szerin-
tünk ebből a szempont-
ból is nyerünk. 

– Terveztek na-
gyobb nyilvánosságot 
adni a kezdeményezés-
nek? 

Boór Ádám: A Tu-
dástár Kenese berkein 
belül működik, nem a-
kartunk vele sokkal szé-

lesebb közönség elé lépni. Fontos, 
hogy egy közösségnek szól – a közös-
ség tagjai a közösség tagjainak készítik 
a videókat. Enélkül elveszne a dolog 
személyes jellege. Hasonló tartalmakat 
többet lehet találni a Youtube-on. Itt 
lényeges, hogy olyanok jelennek meg, 
akit látásból akár ismerünk, elfogadjuk 
tőle a legegyszerűbbnek tűnő dolgokat, 
mint mondjuk a szelektív hulladék-
gyűjtés. Figyeljük, mennyire jön át így 
az üzenet. Erős volt a kezdés: hangsze-

res zenészek, biológushallgató. Az idősebb gene-
ráció történeti tudásával járul hozzá a képhez, 
olyasmivel, ami az ő számukra esetleg evidens, de 
másoknak nem. Viszont terveink szerint a videók 
készítése nemcsak a karanténidőszakot fogja fel-
ölelni, hanem idővel folyamatosan bővülő virtuá-
lis tudástár is lehet. 

Tóth Barnabás: A Kenese fórum a Facebook-
on a helyiek és a nyaralók számára az egyik leg-
jobban elérhető platform. Az oldalt olyanok is kö-
vetik, akik éppen nincsenek itt Kenesén, de kötő-
désük van, szeretnének friss információkhoz 
jutni. Szeretnénk, hogy ott valódi diskurzusok 
alakuljanak ki, ezért a Tudástár anyagát ott is 
megjelenítjük. A város részéről is van terv: pél-
dául a Tájházról is készül videó. 

– nk – 
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Krisztus műve az emberiség történelmének és az üdvösség-
történetnek is a legnagyobb eseménye. Tőle számítjuk az időt 
is: Krisztus előtt, Krisztus után; időszámításunk előtt, időszá-
mításunk után – de az utóbbi is ugyanazt jelenti. Amit mi hús-
vétnak nevezünk, az a történelem egyetlen olyan drámája, 
amely győzelemmel végződik. Valódi 
dráma, mert minden drámai elem meg-
található benne: az árulás, a hitetlenség, 
a butaság, az irigység, a gonoszság. Az 
egész emberiség képviselői részt vesz-
nek benne: a római császár képviselője, 
a helytartó, a főpapok, az írástudók; de 
részt vesznek benne a katonák, a polgá-
rok, Jeruzsálem lakói – és részt vesznek 
benne a tanítványok; a maguk gyávasá-
gával nem tudnak felnőni hozzá. Min-
denki kudarcot vall. Jézus igaz, az igaz-
sága tündököl, lelki erényével, erejével, 
tisztaságával ő áll a középpontban. 

Az első felvonásban mégis győz fe-
lette a bűn felette, s csúfos halált kínál. 
De nincs diadalmenet. Mindenkin eluralkodik a félelem. Döb-
benetes! Krisztus meghal a kereszten, mert odajuttatják. Min-
denki bezárkózik és fél. Csönd van. Ezt a félelmet senki, de 
senki nem tudja feloldani, csak egyedül Jézus, a feltámadott. 
És ő ezt megteszi. 

Mondok rá három példát! 
Az egyik Mária Magdol-

na. Mennek Jézus temetését 
befejezni, illatszerekkel, gyolcs- 
csal, fűszerekkel. És az üres 
sírt találják. De nem úgy üres, 
hogy nincs benne semmi, ha-
nem ott vannak a leplek, ami-
vel Jézus holttestét betakar-

ták, s a kendő, amely a fején volt, külön, összehajtva. Döbben-
ten nézik: mintha a leplekből a test eltűnt volna, mint a kámfor. 
Megnézik a tanítványok is és hazamennek. Mária Magdolna 
azonban nem. Ő ott marad, sírdogál, a remény ellenére is ott 
marad. És őt megjutalmazza Jézus. Nevén szólítja a Föltáma-
dott: Mirjam! Megjutalmazza, hogy ő a föltámadás első tanúja, 
nő létére. Az a társadalom nem sokra becsülte a nő tanúságté-
telét. Küldetést ad neki: menj, vidd hírül tanítványaimnak! 

A másik személy Tamás. Húsvét vasárnap este Jézus 
megjelenik a tanítványoknak. Tamás nincs ott. A döbbenet és 
az öröm vegyesen van a tanítványok lelkében, amit másnap 
elújságolnak Tamásnak: láttuk az Urat! Tamás azt mondja, ő 
nem hiszi. Majd ha meggyőződik róla, a kezét a lándzsa 
ütötte sebre és látja a sebeket a kezén is, akkor majd hisz. Egy 
hét múlva ő is ott van a többiek között, amikor megjelenik az 
Úrjézus. S szól neki: Tamás, gyere ide! Azt akartad, hogy 
lásd a sebeket. Tamás szinte megsemmisül. A tanítványok 
Jézust rabbinak, azaz mesternek, tanítónak szólították. Ta-
más most rádöbben, hogy nem a názáreti rabbinak volt a ta-
nítványa, hanem a föltámadott Krisztusnak. A tanítványok 
sose borultak le Jézus előtt. Tamás most arcra borul és azt 
mondja: Én Uram, én Istenem! Lehet, hogy nekünk ismerős, 
de itt hangzik el először a felismerés a tanítványok ajkáról: 
Jézus az Isten fia. 

A harmadik Péter. Tudjuk, ő kardoskodott, hogy mindvé-
gig kitart, de a főpap udvarában háromszor is azt mondta, hogy 
nem is ismeri Jézust. Jézus tapintattal hozza ezt helyre, szere-
tettel, felemelő, üdvözítő gesztussal, olyannal, ami csak Isten-
től telik, tőlünk, emberektől nem. – A Genezáreti-tó partján 
halásznak, semmit nem fognak. A hálót kidobatja velük a jobb 
oldalon, a partról bekiáltva. Amikor kihúzzák, tele van hallal. 
Ekkor rádöbbennek: itt Jézus van jelen! János odaszól Péter-
nek: az Úr az! Péter kigázol a partra, és négyszemközt találja 
magát Jézussal, a Föltámadottal. Az Úr megkérdezi tőle: Péter, 
szeretsz-e engem? – Igen, Uram! – Még egyszer megkérdezi. 
– Igen, Uram! – Aztán harmadszor is megkérdezi: érezzük, 
lelki szemeinkkel szinte látjuk, ahogy Péter elhallgat. Tudja, 
hogy honnan fúj a szél. Jézus azért kérdezi meg háromszor, 
mert ő háromszor is azt mondta, hogy nem is ismeri. Lehajtja 
a fejét, és azt mondja: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, 
hogy szeretlek. Erre azt mondja neki Jézus: legeltesd juhaimat! 
Ilyen finom tapintattal fölemelni magához az Isten tud. És ez 
nemcsak Péternek szól, hanem mindnyájunknak. 

Jókívánság mindazoknak, akik a húsvéti üzenetet hallják: 
ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor beismerjük, hogy 
mindannyiunkban van egy kis Pilátus; van egy kicsi Júdásból, 
a hitetlen Tamásból és a többiekből. Gondolkozzunk el ezen, 
és várjuk ki Jézustól, mint Mária Magdolna a jelenlétet és a 
megszólítást, a vigasztalást. Vagy mondjuk ki Tamással: Én 
Uram, én Istenem! Vagy valljuk meg Péterrel: Uram, te min-
dent tudsz! Azt is tudod, hogy szeretlek. 

Húsvét már elmúlt, de egyházaink képviselőinek az ünnep alkalmából megosztott gondolatai segítséget és vigaszt nyújthatnak 
a mostani nehéz hétköznapokban is. 

Uram, te mindent tudsz!
Dr. Balázs Pál húsvéti köszöntője 

 

Veszprém Főegyházmegye érseke, Dr. Udvardy György 
meghatározta a nyilvános szentmisetartás feltételeit. Mi-
vel a Balatonkenesei Egyházközség területén (Balatonke-
nese, Balatonakarattya, Balatonvilágos) ezek a feltételek je-
lenleg nem adottak, ezért továbbra is kérjük a kedves hí-
veket, hogy online módon, otthonukban ünnepeljék meg 
a vasárnapot szentmisével. Amint biztosítani tudjuk a nyil-
vános szentmise lehetőségét, mindenkit értesíteni fogunk. 

Dr. Balázs Pál plébános 
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Húsvétkor Jézus feltámadását ünnepeljük. 
Annak az ünnepe ez, hogy Jézus legyőzte a 
halált. A feltámadás legerősebb üzenete pe-
dig az élet, és a remény. 

Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulaj-
don Fiát nem kímélte, hanem mindnyájun-
kért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk 
vele együtt mindent? Ki vádolná Isten vá-
lasztottait? Isten az, aki megigazít. Ki ítélne 
kárhozatra? Hiszen Jézus Krisztus az, aki 
meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján 
van, és esedezik is értünk? Mert meg vagyok 
győződve, hogy sem halál, sem élet, sem an-
gyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem 
eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, 
sem mélység, sem semmiféle más teremt-
mény nem választhat el minket Isten szerete-
tétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. 
(Róma 8,31-39) 

Ennek a mostani húsvétnak a különlegessége az, hogy a világ-
történelemben ez húsvét az első, amelyet világszerte zárt temp-
lomokban tartanak. Eddig még nem volt sem háború, sem 
olyan király vagy császár vagy törvény vagy bármilyen hata-
lom, aminek sikerült volna elérni azt, amit ez a vírusjárvány 
elért. Országszerte üresen maradnak a keresztény templomok. 
Bezártan és elkülönülten ünnepeljük ezt a húsvétot. Mi ennek 

ellenére tudjuk, hogy az élet és a reménység 
már utat talált magának; mert Isten hatalma-
sabb a minket körülvevő problémáknál. Aho-
gyan ebben az igében is olvashatjuk. 

Nem létezik olyan hatalom, amely elszakít-
hatna bennünket az Isten szeretetétől. 

Jézus feltámadása után, de még a visszajöve-
tele előtt vagyunk. És így még nagyon sok 
gonosz erő hat a világban. És ezt tapasztaljuk 
is. De az élő Jézus Krisztus szeretetének az 
ereje mindenekelőtt az emberi lelkekben tud 
hatni és uralkodni. Annak ellenére, hogy be-
zártságot, egymástól való elszakítottságot 
élünk meg ebben a különös húsvétban. Ezt 
szenvedik meg a családok, a rokonok, a bará-
tok, mégis, ebben a furcsa ünnepben Isten az, 

aki végül velünk van, és segíthet. Egyészt, mert rádöbbenünk, 
hogy mekkora értékek vagyunk egymás számára, micsoda 
ajándékai vagyunk Istennek. Hogy megtanuljuk értékelni azt, 
amikor egyébként együtt lehetünk. És Ő segít módokat, utakat 
találni egymásfelé ebben az elzártságban és elszakítottságban. 
A szeretet találékony módján, üzeneteivel, jeleiben. Ezekben a 
csendesebb és kényszerből is mozdulatlanabb napokban Ő se-
gít ezután utat találni önmagunk felé, rátalálni az igazán fon-
tosra. Akár a hiányaink vagy fájdalmaink kimondásával is.  

És végül Ő segít utakat találni, ebben a 
furcsa húsvétban, Önmagához. Végre. 
Istenhez. Hogy átéljük, hogy tényleg 
szeret, és velünk van. Jelen van! Átlép 
ajtókon és zárakon, amelyeken senki 
sem képes átjutni. Megszólít és bátorít, 
vigasztal, megnyugtat és erőt ad. Az új-
rakezdés üzenetével, mi ilyen különös 
áldásokban gazdag és közeli és re-
ményteli feltámadást kívánunk minden 
embernek! 

Németh Péter 
és Némethné Sz. Tóth Ildikó 

lelkészházaspár 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A húsvét a feltámadás isteni ereje, mely hatalmasabb mindennél 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt 

Református igehirdetések az online térben 

Youtube – refkenese 
http://refkenese.hu 

www.facebook.com/refkenese 
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Tavaszi karbantartási munkálatokat kezdett 
a Tájházban a 

Balatonkenesei 
Városvédő Egyesület tagsága 

és a Kultúra Háza dolgozói. 
A munkálatok hamarosan folytatódnak. 

Fotó: Boór Ádám 
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Ez nem történhet meg! – gondoltuk magunkban, amikor az 
év elején elindult a vírus és terjeszkedni kezdett az egész vilá-
gon. Miért gondoltuk ezt? Mert nem akartuk, hogy megtörtén-
jen. De kik vagyunk mi, hogy ezt eldönthessük? 
S eljött az újratervezés, az átalakítás ideje. Sok 
idő után megvolt az első olyan húsvét, amikor 
otthon, kis közösségben olvashattuk, hallgathat-
tuk a feltámadás, az újrakezdés szavait. Minden 
lakás, család egy új közösséggé lehetett. Csodá-
latos, hiszen mikor tettük volna meg ezt a lépést 
magunktól? Mikor döntöttünk volna magunktól 
úgy, hogy idén kis közösségben, a szűk család 
körében éljük meg ezt az időszakot? Igazából ne-
kem eszembe sem jutott volna, mert nem ezt 
szoktam meg, nem így nőttem fel. Nem erről 
szólnak a mindennapjaim, az életem. Sokan el-
mondhatjuk, hogy magunktól az ilyen jellegű 
„állj meg!”-et nem tudtuk volna, vagy talán pon-
tosabban: nem mertük volna kimondani, meg-
élni. Valamiféle külső hatásra, a kényszerre volt szükség, hogy 
ez a legbelsőnkben készülő ajándék megvalósulhasson. 

Hiszem, hogy nincsenek véletlenek. Hiszem, hogy ezt a je-
lenlegi állapotot is lehetőségként kaptuk. Lehetőségnek, va-
lami újnak, valami jobbnak, valami szebb jövőnek a kialakítá-
sához. Rajtunk áll, hogy mit kezdünk vele: panaszkodunk, 
duzzogunk, haragszunk mindenkire, vagy pedig előszedjük 
azokat a korábban elmondott ígéreteinket, hogy majd egyszer 
megcsinálom, ha sok időm lesz rá. Mert legyünk őszinték: 
mindig kényelmes volt bebújni a mögé, hogy nincs időm rá. 
De most van. Rengeteg időt kaptunk, lehetőségként, ajándék-
ként. Ne legyünk dühösek a kialakult helyzetért se magunkra, 
se másra! Éljünk ezzel a lehetőséggel, és legyünk bátrak! Ke-
ressük elő a korábbi ígéreteket, terveket, álmokat, mert most 
végre van időnk rájuk. Van időnk apró csodákat tenni. Van idő 

egymásra és önmagunkra he-
lyesen figyelni. Most van idő 
valami újat megkezdeni. 

A napokban került ke-
zembe Madassery Benvin Se-
bastian szerzetes atya írása. 
Az atya arra biztat mindenkit, 
hogy élje meg a jelen minden 
pillanatát szabadon és öröm-
mel. „Hiszen a jövőnket a je-
lenünk határozza meg. Ha a 
jelen időt teljesen ki tudjuk 
használni, a változások törté-
netét tudjuk írni. Ehhez a je-
lennek mentesnek kell lennie a 

múlttól és a jövőtől.” Ez egyszerűen azt jelenti, hogy azt a sok 
időt, amit a múlton rágódva, vagy a jövő miatt aggódva paza-
rolunk, össze kell hozni a jelenben. Itt és most élünk. És ez az 
„itt és most” hihetetlenül nagy erőt tud jelenteni. Minden a je-
lenben történik. Senki 
sem tud csinálni sem-
mit sem a múltban, 
sem a jövőben. Csak a 
jelenben tudunk, itt és 
most élni, döntéseket 
hozni, másoknak örö-
met okozni, álmokat 
valóra váltani. Nagyon 
fontos, hogy mit te-
szünk a jelenben, itt és most, hiszen ezeknek a rendkívüli idők-
nek minden pillanata benne lesz a jövőnkben. A mi jövőnkben 
és a szeretteinkében is. 

Itt és most éljünk úgy, ahogyan a só viselkedik a mi vilá-
gunkban. A sónak hatalmas ereje van. A tenger sótartalma ál-
talában 35%. Ez a 35% só megsózza az egész tenger vizét. Ha 
ezekben a napokban csak 35%-ban használjuk jól a felszaba-
dult időnket, ez az ajándék idő meg fogja ízesíteni egész em-
beri lényünket, átformálja a kapcsolatainkat, családjainkat. De 
ezt mindennap el kell érni. Mi magunk vagyunk a föld sója. 
Soha ne feledjük, Pál Feri atyát szabadon idézve: Nincs töké-
letes ember, csak elég jó ember. De az elég jó pont elég, hogy 
boldogan élhessünk. Kívánom, hogy használjuk ki mindany-
nyian elég jól a saját szabaddá váló időnket. 

M. Erzsébet nővér 

Most nem sietek, 
most nem rohanok, 
most nem tervezek, 
most nem akarok, 
most nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten…. 
 
új gyümölcs terem, 
másoknak terem, 
érik csendesen 
erő, győzelem, 
most nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten…. 

Túrmezei Erzsébet: 
Ha nem teszek semmit sem 
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Olyan időket élünk, amely mindenki számára új, ismeret-
len és gyakran félelemmel teli. Hogyan lehetek boldog ilyen 
körülmények között? A külső körülmények segíthetik, de nem 
feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy jelentéssel teli és boldog 
életet élhessünk. Bármennyire furcsán is hangzik, de ez a po-
zitív pszichológia egyik alaptétele. Kutatásokat végeztek, hogy 
a színes, változatos körülmények képesek tartós boldogságot 
adni, vagy az ember következetes belső hozzáállása az esetleg 
szürkébb és egyhangúbb körülményekhez. Lehet, hogy meg-
lepő, de a kutatások szerint a tartós boldogság és megelége-
dettség alapja elsősorban az ember belső hozzáállása, döntése 
és elkötelezettsége a döntése mellett. 

Bár a pozitív pszichológia elsősorban a boldogságra, az 
emberi erősségekre összpontosít, ez nem jelenti azt, hogy ki-
zárja a negatív eseményeket. Hangsúlyozza, hogy a túlzott op-
timizmus, a negatív gondolatok egyszerű kizárása vagy taga-
dása nem vezet tartós boldogsághoz, inkább növeli az ember 
szorongásszintjét. Miért? Mert a rossz tagadása nem jelenti an-
nak megszűnését. Tudom, hogy vannak divatos, ún. „ponyva-
pszicho” elméletek, melyek azt hirdetik, hogy elég mindig po-
zitívnak lenni és mosolyogni és minden jó lesz körülöttünk, de 
ezzel egyrészt elszakadunk a valóságtól, amely nem mindig 
pozitív, másrészt ezek az elméletek a felelősséget az egyes em-
berek vállára teszik: nem mosolyogtál eléggé ahhoz, hogy jól 
menjen a sorod! A te hibád! 

A rossz érzéseknek igenis helyük van az életünkben, hiszen 
ha figyelünk rájuk, fontos jelzések lehetnek számunkra arról, 
hogy valamin változtatnunk kell.  Manapság például ezeknek 
az érzéseknek a jogosságát ne kérdőjelezzük meg, hiszen ez 
most valóban nehéz szituáció, melyet az egész ország és világ 
átél. Probléma akkor van, ha ezek az érzések, a félelem, szo-
rongás, düh, harag, bénultság … elhatalmasodnak rajtunk és 
kitöltik az egész napunkat. 

Hogyan lehet a ka-
ranténban is teljes éle-
tet élni? Itt van néhány 
tipp, melyet ebben a té-
mában találtam, és me-
lyeket magam is alkal-
mazok. A gondolatok 
és ötletek forrása első-
sorban Prof. Dr. Bagdy 
Emőke klinikai szak-
pszichológus, pszicho-
terapeuta cikkei és in-
terjúi. 

Mostanában nagyon sokan panaszkodnak, sorolják a ne-
hézségeiket, korlátaikat. Nem mondom, hogy nincs alapja, 
mert valóban nehéz időket élünk, lelkileg, szellemileg és na-
gyon sokan anyagilag is. De biztos vagyok benne, hogy túl 
fogjuk élni és meg fogjuk oldani ezeket a nehézségeket. Főleg 
akkor, ha az erősségeinkre koncentrálunk: mit tudok tenni, mi-
ben tudok változni. A kialakult helyzet kapcsán irányítsunk a 
figyelmet arra, hogy hogyan tudjuk kezelni ezt az új szituációt, 
mi az, ami kifejezetten jól megy és még szívesen is csináljuk. 
Kutatások bizonyítják, hogy ha rendszeresen tudjuk használni 
az erősségeinket, az nagyobb boldogságszintet eredményez. 
Ebben segít az is, ha írunk magunknak egy napirendet, heti-

rendet, melyben van feladat, munka, öröm 
és szórakozás is. A napirend megtart és 
keretet ad a napnak. 

Arra is érdemes odafigyelni, hogy ne 
arra vágyakozzunk, amink nincs, vagy 
amitől most elzár a vírus, hanem érdemes 

összegyűjtenünk és hálát adni mindazért, amink van. Ez az 
egészségünket és a boldogságunkat is támogatja. A köszönet 
kifejezése a mindennapokban, akár a munkatársak, alkalmazot-
tak, családtagjaink, sőt önmagunk felé, illetve akár számunkra 
ismeretlenek (ápoló, orvos, szociális munkás, benzinkutas, 
bolti eladó…) munkájának elismerése jelentős hatást gyakorol 
nemcsak ránk, hanem rájuk is. 

A nagylelkűség és a szoci-
ális érzékenység szintén örö-
met ad: lehet, hogy a szomszéd 
néni kutyáját visszük el sé-
tálni, vagy elmegyünk bevásá-
rolni helyette, esetleg ingyenes 
online oktatást ajánlunk fel 
vagy arcmaszkokat varrunk az 
ismerőseinknek. 

Az ugyanakkor veszélyes 
lehet, hogy a jelen problémáit 
felnagyítjuk, előre a legnagyobb rosszról gondolkodunk, csak 
azon jár az agyunk. Ehelyett igyekezzünk remélni. A remény-
nyel teli és előremutató gondolkodás azt jelenti, hogy megta-
láljuk a jót, a lehetőséget a nehézségekben is, és bízunk abban, 
hogy a holnap jobb lesz. Itt nagyon nagy segítség, ha valakinek 
van hite a gondviselő Istenben. 

Ha pedig visszagondolunk a legjobb pillanatokra az éle-
tünkben, akkor azokat jó eséllyel másokkal együtt éltük át. 
Ezért, amennyire ez az adott körülmények között lehetséges, 
tartsuk a kapcsolatot a környezetünkkel – telefonon, online – 
hiszen a baráti kapcsolatok fontos kapaszkodót jelenthetnek 
egy ilyen megterhelő helyzetben. Most nem mondhatom, hogy 
nincs időm egy beszélgetésre! Hallottam, egy baráti kör közös 
táncestet tartott skype-on, mindenki otthon táncolt ugyanarra, 
hát nem aranyos? De lehet ünnepelni családi eseményeket is 
online, lehet közös imaórát tartani, lehet beszélgetni másokkal 
főzés közben … vegyük észre, hogy az online tér most renge-
teg lehetőséget tartogat a számunkra. 

Nehéz helyzetben vagyunk? Igen. De emberek vagyunk és 
emberségünk lehetőséget ad az értelemmel teli életre, még ka-
ranténban is. Zárógondolatként Prof. Dr. Bagdy Emőke taná-
csát ajánlom mindenki figyelmébe: „Nincs tökéletes, prob-
léma nélküli élet, a küzdésmentes jólétben elpuhulna a test, és 
elbutulna az elme. Nem azok az életélvezők, akiknek minden 
dologból a legjobb van, hanem azok, akik a legjobbat tudják 
kihozni abból, amijük van.” 

M. Teréz nővér

Életvezetés – Mi lehet jó a mai helyzetben? 

Mottó: Néha úgy érzem, feladnám, de nem tudom; ez nincs a véremben. 
Shawn Mendes
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„Orgonálni könnyű – 
Elég a helyes billentyűt a helyes pillanatban megérinteni, a hangszer elintézi a többit”

 

A fenti mondatot Bach nyomán rögzítették. Ennek most örömteli ak-
tualitása is van. Balatonkenesén a katolikus templomban már időnként 
meg-megérintették a helyes billentyűket, és megszólalt a felújított or-
gona. Az egyik képen Ambrus Ágnes, a templom kántora épp teszteli 
az eredményt. Restaurálták az orgonaszekrényt, a sípokat, a játszóasz-
talt. Még vannak az orgonán utómunkálatok, villanyszerelési felada-
tok, a karzat fizikai rendezése, de reméljük, hogy a járvány végeztével 
egy ünnepélyes koncerttel átadhatjuk a már teljesen megújult orgonát 
a hívő közönségnek. Addig is, ezeken a képeken megcsodálhatjuk a 
                      felújítás jelenlegi eredményét. Köszönet mindenkinek, 
                     aki imával és anyagilag is támogatta és támogatja ezt a 
                      nagy munkát. 

M. Teréz nővér
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Mint ahogyan már lapunknak a régebbiekben is módja volt a vállalkozók helyzetével és gondjaival foglalkozni, most is megkérdeztük 
Sebő Gyulát [vele készült előző riportunk 2018 júliusi számunk 24. oldalán volt található] a településünkön élő vállalkozót, hogy 
adjon helyzetértékelést a vírusjárvány időszakában szerzett tapasztalatairól, és hogy mit tud tenni cége a világjárvány közepette. 
Gyártás, fertőzésveszély, rendkívüli korlátozások, állatvédelem, munka, gazdasági krízis és más kérdések kerültek terítékre… 
 

– A Julius-K9® magyar világcég eseté-
ben mind a digitális kommunikáció folya-
mataira, mind a munkabeosztásra, munka-
fegyelemre vonatkozó szigorú, új előírások jól vizsgáztak – 
mesélte Sebő Gyula. – Az országban az elsők között kezdtünk 
felkészülni az egészségügyi vészhelyzetre és a rendkívüli álla-
potokra. Ma maszkokat is gyártunk, és a jövőben csak olyan 
gépeket vásárolunk, melyek hasonló vészhelyzetekben opti-
málisan alkalmazhatóak lesznek. Véleményem szerint a jelen-
legi szerencsére jól kezelhető válság, csak az emberek még 
nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy bármi megtörténhet ve-
lünk. 

A válság kezelhető, mivel jelenleg a jóléti társadalmakban 
anyagi szinten nagyon sok megoldás létezik a bajokra. Ez 
közel sem a reményvesztettség, hanem inkább az újratervezés, 
a magunkba mélyedés időszaka, még ha pillanatnyi megtorpa-
nással jár is. Ha az emberekben tömegesen és gyökeresen nem 
változnak meg a rossz, pazarló fogyasztói szokások és vissza-
áll minden a régi, életet habzsoló életvitelre, annak már ismert 
veszélyei vannak. 

– Mint cégét vezető vállalkozó, milyen változásokkal jár a 
mostani helyzet a munkádra? 

– Egy vállalkozás vezetése szempontjából sokáig semmi 
nem lesz ugyanolyan, mint előtte. A rendkívüli helyzetből a 
vezetőknek le kell vonni a megfelelő konzekvenciákat, és vég-
rehajtani a hatékonyságra és a munkafegyelemre vonatkozó 
korrekciókat. Nekünk a dolgozói lojalitást és a csapatmunkát 
is mérlegre kellett tenni, hiszen „bajban ismerszik meg a má-
sik”. 

Saját, világszintű működésünknél fogva, mi az elmúlt idő-
szakban nagyon éberek és tettre készek voltunk. Gazdasági és 
politikai intézkedések, korlátozások, az értékesítés hullámzása 
és átalakulása, az emberi pánikmechanizmus és az emocionális 
üzenetek hatása, illetve ébredése vállalkozásunk eddigi talán 
legizgalmasabb periódusát hozta magával. Először aggódhat-
tunk a külföldön, a kínai fertőzés gócpontjában dolgozó alkal-
mazottainkért, mígnem a vírus a saját ajtónkon is kopogtatott. 
Az ázsiai tapasztalatok alapján rövid-, a nemzetközi esemé-
nyek tükrében viszont hosszútávon terveztünk, mivel szemünk 
előtt zajlik a nagyhatalmak között a világ újrafelosztása. 
Egyetlen puskalövés nélkül hóditások sorozata történik a rész-
vénypiacon és adathozzáférés-szinten. A napi sietség követ-
keztében jelenleg másodlagosnak tűnő probléma, hogy az 
adatforgalom és kommunikáció a gazdaság és a politika leg-
magasabb szintjén is digitálisan, külföldi érdekcsoportok ke-
zében levő felületeken zajlik. Reményeim szerint Európa – jó 
esetben felismerve kiszolgáltatottságát és gyengeségét – majd 
most talán megpróbál a saját lábára állni. Megpróbálja vissza-
szerezni azt, amit évtizedeken át a szellemi és anyagi erőforrá-
sokból, lehetőségeiből eltékozolt, a külföldnek adott. Ha nem, 
akkor a koronavírus felett aratott győzelmünk apró csírája lesz 
egy következő katasztrófának, melyre ismételten nem lehet 
majd elég jól felkészülni. 

Ez érvényes hazánkra is. Esetünkben olyan döntő ágazat, 
mint a textilipar, újra kiemelt jelentőséget kaphat azáltal, hogy 
minden ország politikai napirendjére felkerül az önellátó ké-
pesség vizsgálata. Kormányzati szinten is vészhelyzeti forga-
tókönyvek születnek, releváns megoldásokat kínálva vírus-
helyzet, nukleáris vagy egyéb környezeti katasztrófák esetére. 
Ez azt feltételezi, hogy a kormányok a döntéseik során szoro-
sabban fognak együttműködni a releváns vállalatokkal, szak-
mai tömörülésekkel. Itt kaphatunk jelentős szerepet mi is, mint 
innovatív textil- és műanyagipari gyártók. 

Saját termékeinket, a kutyafelszereléseket is abban a tudat-
ban fejlesztjük, hogy a digitális kommunikáció robbanásszerű 
térhódítása korábban megtörténik. Ez nehezen kiszámítható 
következményekkel jár az életformánkra is. Nem csupán egy-
szerűbbé és gyorsabbá, „higiénikusabbá” válik minden, hanem 
emberi kapcsolataink, személyes és munkakapcsolataink kap-
nak egy új keretet. Ha ebben a fejlődési irányban mi nem lát-
nánk a kutya mint társállat helyét és szerepét, akkor igencsak 
bajban lennénk. Márpedig e tekintetben az elmúlt hónapokban 
volt elég baj így is. 

Aggódva figyeltük és kutatjuk most is az ember és kutya 
kapcsolatának alakulását a világ különböző régióiban. Míg 
Ázsia egyes területein sok millió háziállat került legyilkolásra 
a fertőzés elleni küzdelem zászlaja alatt, addig más kultúrák-
ban kiüresedtek az állatmenhelyek, az emberek hazavitték 
őket, így kívántak segíteni rajtuk. Az állatok, kutyák fertőző-
désével kapcsolatos tévhitek, az ezzel összefüggő események 
és pánik vállalatunk jövőjét, sőt magát a hobbiállattartás kul-
túráját is veszélybe sodorhatták volna. Nem vagyok büszke rá, 
de ezzel kapcsolatban bizony megszületett bennem a legsöté-
tebb forgatókönyv is, ami csak elképzelhető, egy, az állatok-
hoz szorosan kötődő ember számára. Mérhetetlen öröm volt 
számomra ezt kukába dobni és a reménytelenség állapotából a 
tettek mezejére lépni. 

A jelen helyzetben a különleges az, hogy ott is fontos sze-
repünk és kötelességünk van, ahol nagyon másként gondol-
kodnak. Nekünk ugyanazt az igét kell hirdetnünk minden ré-
gióban, minden piacon. Az állatok a jó testvéreink, és ennek 
megfelelő bánásmódot érdemelnek! Ehhez adjuk mi az üzene-
teket és az innovatív, európai termékeket vészhelyzetben és at-
tól függetlenül is. 

Sebő Gyula 
Vasváry-Tóth Tibor 

BKHírlap 

Vészhelyzetben is bevetésre készen
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Időről időre a szo-
ciálpolitika világához 
köthető történettel, 
személlyel ismertet-
jük meg kedves olva-
sóinkat. A mai alka-
lommal a francia Páli 
Szent Vince (Vincent 
de Paul) szociális te-
vékenységét vesszük szemügyre. 

Páli Szent Vin-
ce 1581. április 24-
én született Ran-
quilnében.  Egysze-
rű családból szár-
mazott.  Vince gyer-
mekkori életében 

semmi különös nem volt. Egy jótevő-
jének köszönhetően tudott tanulni, 
így tizenöt évesen a daxi kollégiumba 
került. 1600. október 12-én szentel-
ték fel papnak. Négy évvel rá egy fo-
kozattal feljebb került az iskolai vég-
zettségében, sikerült megszereznie a 
bakkalaureátust. A papi munkára 
nagy szüksége volt, mivel eladóso-
dott, hitelezői elől egy időre el is tűnt. 
Egy hajóúton török kalózok fogságába esett, akik Tuniszban 
eladták rabszolgának. Hitehagyott egykori ferences szerzetes 
vette meg, akit aztán sikerült visszatérítenie a keresztény hitre, 
majd közösen szöktek vissza Franciaországba. A későbbiek-
ben helyzete változott: 1611-ben IV. Henrik első felesége, Va-
lois Margit házikáplánja lett. Pályája innentől felfelé ívelt. Ha-
marosan már a Saint Léonard-de-Chaumes ciszterci apátság 
javadalmával is ő rendelkezhetett. Ebben az időben alapította 
meg az oratoriánusok francia ágát. 

Mit lehet tudni az oratoriánusokról? Rendjük az itáliai Néri 
Szent Fülöp által 1565-ben, Rómában alapított világi papok 
kongregációja. Franciaországban hasonló társulatot alapított 
1616-ban Bérulle Péter, későbbi bíboros. 1574-ben XIII. Ger-
gely pápától nyertek megerősítést, melyet 1631-ben V. Pál 
pápa is szentesített. 

Vince élete ismét új szakaszba került: Párizs közelében plé-
bániát vezethetett. 1613-ban Gongi grófnál nevelői állást vál-
lalt, három év múlva pedig a lyoni egyházmegyében található 

Chatillon-les Dombes plébániáján kezd-
te el szociális szolgálatát. Itt alapította 
meg a Szeretet-Testvérületet, amely-
nek feladata a beteg és szegény embe-
rek gondozása volt. Vince 1618-ban a 
gályarabok felé fordult. Egy évre rá, 
1619-ben kinevezték a gályarabok lel-
kipásztorává. Pártfogoltjai lelki és 
anyagi támogatását az Oltáriszentség-
ről elnevezett társulat bevonásával 
tudta biztosítani. Karitatív munkája 
erőre kapott, és sorra alakultak meg a 
szegény- és beteggondozó Testvérüle-
tek. Korábbi munkáltatója, Gondi gróf 
felesége halálát követően belépett az 
oratoriánusokhoz. Anyagi tőkét ho-
zott magával, amely némi könnyebb-
séget jelentett a szociális feladatok 

végzésének területén. Közben a kezdeményezéshez más segí-
tők csatlakoztak. Otthonuk, a Jó Gyermek Kollégiuma ezt kö-
vetően, 1632-től a Szent Lázár priorátushoz tartozott. – Innen 
lehet ismerős sokak számára a „lazaristák” kifejezés. A szer-
vezet annyira hatékonynak mutatkozott, hogy már nemcsak 
Franciaországban, de külföldön is egyre több követője akadt. 
Így Algírban, Tuniszban, illetve Madagaszkáron is sikerült lét-
rehozni egy-egy bázist. 1643-ban létrejött a Szeretet Leányai 
társulat, melyet Irgalmas Nővérek néven ismernek a világon. 
Alapításában Vince egy özvegyasszony, Marillac Lujza sze-
mélyében talált magának segítőt. Lujza tevékenységét már 
1633-ban elkezdte, amikor Párizsban szegények leányokat vá-
logatott maga mellé. Közös otthonban éltek, felkeresték és 
gondozták a betegeket, vagy az otthonukban vagy a kórház-
ban. 

A harmincéves háború valóban igénybe vette Vince és segí-
tői munkáját. Egy barátja segítségével nagy hatalmas alamizsnát 
tudtak összegyűjteni az áldozatoknak. Vince segíteni akarása 
nem gyengült, ennek bizonyítéka, hogy 1640-ben az árva gyer-
mekek érdekében ismét létrehozott egy intézményt. Akkor Pá-
rizsban évente mintegy négyszáz gyerek került az utcára. Ké-
zenfekvő volt, hogy az ügy érdekében valamit tenni kell. 

Mindezek mellett Vince érezte, hogy a nép és a papok között 
nem a legfelhőtlenebb a viszony, ezért lelkigyakorlatokat tartott 
a Szent Lázár priorátusban. A rendben szegény sorból származó 
fiúkat tanítottak, hogy később papok válhassanak belőlük. 

Vincét Ausztriai Anna hívta lelki tanácsadónak, ám nézet-
eltérésbe keveredett Mazarin bíboros-kancellárral. Az idők fo-
lyamán a bíboros pozíciója lett az erősebb, Vince kegyvesz-
tetté vált. Fizikai ereje lassan leépült, szervezete gyengült, mo-
csárlázban szenvedett, később majdnem teljesen lebénult. 
1660. szeptember 27-én halt meg. 

Szentté 1737-ben avatták. 
Forrás: A Szentek élete 1. Szent István Társulat, Budapest,  1978 
Wikipédia 

 
 
 

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

 

Szociálpolitikai kalauz 
„Szeressük Istent, de a két kezünk munkája 

és arcunk verítéke árán!” 
Páli Szent Vince szociális tevékenysége 

 

Összeállította: Varga Ákos 
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 
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Most, hogy így alakult körülöttünk az élet, gyak-
rabban olvasgatom a Facebook oldalain leírtakat, a 
híreket (vagy álhíreket) s az azokhoz fűzött vélemé-
nyeket. Ám igazi kedvenceim az állatok hűségével 
kapcsolatos fényképes bejegyzések. Ha tehetem – s 
most miért ne tehetném, hisz van időm bőven –, 
szinte csak természetrajzi műsorokat nézek estén-
ként a hírműsorok helyett. Látván az állatvilág tag-
jainak összetartását a közösség élelmezése, az utó-
dok felnevelése, védelmezése érdekében – hát mit 
ne mondjak, lenne mit tanulnunk tőlük. Az állatok 
ösztönösen éreznek felelősséget saját fajtársaik 
iránt. Nehezen értem, vajon hova tűnt ez az érzés a 
jelen egyes embereiből. Fennen hirdetjük a világon 
szétszórtan élő magyar testvéreinknek, hogy „mi 
egy vérből valók vagyunk”, miközben némelyek – nem csak a 
politikusok – azon vannak, hogy feszültséget szítsanak az 
anyaországban élők között is. 

Nemzetünk tragikus sorsát történelmi tanulmányainkból 
jól ismerjük; tisztában vagyunk vele, hogy elmúltak az idők, 
amikor a magyarság egységében hatalmas erő lakozott és Eu-
rópa meghatározó tagjának számított. Az egység elvesztését 
elsősorban a féktelen, önző hatalmi vágy, az örökös gyűlölkö-
dés okozta, részben ez juttatta jelenlegi sorsára nemzetünket. 

A számunkra vesztes II. világháború utáni ínséges idősza-
kot éppen csak túlélő nemzetünk életét a politikai csaták ural-
ták. A zavarosban halászók hatalomvágya túllépte az erkölcsi 
határokat. Az éveken át tartó tűrés után, a tiltakozás jeleként 
kitört az 1956-os forradalom, amelyet úgy, mint 1848-49-es 
szabadságharcot, orosz segítséggel ismét sárba tapostak. Az 
eltérés csak annyi volt, hogy a szovjet csapatok „ideiglenesen” 
hazánkban maradtak, 47 esztendeig. Az ötvenes években meg-
kezdődött a vidéki földművesek padlásainak lesöprése, a köte-
lező beszolgáltatások időszaka. Min-
dennek természetes következménye 
lett a gabonaféleségek, egyéb élelmi-
szer-alapanyagok termelésének csök-
kenése, mert miért termeltek volna 
többet a gazdák, ha az akkori hatalom 
nagy részét minden ellenszolgáltatás 
nélkül elvette tőlük. – Mindezt miért 
írom? Azért, hogy a mai fiatalok is 
megérthessék, milyen világba szület-
tünk bele mi, az úgynevezett Ratkó-
korszak gyermekei – a mai korszak 
lassan teljesen sutba vetett öregjei. 

No de kikeveredve a történelem-
ből! Máig jól emlékszem, hogy egy 
ünnepnapra levágott liba húsából 
hányféle ételt tudott készíteni édes-
anyám, amely elegendő volt napokon 
át. Ugyancsak jól emlékszem azokra a 
pillanatokra is, amikor a tányérom szé-
lén megjelentek a „dugi falatok”, ami-
ket anya csempészett oda, mondván, ő 
már jólakott. Túl sokszor láttam, amint játszótársaim a földből 
frissen kiszedett krumplit ruhájukban éppen csak megtörölve 
befalták. Szinte szégyelltem magam, amikor gyerekként az 
árokparton üldögélve cukros kenyeret ettünk, s az enyémen 
zsír is volt... Pityeregve panaszoltam anyának, hogy a barátaim 
kenyere csak vizezve volt, úgy cukrozták meg nekik. Anya 

gondolkodás nélkül új szeleteket készített a többieknek, jól 
megkenve zsírral, vastagon megszórva cukorral. „Vigyed 
csak, kisfiam, a barátaidnak!” – mondta, s láttam, ő is a köny-
nyeivel küzd. 

Édesapám Fehérváron dolgozott a vasútnál, öntőként és ko-
vácsként. Hazajövetele előtt gyakran betért egy közeli hentesüz-
letbe vásárolni és néha egy pár kolbászt is vett. (Hosszú évek 
elteltével jutott csak tudomásomra, hogy lóhúsból készült.) 
Olyankor alig vártam a vacsora idejét, mert nagyon szerettem. 
Persze ne képzeljünk valami hatalmas szálakra, talán ha húsz-
centisek voltak, hasonlók, mint ma a gyulai. Anya az egyik szá-
lat háromfelé vágta, majd néhány fehér paprikát és paradicsomot 
készített elő egy tányérra, mellé gondosan felszeletelt házi ke-
nyeret. Felhangzott a várva várt mondat: na, gyertek, akkor va-
csorázzunk! Én szüleim között ültem, édesanyám katonákat ké-
szített számomra, olykor-olykor a sajátjából is szelve hozzá. 
Észrevettem s ránéztem. Ő mosolyogva megsimogatta arcom, s 
annyit mondott: te csak egyél bátran, kisfiam! 

Vacsora után anya összekészítette apa másnapi ételét, amit 
kora reggel munkába menet magával vitt. A menü a maradék 
szál kolbászból s két szelet egymásra fordított zsíroskenyérből 
állt, közte paprikával. Apa akkor tizenkét órás munkarendben 

dolgozott, rengeteg pluszmunkát vál-
lalt boldogulásunk érdekében. A ne-
hézségek ellenére 1960-ra, szinte a 
semmiből építette fel kis családi há-
zunkat. Míg én tanultam, szüleim szor-
galmasan dolgoztak. Eközben arra is 
odafigyeltek, hogy mindig érezzem ön-
zetlen, féltő szeretetüket. 

Arra neveltek, hogy fogadjam el az 
idősebbek tanácsát; ha alkalom kínál-
kozik, igyekezzek a közösség mozga-
tórugójává válni, de sose használjam ki 
társaim bizalmát önzéssel. Ezeket a ta-
nácsokat megfogadva, szem előtt 
tartva sokadmagammal dolgoztam kö-
zel ötven esztendőt – eközben pedig 
megváltozott körülöttünk a világ és 
vele az emberek szemléletei is. Megje-
lentek a csupán önös érdekű, hatalom-
ra éhes emberek, akik céljaik elérése 
érdekében gyűlöletkeltéssel bomlaszt-
ják egységünket. 

S mi jutott a Ratkó-korszak sok-sok gyermekének, akik vé-
gigdolgozták életüket, nem meglopva másokat? Hát nagyjából 
ugyanazt, mint gyermekkorukban: az árokpartra kiülve, ke-
zükben vizezett kenyér, megszórva némi cukorral.  

Lejegyezve: 2020. április 5-én, virágvasárnap 
Id. M. S.   

Idő, gondolkodni… 
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Egres 
A ribiszkefélék családjába tartozik. 

Több más néven is ismert: piszke, 
bicske, büszke, köszméte, pöszméte. Lé-
tezik vad változata: valószínűleg a ter-
mesztett egres elvadult formája. A ter-
mészetben főleg a tápanyagokban gaz-
dag talajú erdőkben, árnyékos-félárnyé-
kos helyeken találjuk. Április-májusban 
virágzik, termése – mely a termesztett 
változatokénál kisebb – augusztus elején 
érik. 

Lombhullató cserjével van dolgunk. 
50-150 centire növő, ágrendszere sűrű. 
Termése sima vagy molyhos, gömbölyű 
vagy ovális, lédús álbogyó. Befőzésre 
féléretten szedik, de a fogyasztáshoz 
legjobb megvárni júniusi teljes beérését. 
Az élelmiszeripar magas pektintartalma 
miatt kedveli. 

Feltehetőleg már a rómaiak is fo-
gyasztották, de nemesíteni csak a 16. 
században kezdték. Igazi reneszánszát a 
18. századi Angliában élte. Magyaror-
szágon szerepe a filoxéravész után nőtt 
meg – a kipusztult szőlő helyére ültették. 

Ha kertünkbe ültetnénk, ma 
már számtalan nemesített fajta 
közül választhatunk. Legismer-
tebb a Szentendrei fehér, a Pal-
lagi óriás és a Gyöngyösi piros, 
de a kertészetekben ennél sokkal 
többfélével is találkozhatunk. 

Az igénytelenebb fajták közé 
tartozik. Jól bírja a fagyot, a me-
leget viszont sokkal kevésbé tűri 
– nyáron érdemes többször lo-
csolni. A talajok közül a táp-
anyagban gazdag, savas kémha-

tásút kedveli leginkább. Gyümölcsfák 
mellé, félárnyékba ültessük. A trágyá-
zást meghálálja. Termőre fordulva érde-
mes karóznunk, hogy elbírja gyümölcse 
súlyát. 

Ültetni ősszel ideális. Tavaszi met-
szése nagyon fontos. A két-hároméves 
ágak a fő termők, ezeket kell minél leve-
gősebben elrendezni, kis visszavágással. 
Kártevője a lisztharmat: a fertőzött vesz-
szőket mindenképpen távolítsuk el. El-
lene mészkénlé permetezésével véde-

kezhetünk. Rovarkárte-
vők ellen – mint amilyen 
a pöszmétearaszoló – csak 
azok megjelenése esetén 
kell fellépnünk. 

A metszéssel egy idő-
ben távolítsuk el a tősarja-
kat is, lehetőleg a talaj fel-
színe alatt, amellyel meg-
akadályozhatjuk, hogy 
még több sarjat hozzon. 

Szószként elkészítve, 
sült és főtt húsok mellé 

nagyon finom. Sok A-, B1- és C-vita-
mint, káliumot, kálciumot, niacint és 
foszfort tartalmaz. Segíti az emésztést, 
jó hatással van a belső elválasztású mi-
rigyekre. Remek befőtt készíthető belőle 
– ehhez féléretten érdemes szedni. Ször-
pöt viszont érett állapotában készítsünk 
belőle. 

Ribizli 
A ribizli vagy ribiszke a ribiszkefé-

lék családjába tartozik, számtalan fajtá-
ját különböztetjük meg. A kertekben pi-
ros, fekete és fehér (arany) változata is-
mert. 100-150 cm magasságot elérő 

cserje, dísznövényként sem utolsó – 
akár sövény is nevelhető belőle. Ma-
gyarországon a 17. századtól vált igazán 
ismertté. Itthon a gyöngyösi és nagyma-
rosi Fay-féle bőtermőt, valamint az 
aranyszínű termést hozó Blankát ültetik 
előszeretettel, de a kertészetekben a ri-
bizlifajtákból is széles választékot talá-
lunk. 

A piros fajták elsősorban friss fo-
gyasztásra ajánlottak, a sötétebbekből 
szörp, bor és nagyszerű gyümölcskocso-
nya készülhet. Dzsemnek eltéve több 
cukrot igényel, mint más gyümölcsök. 
Júniusban érik az üde, savanykás ter-
més, a bogyók élettani hatása nagyon 
kedvező. Rostokban rendkívül gazdag, 
emellett sok B1-, B2- és B6-, C- és E-
vitamint tartalmaz. A benne található 
flavonoidok és béta-karotin miatt tumo-
rellenes hatást is tulajdonítanak neki. 
Ásványi anyagokban sem szegény: ki-
emelkedő káliumtartalma, de nátrium-, 
foszfor-, kalcium- és magnéziumforrás-
ként sem utolsó. Nem csak belsőleg fel-
használható: olaja nyugtatja az érzé-
keny, száraz bőrt. 

Nagyon fontos tavaszi, még nyu-
galmi állapotban való metszése.  Az 
egyéves hajtásokat kell visszavágnunk, 
a rügykezdemények fölött kb. 5 milli-
méterrel. Az első négy-öt évben alig kell 
metszenünk, csak az élettelen ágakat 
kell eltávolítanunk. Később az idősebb, 
fás vesszőket kell lemetszenünk. Ritkító 
metszést akkor alkalmazzunk, ha a bo-
kor benő, hogy az ágszerkezet szellős le-
gyen, átengedje a napfényt, hogy a gyü-
mölcsök megérjenek. 

Igénytelen, de meghálálja a táp-
anyagdús talajt. Szintén félárnyékba ül-
tessük.  

Málna 
Csonthéjas bogyókból álló ter-

mésű félcserje a rózsafélék család-
jából, mely sarjadzással szaporo-
dik. Vadon termő fajtái a mérsé-
kelt égövön fordulnak elő. Kertek-
ben népszerű növény, mert köny-
nyű gondozni és szaporítani. 
Vesszői két évig élnek: virágot, 
termést a második évben hoznak, 
majd elszáradnak. Helyettük új 
sarjak fejlődnek. A kétéves vesz-
szőket a termés beérése után tőből 
vágjuk ki. Ha új helyre telepíte-

 
Az évnek ebben az időszakában már nagyon várjuk a friss ízeket. Az esztendő első 
gyümölcsei bogyósok, amelyek egész szezonban finom vitaminforrást biztosítanak 
számunkra. Ha betartunk néhány szabályt, kertünkben is könnyen megteremnek. 
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nénk málnát, szeptember-októberben ér-
demes az életképes sarjakat alaposan 
betrágyázott földbe, kb. 50 centi mélyre 
és 50 centiméteres sortávolságot tartva 
ültessük. Ültetés előtt a vesszőket áztas-
suk be egy vödörben, hogy megfelelő 
nedvességtartalmat biztosítsunk a szá-
mára. Célszerű támrendszert telepíteni 
mellé: a vesszőket karókra kifeszített 
huzalok (fém vagy műanyag) közé húz-
zuk be. Tavasszal arasznyira vágjuk 
vissza. 

Magyarországon legnépszerűbb az 
apró bogyójú, de rendkívül ízletes 
Nagymarosi fajta, illetve a kétszer termő 
Lloyd George. 

Hajlamos az erős gyomosodásra, 
ezért állandó figyelmet érdemel. 

Az enyhén savas, nitrátban gazdag, 
tápanyagdús, laza talajt részesíti előny-
ben. A talajvízre érzékeny, mert gyöke-
rei megbetegedhetnek. Ezzel együtt a 
szárazságot nehezen tűri, ezért a félár-
nyék e növény számára is fontos. 

A gyümölcs nyersen a legfinomabb, 
de lekvárt, szörpöt, sőt bort is előszere-
tettel készítenek belőle. Mélyhűtésre is 
alkalmas – ha nem fogy el még frissen. 
Szerves savakat, vitaminokat – főleg 
B1-, B2- és C-vitamint – tartalmaz. Az 
érett gyümölcs könnyen törik és hűtőben 
is néhány nap alatt romlik, ezért szedés 
után célszerű minél előbb elfogyasztani. 

A-provitamint, B1-, B2- és C vita-
mint jelentős mennyiségben tartalmaz, 
antioxidáns- és flavonoidtartalma is fi-
gyelemre méltó.  Az ásványi anyagok 
közül a kalciumot, a káliumot, a magné-
ziumot és a vasat emelhetjük ki. Értékes 
a benne található gyümölcscukor is. 

Nem csak gyümölcse, levele is hasz-
nos. Szárítva értékes gyógynövényt tisz-
telhetünk benne. Ehhez leginkább június 
és augusztus között érdemes szednünk, 
ilyenkor a legmagasabb a hatóanyagtar-

talma. Főzete antibakteriális 
hatású, külsőleg pórusössze-
húzó hatású; ínyproblémák-
nál is segít. A tea meghűlés 
esetén jó szolgálatot lesz, 
ezen kívül a várandósság ide-
jén a reggeli rosszullétek eny-
hítésére ajánlják. 

Szeder 
Ugyancsak a rózsafélék 

családjába tartozó, akár 3-4-5 
méteresre is megnövő kúszó-
növény. A szár egyes fajták-
nál fásodásra hajlamos és tö-
visessé válik. Rengeteg faj-
tája ismert, vadon növő és 
kertbe ültethető változataival 

számtalan formában találkozhatunk. A 
kultúrfajták között van tüskétlen 
változat. 

Szélvédett és napos helyet 
találjunk neki a kertben, hogy 
bőven teremjen. A talajra érzé-
keny: tápdús, jó szerkezetű föl-
det igényel, melyben a nedves-
ség egyenletesen oszlik el. Fon-
tos a metszése, különben köny-
nyen elvadul és szétterjed. 
Ilyenkor az indákat 20-25 cen-
tire vágjuk vissza és távolítsuk 
el az oldalsó hajtásokat. Miután 
leérett, az új hajtásokból elég, ha 
négyet, ötöt meghagyunk. A 
málnához hasonlóan a szeder-
vesszők is csak két évig élnek, 
helyettük új hajtások fejlődnek. 
A letermett indákat a talaj fölött metsz-

szük el. A szedret is érde-
mes támrendszerrel megtá-
mogatnunk. 

Legkönnyebben fejbuj-
tással szaporítható: indájá-
nak csúcsát egy földdel töl-
tött cserépbe ültetjük, mely-
ből hamarosan gyökerek 
képződnek, és megfelelő 
öntözéssel megerősödnek. 
A szaporítás legjobb idő-
pontja az augusztus. A kö-
vetkező tavasszal a már ön-
álló növényeket a tőről levá-
lasztjuk, és egy nyáron ke-
resztül a cserépben neveljük 

tovább. Ősszel vagy a rákövetkező év-
ben végleges helyére ültethetjük. 

Apró, csonthéjas bogyói csoportosan 
helyezkednek el, szedertermést alkotva.  
A gyümölcs csersavakban gazdag. Ér-
védő hatása is ismert és antioxidánstar-
talma miatt hatásos a szabadgyökök el-
len. Több fajtáját gyógynövénykényt is 
hasznosítják, elsősorban baktériumölő 
és összehúzó hatása miatt. Flavonoidtar-
talma is kiemelkedő. Polifenol összete-
vői révén serkenti az agyműködést, rost-
jai pedig segíti az emésztést. Vitaminjai 
– A, B1, B6, C és K – és ásványi anyagai 
– magnézium, kálium, kalcium, foszfor, 
réz, vas – immunerősítőek. 

Készül belőle lekvár és szörp, a 
mélyhűtést is jól viseli, de persze ezt is a 
legjobb frissen fogyasztani. 

Áfonya 
A hangafélék családjába tartozó fél-

cserje. A népnyelv havasi meggy néven 
is említi. Vadon savanyú talajon, így 
fenyvesekben, tölgyesekben, bükkösök-
ben fordul elő. Legalább kétszáz fajtája 
ismert, legnagyobb termelője az Egye-
sült Államok és Kanada. Itthon termé-
szetes közegben főleg Nyugat-Magyar-
országon, a Mátrában és a Nyírségben 
találjuk. 

30-60 centiméterre megnövő bokor, 
melyet kertekben savanyú, humuszban 
gazdag talajba, félárnyékba ültessünk. 
Gyümölcse augusztus végére, szeptem-
berre érik meg. Lekvárként, vadételek 
mellé mártásként, szörpnek vagy likőr-
nek kedvelt finomság. Üde, fanyar íze 
sokak számára teszi nagy kedvenccé. 

Tavasszal és ősszel ültethetjük. Na-
pos, kissé árnyékos helyet válasszunk 
neki, talaját készítsük elő. Csak sava-
nyú, 4,2-5,2 pH értékű talajon terem, 
meszes földben nem marad meg. Leg-
alább 30 centiméteres gödröt ássunk 
neki, melybe tőzeggel és trágyával ke-
vert földdel ültetjük. Több tő ültetésénél 
egyméteres távot hagyjunk a növények 
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között. Kedveli a párás közeget, így vi-
szonylag sok vizet igényel. ezért Öntö-
zésére az esővíz a legalkalmasabb. Mi-

vel nem gyökerezik mé-
lyen, hajlamos a kiszá-
radásra, ezért a tövet ér-
demes mulcsolni. Táp-
anyagigénye nagy, így a 
trágyázást nem szabad 
csak az ültetésre korlá-
toznunk. Az elültetett 
áfonyabokor 2-3 év után 
fordul termőre. 

Bokrunkat az első 2-
3 évben nem kell met-
szenünk, onnantól vi-
szont évente, tavasszal 
távolítsuk el róla az el-
száradt, valamint az egy-
másba nőtt ágakat. A tő-
hajtásokból 4-5 életké-
pesebbet tartsunk meg. 

A bogyó cseranya-
gokban, flavonoidokban, 
antioxidánsokban bővel-
kedik; főleg A-, D- és C-
vitamint tartalmaz. Az 
ásványi anyagok közül a 
foszfort, a magnéziumot, 
a mangánt, a kalciumot, 
a cinket és a vasat lehet 
kiemelni. A nyálkahár-

tya gyógyszere: fogínygyulladásra rég-
óta alkalmazzák. Légúti megbetegedé-
sekre, köhögésre kiváló. Béta-karotin-

tartalmánál fogva jótékony hatással bír a 
szem retinasejtjeire. Képes lehet csök-
kenteni a cukorbetegség tüneteit, illetve 
fokozza az erek rugalmasságát, így ked-
vezően hat a keringésre. 

Levele is felhasználható: vese- és 
epetisztító hatással bír, hólyagproblé-
mák ellen is alkalmazzák. 

Bollók Ferenc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kedves Olvasóink! Nem titkolt 
szándékunk, hogy a kertészeti 
tanácsok mellett havi rovatunk-
kal egyfajta közösséget teremt-
sünk, összehozzuk a kertbará-
tokat. Kinek milyen tapasztala-
tai vannak? Milyen növényekkel 
értek el szép sikereket kertjük-
ben és hogyan? Van olyan növé-
nyük – gyümölcsfa, dísznövény, 
konyhakerti növény –, amelyet 
szívesen megmutatnának má-
soknak is? Küldjenek fényképet, 
írjanak róla! – Ezen kívül pedig 
kérdezzenek bátran, mert taná-
csainkkal egymást is segíthet-
jük! 

 

A keverék alapja 20 g száraz 
málnalevél, 10 g szamócale-
vél és 5 g szederlevél. Tehe-
tünk hozzá citromfüvet, 
mentát, kevés rozmaringot 
is. 
Egy személy részére két evő-
kanál teakeveréket forráz-
zunk le. Tisztán vagy mézzel 
fogyaszthatjuk. 
 

 
OLVASÓPRÓBA 

Charles Dowding – Stephanie Hafferty: 
Ásásmentes biokert 

Zöldségek, gyümölcsök termesztése 
és felhasználása organikus módon 

 Se szeri, se száma a jobbnál jobb ker-
tészeti könyveknek, így ha egy kiad-
vány már a címében is valami mást 
ígér az eddig megszokottaktól, bizony 
felkapjuk rá a fejünk. Minden kertész 
számára van olyan tevékenység, amit 
ha lehet, szívesen kikerülne: némelyek 
azon ábrándoznak, hogy feltalálhatnák 
már az önnyeső gyepet, mások a 
gyomlálási feladatokat bíznák szíve-
sen bárkire, aki csak átsétál a kerten, és 
igen, vannak olyanok, akik magát az 
ásót ásnák el, hogy többet elő se kell-
jen venni. Pedig hát úgy tudjuk, ásás 
nélkül nincs kert, nincs vetemény. 
Vagy mégis? Úgy tűnik, az utolsó cso-
portba tartozóknak most szerencséjük 
lesz, mert könyvünk címe ásásmentes-
séget ígér. 

Ha a munka egy részét már sikerül 
megspórolni, nyert ügyünk van. E 
könyv, ígérete szerint megtanít minket 
kevesebb erőfeszítéssel termeszteni. És 

 

nemcsak a 
termesztés- 
hez, de a tar- 
tósításhoz és 
a tároláshoz is hasznos tippeket kapunk. 

A környezettudatosság, az újrafelhasz-
nálás is szerepet kap lapokon: segítség-
ével meglévő anyagokból készíthetünk 
kerti szerszámokat, eszközöket, mellyel 
várhatóan hulladékaink mennyisége is 
csökken. 

Mindezt örömmel és kreativitással vé-
gezni ráadásul még a boldogságmérőn-
ket is megmozgatja. A természetben len-
ni, bármilyen tevékenység közben, jó ha-
tással van ránk. Ha éppen nem is ásunk, 
bőven lehet olyan kerti elfoglaltságot ta-
lálni, ami nemcsak a szépérzékünket, de 
a testünket is dolgoztatja. 
A könyv egyik nagy erénye, hogy gya-
korlati tanácsokat ad, lépésről lépésre 
haladva a „hogyan”-ok útján a végered- 

mény felé. A magyarázatok pedig vi-
lágosak, mégis szakszerűek. 

Ez a reprezentatív kötet 2017-ben el-
nyerte az angol Garden Media Guild 
Az év legjobb gyakorlati kézikönyve 
díját. Méltán: Charles Dowding és 
Stephanie Hafferty munkája olyan 
szemszögből mutatja meg kertünket, 
ahogy ritkán nézünk rá – kerek, mű-
ködő egészként. A kert a természet 
része, a kertész pedig a kerté – így ta-
lál helyet az ember ebben a működő 
struktúrában. Akik lapunkban Bollók 
Ferenc Tündérkert rovatát rendszere-
sen olvassák, azoknak persze nem le-
het idegen a megközelítés – de arra, 
hogy kertészünket Angliában is meg-
ismerjék, ha már nem is sokat, de 
még egy kicsit még várnunk kell. Ad-
dig is érdemes kézbe venni az angol 
kollégák könyvét – már csak azért is, 
hogy a hasonlóságokat és az esetle-
ges különbözőségeket felfedezzük. 

Ventus Commerce Kft., 2020 
Fordította: Vojczek Judit 

– nk – 
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A Balaton partján sétálva vagy a szabadstrandon, illetve a 
Disznólejárónál, a nádasok közelében a figyelmes, érdeklődő 
ember jó néhány vízi madárfajt megfigyelhet. Ezek lehetnek: 
tőkés récék, sirályfélék, vöcsökfélék, szárcsa, vízityúk, nádi-
rigó, jégmadár, nagykócsag, szürke gém, bütykös hattyú. 

1. A tőkés réce vagy közismertebb nevén vadkacsa (Anas 
platyrhynchos) a madarak osztályának lúdalakúak (Anseri-
formes) rendjébe és a récefélék (Anatidae) családjába tartozó 
faj. Elterjedési területe egész Eu-
rópa, Ázsia és Észak-Amerika. A 
Kárpát-medencében ez a leggya-
koribb récefaj, a házikacsa őse. 
Édes és sós tengeri vizeken egy-
aránt előfordul. 

Tápláléka változatos, főleg 
magvakat, növényi részeket, ge-
rincteleneket, apró halakat és ebi-
halakat fogyaszt. Az állomány 
egy része áttelel, másik része vo-
nuló. Vadászható vízivad. A legidősebb ismert 
tőkés réce 29 évet élt. 

Magyarországon vadászható. Vadászati 
idénye augusztus 15-től január 31-ig tart. Fe-
kete István ifjúsági regényében, a Vukban a 
vadkacsa neve Tás. 

2. A sirályfélék (Laridae) a madarak osz-
tályának lilealakúak (Charadriiformes) rend-
jébe tartozó család. 

A nálunk megfigyelhető fajok állandó ma-
daraink. A legtöbb sirály mindenevő. Alapve-
tően és főként halat fogyasztanak, de jól alkal-
mazkodtak az emberi környezethez 
is: hulladékgyűjtő telepeken töme-
gével kutatnak ennivaló után és a 
szántóföldeken is rengeteget látni. 
Telepes fészkelők. 

3. A vöcsökfélék (Podicipedi-
dae) a madarak osztálya vöcsökala-
kúak (Podicipediformes) rendjének 
egyetlen családja. Az  kivételével min-
den kontinensen megtalálhatóak. 

Legközelebbi rokonaik a búvár-
félék. Lábuk hátul ízesült, ezért törzsüket 
nagyjából függőlegesen tartják. Mivel a tolluk 
a 19. században igen népszerű lett, elkezdték 
vadászni őket, így számuk csökkent. Ám a 20. 
században a védelmükre keltek, és a számuk 
ismét megnövekedett. Napjainkban a vizek 
szennyezése és a hajók veszélyeztetik életterü-
letüket. Az emberi jelenlét is károsan hat rájuk: 
a mesterséges világítás miatt szilárd felülete-
ket nézhetnek vízfelszínnek, és ily módon bu-
kórepülés közben összetörik magukat. 

4. A szárcsa (Fulica atra) a madarak osz-
tályának darualakúak (Gruiformes) 
rendjébe, a guvatfélék (Rallidae) 
családjába tartozó faj. Népi megne-
vezései: hóda, tikhódas, sárcsa, sár-
cza, szacskó. Európában és Közép-
Ázsiában költ, Afrikában, Dél-
Ázsiában és Ausztráliában előfor-
dul, illetve telel. Vonuló madár. A 
télen be nem fagyó tavaknál áttelel. 
Sikvidéki tavakon él, a hegyvidéket 
kerüli. 

Több méter mélyre is leúszik táplálékáért, a bukómadarak-
kal rivalizál. Hosszas, csapkodó vízfelszíni nekifutással emel-
kedik a levegőbe. Vízi rovarokkal, halakkal, férgekkel és pu-

hatestűekkel táplálkozik. Halastavakon ko-
moly károkat okoz. 

5. A vízityúk (Gallinula chloropus) a ma-
darak (Aves) osztályának darualakúak (Grui-
formes) rendjébe, ezen belül a guvatfélék 
(Rallidae) családjába tartozó faj. 

Skandinávia és Finnország nagy részét, 
Oroszország északi területeit kivéve egész 
Európában megtalálható. Nyugat-Ázsiában, 
Japánban, a Fülöp-szigeteken és Afrikában is 
él, Észak- és Dél-Amerikába betelepítették. 

A költési szezon kivételével tár-
sas madár. Tápláléka növények, 
bogyók, rovarok és egyéb kis 
termetű gerinctelenek. Bizton-
ságos környezetben akár 15 évig 
is élhet, de a természetben átlag-
ban csak 3 évig él. 

6. A nádirigó (Acrocepha-
lus arundinaceus) a madarak 
osztályának a verébalakúak (Pas-
seriformes) rendjéhez, ezen be-
lül a nádiposzátafélék (Acroce-

phalidae) családjához tartozó faj. 
Európában és Ázsia nyugati részén ho-

nos. Nádasok lakója. Hosszútávú vonuló, a 
trópusi Afrikában telel. 

Testhossza 19-20 centiméter, szárny-
fesztávolsága 24-29 centiméter, testtömege 
24-40 gramm. Csőre erőteljes, szemsávja 
fehér, tollazatára a sárgásbarna szín a jel-
lemző. 

Rovarokkal, pókokkal, békák ebihalai-
val és bogyókkal táplálkozik. 

Mély, csésze alakú fészkét 
nádszálak közé építi. Fészekalja 
4-5 foltos tojásból áll, melyeken 
14-15 napig kotlik. A fiókák 11-
12 nap múlva hagyják el a fész-
ket. Gyakran a fészekparazita ka-
kukk felnevelője. 

Magyarországon rendszeres 
fészkelő, áprilistól szeptemberig 
tartózkodik nádasaink környé-
kén. 

7. A jégmadár (Alcedo att-
his) a madarak osztályának szalakótaala-
kúak (Coraciiformes) rendjébe és a jégma-
dárfélék (Alcedinidae) családjába tartozó faj. 

Igazi halivadék-pusztító. A kis halakat 
leginkább fák ágairól lesi. A vízparton, ahol 
a bokrok, fák a víz fölé hajlanak, egy-egy 
kiálló száraz ág legvégére telepedik, és tü-
relmesen, mozdulatlanul lesi a vizet és a 
benne folyó életet. Amint a pisztráng vagy 
más halivadék a víz felületére úszik, a jég-
madár lecsap, késéles csőrének kávájával 

Hátha valaki nem ismeri… 
Kenese madarai 5. – Vízimadarak 

 

Tőkésréce pár 
 

Sirály 
 

Vöcsök 
 

Szárcsa 
 

Vízityúk 
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megragadja a prédát, lerázza róla 
a vizet, újból egy ágra ül és elfo-
gyasztja a zsákmányt. Emésztése 
rendkívül gyors, a számára hasz-
nosíthatatlan részeket, a szálkát, 
pikkelyt, úszót kiöklendezi. Tar-
ka színe a védekezést és a megté-
vesztést egyaránt szolgálja. A 
hasa színe száraz levélre hasonlít, 
a hal tehát nem gyanakszik. A 
háta viszont olyan, mint a csil-
logó kék víztükör, ezért felülről 
nem veszik észre a ragadozó ma-
darak. Ahol a patak vagy a holtág 
mentén nincs a víz fölé hajló ág, 
ott egy-egy közeli fán vagy földbuckán telepszik meg és néha-
néha a víz fölé szállva fölötte lebeg. 

Vándorló madár, nem feltétlenül ugyanott fészkel minden 
évben. Gyakran viszont évek múlva ismét megjelenik korábbi 
költőhelyén.  

Fészkét folyók, patakok mentén rakja: a 
függőleges partszakaszba körülbelül méter-
nyi hosszú, vízszintes alagutat, ennek végén 
tágas katlant váj. Hagyományos értelemben 
vett fészket nem épít, 6-7 gömbölyű, fehér to-
jását a kiöklendezett halszálkákra rakja, me-
lyen 3-4 hétig kotlik. 

8. A nagy kócsag (Ardea alba) a madarak 
(Aves) osztályának gödényalakúak (Pele-
caniformes) rendjébe, ezen belül a gémfélék 
(Ardeidae) családjába és a gémformák (Ardeinae) alcsaládjába 
tartozó gázlómadár. A hófehér gémfélék legnagyobb képvise-
lője. Régies neve nemes kócsag. A magyar természetvédelem 
címermadara. 

A világ nagy részén – Észak-
Amerikában (Ardea alba egretta), 
Afrikában (Ardea alba melanor-
hynchos), Ázsiában és Ausztráliá-
ban (Ardea alba modesta), vala-
mint ritkábban Európa déli részén 
(Ardea alba alba) – előfordul. 

A társas gázlómadarak közé 
tartozik. Élőhelyét sziki és nádas 
mocsarak, brakkvizes lagúnák, ár-
terek képezik. 

A többi gémféléhez hasonló, kivárásra és villámgyors le-
csapásra épülő vadászstratégiájával halakat, kétéltűeket, boga-
rakat, vízirovarokat és kisemlősöket fogyaszt. Alapvetően ma-
gányosan táplálkozik, bár nagy 
bőség idején több példány is ösz-
szeverődik. 

Rövidtávon vonuló madár. 
Magyarországon februártól nov-
emberig figyelhetjük meg. Az ál-
lomány egy része rendszeresen 
áttelel; az utóbbi időben mind 
többen. A magyarországi egye-
dek a Mediterráneumban töltik a 
téli hónapokat.  

Röpte jellegzetes, a gémfé-
lékhez hasonlóan lábát hátra-
nyújtja, nyakát S alakban hát-
ragörbíti, s lassú, nehézkes szárnycsapásokkal halad a le-
vegőben. Hangja a többi gémféléhez képest kevésbé érdes, 
nyers. 

 
Magyarországon az állomány 

egyre növekszik. Fokozottan vé-
dett, eszmei értéke 100 000 fo-
rint. Állománya európai lépték-
ben is stabil, ezért nem került fel 
a SPEC listára. 

A kócsagállományt a 19. szá-
zadban tizedelte meg a kócsagtoll 
viselésének divatja, azóta az állo-
mány regenerálódik. A brit Királyi 
Madárvédelmi Egyesület, mely 
ma Európa legnagyobb közhasznú 
természetvédelmi szervezete, 
1889-ben alapvetően a kócsagirtás 

(pontosabban a dísztollkereskedelem) megfékezésére jött létre. 
Vönöczky Schenk Jakab ornitológus a hágai madárkongresszu-
son felolvasott dolgozata nyomán a védelem érdekében gyűjtés 
indult Hollandiában, német és angol területeken, sőt még ha-

zánkból is befolyt egy kisebb ösz-
szeg. Így lehetett felfogadni az 
első magyar természetvédelmi őrt, 
egy kócsagőrt a Kis-Balatonon. 

9. A szürke gém (Ardea cine-
rea) a madarak (Aves) osztályának 
gödényalakúak (Pelecaniformes) 
rendjébe, ezen belül a gémfélék 
(Ardeidae) családjába és a gémfor-
mák (Ardeinae) alcsaládjába tar-
tozó nagyméretű gázlómadár. Né-

pies nevei: kék gém, darugém, fosógém, vasgém. 
Kiterjedt élőhellyel rendelkezik. Elterjedési területének je-

lentős részén egész évben megtalálható. Élőhelyén belül a vizes 
élőhelyeket részesíti előnyben, amelyek meg-
felelő mennyiségű táplálékot biztosítanak 
számára. Élőhelyükön a sekélyebb vízzel bo-
rított területeket keresik, ahol táplálékkeresés 
közben belegázolhatnak a vízbe. 

Részben vonuló madár. Az észak-európai 
madarak – benne a közép-európai állomány 
egyedeinek egy része – télire Afrikába, a Sza-
harától délre eső vidékre vonul. Viszonylag 
későn indul és korán érkezik: Magyarországon 
leginkább február és október között figyelhet-
jük meg, igaz, közülük sok itt tölti a telet. 

A szürke gém állománya egész Európában – Magyarorszá-
gon is – stabilnak tekinthető, ezért a Természetvédelmi Világ-
szövetség a nem veszélyeztetett fajok közt tartja nyilván. Mind-

azonáltal Magyarországon védett, 
eszmei értéke 50 000 forint. 

10. A bütykös hattyú (Cyg-
nus olor) a madarak osztályának 
lúdalakúak (Anseriformes) rend-
jébe, ezen belül a récefélék (Ana-
tidae) családjába tartozó faj. 

Hazánkba több évtizeddel ez-
előtt telepítették. Mára túlszaporo-
dott, emiatt gyérítése folyik. Ha fi-
ókái vannak, a hozzá közel me-
részkedőkkel agresszív. Egész év-
ben találkozhatunk vele. 

Vízi madarainkat tilos etetni, 
legfeljebb megvásárolható madáreleséget adhatunk nekik. 

 
Pulai Istvánné 

 
Jégmadár 

 

Nagy kócsag 
 

Szürke gém 
 

 
Bütykös hattyú 

 



Balatonkenesei Hírlap                     – 26 –  2020. május 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                      

                    s                  

                                      

                                      

               e                       

   s                 e        v          

                                      

                                 y     

     a                   g              

           r       g                    

       y                               

               l                       

     b                     á    t        

                                      

f         r                             

             s                         

           l    g                       

       n                       k        

                         r             

              l                        

                             l         

   m        ö                           

                                c      

                         á             

                       ó               

                  i                    

                                      

                                      

                     y                 

                                      

                                      

1. Zöld jeles nap, március 22. 
– 8 BETŰ 

2. A feltámadás ideje – 6 BETŰ 
3. Zöld jeles nap: április 22. – 9 BETŰ 
4. A 2020-as év madara – 16 BETŰ 
5. A 2020-as év hüllője – 15 BETŰ 
6. A 2020-as év vadvirága – 13 BETŰ 
7. A 2020-as év fája – 10 BETŰ 
8. A 2020-as év rovara – 18 BETŰ 
9. A 2020-as év gombája – 20 BETŰ 
10. A 2020-as év hala – 10 BETŰ 
11. A 2020-as év emlőse – 5 BETŰ 
12. Ide hajtják ki az állatokat 

– 6 BETŰ 
13. Víznyerő hely a legelőn – 8 BETŰ 
14. Ereszalja a „lakóhelye” – 6 BETŰ 
15. Fák metszése – 9 BETŰ 
16. Szokás húsvét hétfőn – 8 BETŰ 
17. Húsvéti „húsétel” (füstölt) 

– 5 BETŰ 
18. Húsvéti húsétel mellé „való” 

– 5 BETŰ 

19. Húsvéti húsétel mellé való zöld-
ség – 6 BETŰ 

20. Húsvéti húsétel mellé való (üve-
ges) zöldség – 5 BETŰ 

21. Tojásfestő eljárás – 9 BETŰ 
22. Hazavárt madarunk – 5 BETŰ 
23. Virágvasárnap tűzbe vagy vízbe 

vetik – 8 BETŰ 
24. Fehérvasárnap adják egymásnak 

– 7 BETŰ 
25. Szent … napján hajtják ki az álla-

tokat – 6 BETŰ 
26. Juhász, pásztor (tájnyelv) – 6 BETŰ 
27. Szép fejdíszes, hazavárt mada-

runk – 10 BETŰ 
28. Húsvéti kis állat, csengővel a nya-

kán – 6 BETŰ 
29. Urasági vadász (Fekete István is 

volt) – 5 BETŰ 
30. Virágos, legszebb évszakunk 

– 6 BETŰ 
31. Herélt kakas – 6 BETŰ 

32. Herélt sertés – 6 BETŰ 
33. Herélt kos – 3 BETŰ 
34. Fiatal ökör – 4 BETŰ 
35. A Feltámadott – 5 BETŰ 
36. Piros tojást hoz – 6 BETŰ 
37. Szerény kis virág – 6 BETŰ 
38. Sárgarigó másként – 12 BETŰ 
39. Kelyhes virág – 7 BETŰ 
40. Húsvéti vázába való szentelt nö-

vény – 5 BETŰ 
41. Sárga húsvéti állatka – 5 BETŰ 
42. Nekünk is van, a malomnak is 

van – 5 BETŰ 
43. Illatos tavaszi virág – 7 BETŰ 
44. Sárga virágú cserjénk vesszeje – 

9 BETŰ 
45. Tavaszi virág és fiúnév is – 6 BETŰ 
46. Húsvétot megelőző vasárnap 

– 13 BETŰ 
47. Húsvétot követő vasárnap 

– 13 BETŰ 
 

Rejtvény 
Készítette: 

Pulai Istvánné 
és Pulai Anna 
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1964 óta április 11-én, Jó- 
zsef Attila születésnapján 
ünnepeljük a Költészet Napját. 

Idén a jeles nap alkalmából avattuk volna fel a Kul-
túra Házában létrehozott Pilinszky-emlékszobát. 

A nyilvános ünneplés ebben az évben sajnos elma-
radt, de a szoba már készül. Hamarosan Pilinszky-
korabeli kenesei fotók kerülnek a falakra. 
  

Pilinszky-emlékszoba a Kultúra Házában 

Az emlékszobában kap helyet a nemrégiben elhunyt Péterfy Gizella mű-
vésznő Pilinszkyről készült pannója 

 

Építsünk LEGO űrhajót! 
Nyereményjáték kicsiknek és nagyobbaknak 

a Bakonyi Csillagászati Egyesülettel! 
Szeretsz legózni? Építs legóból marsjárót, űrhajót vagy bármi-
lyen űrrel kapcsolatos dolgot! Fényképezd le, és küldd el a Ba-
konyi Csillagászati Egyesület Facebook-oldalának a fotót, egy, 
az építményről szóló, néhány mondatos leírás keretében! Az 
üzenetben kérjük, hogy add meg a neved és az életkorod! 

Három kategóriában fogjuk zsűrizni az építményeket: 
7-10 éves korig 

11-14 éves korig 
15-18 éves korig 

A három legjobb építő egy-egy Építs járműveket – Legófantáziák 
szárazföldön, vízen és levegőben című könyvet fog kapni ajándékba. 
A nyereményeket postai úton juttatjuk el a nyerteseknek. 
Minden beérkezett alkotást feltöltünk Facebook-oldalunkra, 
hogy mások is megcsodálhassák őket. 

Beküldési határidő: 2020. június 11. 
Eredményhirdetés: 2020. június 18. 

 

A járvány elmúltáig a Bakonyi Csillagászati 
Egyesület klubfoglalkozásait Youtube csatorná-
ján tartja. 
youtube.com – Bakonyi Csillagászati Egyesület 
Ha érdekel a csillagok és a tudomány világa, kö-
vesd az Egyesület Facebook-oldalát! 

www.facebook.com/ 
bakonyicsillagaszatiegyesulet 

 

Tavaly július 20-án, a holdra szállás 50. évfordu-
lója alkalmából magaslégköri ballont bocsátott fel 
a Bakonyi Csillagászati Egyesület. Az Űrbatyu 
névre keresztelt „csomag” kamerákat, mérőmű-
szereket vitt magával, így értékes adatokat szol-
gáltatott és csodálatos képeket készített. Az egye-
sület tagjai az expedíció sikere után azonban nem 
pihentek, és kitűzték a 2020-as célt: az Űrbatyu II. 
projektet. Startját május 2-ra tervezték, de a jár-
ványügyi helyzet miatt sajnos most ez is elmarad.  

ŰRBATYU II. 
– Új időpontban! 

 

Az Űrbatyu II. indításának következő lehetséges dátuma 2020. augusz-
tus 20. Ha minden jól megy, aznap Várpalotáról indul útnak a ballon. 
Ám ha a veszélyhelyzet még akkor is fennáll (bízunk benne, hogy 
nem), további indítási időpontokat jelölnek ki. 

Vajon sikerül-e túlszárnyalni a tavalyi 26 532 méteres magassági csú-
csot? Reméljük, augusztus 20-án megtudjuk! 
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A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hírei 

 
Április 15-én hivatalosan is véget ért a fűtési szezon, 
ez azonban nem jelenti azt, hogy elmúlt volna a szén-
monoxid-mérgezések veszélye. A fűtési szezonban 
több tragédia, mérgezéses eset következik be, de ahol 
nyílt lánggal működő vízmelegítő működik, ott egész 
évben potenciális veszélyt jelent a csendes gyilkos. A 
balesetek általában a készülékek rossz, engedély nélküli 
telepítése vagy a szellőzés hiánya miatt, esetleg a kar-
bantartás elmaradása következtében következnek be. 

 

 

 

 

 

 

Azok a készülékek jelenthetnek veszélyt, amelyek a 
szoba, konyha, vagy fürdőszoba levegőjét használják 
az égéshez. A nyílt égésterű vízmelegítő nagyon hamar 
elhasználja egy kis szoba, konyha vagy kisebb fürdő-
szoba levegőjét. Egy nem megfelelően szellőző helyi-
ségben hosszabb időt eltöltve az életünkkel játszunk. A 
mérgezéses esetek fele a fürdőszobában történik.  

Három egyszerű módszerrel 
megelőzhetőek a tragédiák: 

● A nyílt égésterű fűtőeszközök és vízmelegítők szá-
mára biztosítani kell a levegő-utánpótlást! Nem 
elég kinyitni az ajtót vagy az ablakot, egy résszel-
lőzőt kell beszereltetni az ablakba. A szellőzőnyí-
lásokat tilos letakarni, vagy átépítésnél megszün-
tetni. 

● A fűtőeszközöket, vízmelegítőket évente legalább 
egyszer szakemberrel kell ellenőriztetni. Használ-
juk ki erre az otthon töltött időt és hívjunk szak-
embert! 

● Egy megfelelő minőségű szén-monoxid-érzékelő 
életet menthet, hiszen jelez, ha veszélyes mennyi-
ségű szén-monoxid keletkezik. Ezen a linken ér-
hető el az érzékelők pozitív és negatív listája: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idén eddig 345 alkalommal riasztották a tűzoltókat 
szén-monoxid miatt. Százötven ember szenvedett mér-
gezést, hat emberen pedig már nem lehetett segíteni. 
 

 

Április 3-án kezdődött a katasztrófavédelem által koordinált szú-
nyoggyérítés. A szakemberek első lépésként biológiai eljárással 
lépnek fel a lárvák ellen. 
Ennek azért van jelentősége, mert minél kevesebb a szúnyoglárva, 
annál kevesebb lesz később a kifejlett szúnyog. A katasztrófavé-
delem által felkért szakértők ezért hetekkel ezelőtt elkezdték fel-
mérni a rovarok tenyészőhelyeit. Az egyre tavasziasabb időjárás 
hatására a nagyobb tavainknál a napokban megindult a lárvák fej-
lődése, ezért indokolt a védekezést megkezdeni. Elsőként a Ve-
lencei-tó nádasaiban végeztek biológiai szúnyoggyérítést.  
A biológiai eljárás során egy természetben is előforduló talajlakó 
baktérium által termelt, fehérjét tartalmazó folyadékot juttatnak a 
vízbe, ahol a lárvák fejlődnek. A szer kizárólag a szúnyoglárvákra 
jelent veszélyt, a felhasznált dózisban minden más élőlényre tel-
jesen ártalmatlan. Ezt a folyadékot repülőről juttatják a Velencei-
tó nádasaiba. 
A katasztrófavédelem kiemelt célja, hogy nagyobb arányban tör-
ténjen biológiai szúnyoggyérítés. Ehhez arra van szükség, hogy a 
szakértők feltérképezzék a szúnyogok kifejlődési helyeit, hogy 
célzottan és hatékonyan lehessen védekezni. 

 

https://katasztrofavedelem.hu/33883 
/szen-monoxid-erzekelok 

 

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

06-88/620-800 
06-20/413-8599 

 

Katasztrófavédelmi rendszerek 
fejlesztése a Balaton régió területén 

– új járművek a megyében 
Tizennégy új gépjárművel gyarapodott három katasztrófavédelmi 
igazgatóság. A Balaton régióhoz tartozó Somogy, Zala és Veszp-
rém megye katasztrófavédelmi igazgatósága erdőtűz oltására al-
kalmas pick-upokat és terepjárókat vehetett át Budapesten, a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. Veszprém megye 
hat új gépjárművel gazdagodott: két erdőtűz oltására alkalmas 
gyorsbeavatkozóval és négy terepjáróval.  
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A tűzoltókat idén már háromezer szabadtéri tűzeset-
hez riasztották. Ezeknek a tüzeknek a 99 százaléka 
emberi gondatlanságra vezethető vissza. Megkezdőd-
tek a kerti munkák és sokan leégetik a tarlót, meg-
gyújtják a száraz növényeket. A szabadtéri tüzek 45 
százaléka kerti zöldhulladék égetése miatt alakult ki. 
Kerti zöldhulladékot csak ott szabad égetni, ahol 
ezt az önkormányzat kifejezetten erről szóló ren-
deletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rende-
letben meghatározott időben szabad égetni. Ameny-
nyiben az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulla-
dék égetésére vonatkozó rendelete, akkor az tilos, pél-
dául Budapest teljes területén. Ha a rendelet engedi az 
égetést, az alábbiakra kell figyelni: 

● A tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. 
● Legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltó-

anyag. 
● Legyen kéznél a tűz megfékezéséhez szükséges 

szerszám. 
● Ha feltámad a szél, oltsuk el a tüzet. 
● Az autóból, vonatról ne dobjunk ki égő cigaretta-

csikket, mert az út menti száraz növényzet pilla-
natok alatt meggyulladhat. 

● Erdőben, füves területen álló autó motorját ne já-
rassuk, mert a kipufogó hőjétől is meggyulladhat 
az aljnövényzet. 

● Üveghulladékot se hagyjunk az erdőben, réten, 
mert egyrészt szennyezi a környezetet, másrészt 
az üveg a nap sugarait összegyűjtve nagyítóként 
képes meggyújtani a növényzetet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Baj esetén hívjuk a 112-es segélyhívó számot és kér-
jük a tűzoltók segítségét. 

A tarlók, nádasok leégetése milliós nagyságrendű 
pénzbüntetést vonhat maga után. Az, aki a szabályo-
kat nem tartja be, az okozott kár megtérítésén felül 
tűzvédelmi bírsággal is sújtható. Ha egy szabálytalan 
égetés miatt keletkezett tüzet a tűzoltóknak kell elol-
taniuk, a bírság mértéke 10 ezer forinttól egészen 3 
millió forintig terjedhet! 

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási sza-
bályokról az 

www.erdotuz.hu 
vagy a www.katasztrofavedelem.hu 

honlapon elhelyezett térképen tájékozódhatnak. 

Az ingatlanokon keletkezett 
avart és kerti hulladékot 

Balatonkenesén 
2020. március 24-től 

TILOS égetni! 
 

A két VW Amarok típusú erdőtüzes jármű Balatonfűzfő, illetve 
Badacsonytomaj hivatásos tűzoltó-parancsnokságain teljesít szol-
gálatot a jövőben. 

A projekt célja az, hogy a katasztrófavédelmi szervek reagálóké-
pessége erősödjön a Balaton régióban. Két fő területe a mentési 
tevékenységek, valamint a balatoni viharjelzőrendszer fejlesz-
tése.  

A Széchenyi 2020 program részeként futó projekt keretében a 
szervezet a közelmúltban új gépjárműveket és eszközöket szerzett 
be, ennek köszönhetően a katasztrófavédelem egységei a régióban 
rövidebb idő alatt érkezhetnek az egyes káresetek helyszínére, és 
munkájukat korszerűbb felszerelésekkel végezhetik. A projekt 
eredményeként az egyre gyakoribb erdő-, bozót- és nádastüzeket 
a nehezen megközelíthető helyeken is megfelelő műszaki felsze-
reltséggel, hatékonyan lehet felszámolni a jövőben. 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon április 22-
én vehették át az érintett megyék igazgatóságai az erdőtűz oltá-
sára alkalmas hat gyorsbeavatkozót és nyolc Suzuki Vitara terep-
járót. A járművek mellett három merev vázas sátorkészlet is a me-
gyékhez került. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt keretében korábban kétéltű mocsárjáró mentőeszközök, 
erdő- és vegetációtűz oltására alkalmas beavatkozó járművek, te-
hergépjárművek, valamint búvár- és jégről mentési eszközök be-
szerzése történt meg. Ezek mellett a balatoni viharjelzőrendszer 
korszerűsítése is megvalósult. 2019-ben nyolc új viharjelző állo-
más létesült, a már működő telephelyek pedig modernizálódtak, 
korszerűsödtek.  

A KEHOP-1.6.0-15-2017-00025 azonosítószámú projekt támo-
gatási összege 1 milliárd forint. 

Fotók: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 

Egyre több 
a szabadtéri tűzeset 

Az elmúlt napokban több esetben vonultak a Veszprém megyei 
tűzoltók is szabad területen keletkezett tüzekhez.  

Hét megyében tűzgyújtási tilalom van érvényben. Bács-Kiskun, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, Nógrád, Pest és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye területein tilos tüzet gyújtani erdők-
ben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek két-
száz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. 

A csapadékszegény időjárás miatt a szabadtéri tüzek száma ugrás-
szerűen megemelkedett. 
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1. Savanykás erdei gyümölcs – 3 BETŰ 
2. Iparilag is fontos fa – 4 BETŰ 
3. Kora tavasszal visszatérő, hangos, vizes helyeket kedvelő ma- 

dár – 5 BETŰ 
4. Ma már őshonosnak kimondott fánk – 4 BETŰ 
5. Hegyvidéki fa, ehető terméssel – 4 BETŰ 
6. Vízi madár, ritka, ligeterdeink madara, csőre vékony, lefelé  

hajló – 5 BETŰ 
7. Védett, a legnagyobb testű röpképes madarunk – 5 BETŰ 
8. Szépen éneklő, kedvelt madár – 10 BETŰ 
9. A filmben Vili névre „hallgató” madár – 5 BETŰ 
10. Fafaj, melyből többféle él Kenesén is a közterületeken 

– 5 BETŰ 
11. A természetvédelem címermadara – 10 BETŰ 
12. Fekete sapkás etetőlátogató – 10 BETŰ 
13. Fehér homlokú, fehér csőrű, úszókaréjos lábú fekete vízima- 

dár – 7 BETŰ 
14. Ez a madár Fekete István Keléje – 10 BETŰ 
15. Vízkedvelő fa – 4 BETŰ 
16. Volt ilyen fasorunk Kenesén – 7 BETŰ 
17. Értékes fa, törzsén hosszában világos sávokkal – 8 BETŰ 
18. Sokadmagával „felhőt” alkotó, odúlakó madár – 8 BETŰ 
19. Éjszaka éneklő madárka – 8 BETŰ 
20. Gázlómadár, van szürke, vörös is – 3 BETŰ 
21. Szántók szélén, kiálló „magaslatokon” várakozó ragadozóma- 

dár – 11 BETŰ 
22. Szürke turbékoló – 5 BETŰ 
23. Örökzöld fa – 5 BETŰ 
24. … féle, hangoskodó madár a nyaktekercs – 7 BETŰ 
25. A legnagyobb bagoly – 3 BETŰ 
26. Vadludakkal vonulók egyike, lehet kis- vagy nagy – 5 BETŰ 
27. A fák törzsén körbe-körbe „kúszó” kicsi madár, hegyes  

csőrrel – 6 BETŰ 
28. Illatos, teát „adó” fánk – 4 BETŰ 
29. A madáretető legszínesebb madárkája – 8 BETŰ 
30. Keményfájú tölgy, borzas kupaccsal – 4 BETŰ 
31. Van virágos-, magas-, magyar- stb., termetes fafajunk 

– 5 BETŰ 
32. Vaddisznó-csemegét adó fa – 5 BETŰ 
 

OLVASÓPRÓBA 
Stephen King: Emelkedés 
„…az élet az, amivé tesszük, és mindennek az 
elfogadás a kulcsa.” 

King = horror. Így tudjuk. Ezért aztán vi- 
gyázat: aki a szokásos rettenetet várja, lehet, 
hogy ezúttal csalódik. De legyünk nyitottak: King most is jó, 
csak más. 

Hogy az író nem tud kibújni a bőréből, az a tény is elárulja, 
hogy az események ezúttal is Castle Rock-ban, több más törté-
netének színhelyén játszódnak. Legtöbbünk valószínűleg biz-
tos nem költözne olyan helyre, ahol annyi ijesztő dolog történt 
már, mint ebben a kisvárosban. Ezúttal Scott Carey-t, a belső-
építészt ismerhetjük meg, akit szerencsére nem egy megveszett 
bernáthegyi tart sakkban (mint a Cujo-ban), és még csak nem 
is a régiségkereskedést nyitott gonosszal kell megküzdenie 
(mint a Hasznos holmik szereplőinek) – Scott egyetlen problé-
mája, hogy fogy. Aki e ponton felkiáltana, hogy ilyet is olvas-
tunk már az írótól, a Sorvadj el! Billy Halleck-jével éppen ez 
történt, nem téved. Ám Scott-ra senki nem szórt átkot, és a tör-
ténet is máshogy folytatódik. De mi lesz vele? Meddig tarthat 
a fogyás? Megállíthatja valami? 

A cselekmények során persze bőven kapunk a kisváros 
hangulatából, amely King írásainak egyik visszatérő eleme. Az 
emberek Castle Rock-ban is csak olyanok, mint más, hasonló 
helyeken. Rokonszenveznek egymással vagy gyűlölik a mási-
kat; kibeszélik felebarátaikat vagy előítéletekkel viseltetnek 
irántuk – de képesek-e a negatív érzéseket félretenni, ha a szük-
ség úgy hozza? 

Ami a könyv, de sokkal inkább a kiadás számlájára róható, 
hogy a terjedelem nem felel meg egy önálló regényének – kis-
regényt kapunk egy teljes kötet áráért. Megérte volna hosz-
szabb-rövidebb írásokkal együtt megjelentetni – ilyenre is van 
más példa King életművében. A rajongók valószínűleg ezt is 
megbocsátják, és akinek a kezébe kerül a kötet, egy hosszabb-
rövidebb nekifutással végére érhet a különleges történetnek.  

Európa Könyvkiadó, 2020 – Fordította: Pék Zoltán 
– nk – 

Készítette: 
Pulai Istvánné 
és Pulai Anna 
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Képes Kalendárium – Május – Írta és rajzolta: Pulai Istvánné 

Rejtvény 
A 30. oldalon található rejtvény megfejtése 

– Madarak és fák 
 
1. Som 
2. Bükk 
3. Bíbic 
4. Akác 
5. Éger 
6. Batla 
7. Túzok 
8. Fekete rigó 

    

    

    

    

 

17. Gyertyán 
18. Seregély 
19. Fülemüle 
20. Gém 
21. Egerészölyv 
22. Gerle 
23. Fenyő 
24. Harkály 

9. Veréb 
10. Juhar 
11. Nagy kócsag 
12. Széncinege 
13. Szárcsa 
14. Fehér gólya 
15. Szil 
16. Jegenye 

25. Uhu 
26. Lilik 
27. Fakusz 
28. Hárs 
29. Tengelic 
30. Cser 
31. Kőris 
32. Tölgy 

KÉPES 

S 
U 
D 
O 
K 
U 
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Szállítás napja         A hulladék típusa 
Május 5. (kedd)   Kommunális 
Május 12. (kedd)   Kommunális 
    Zöldhulladék 
Május 19. (kedd)   Kommunális 
Május 25. (hétfő)   Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Május 26. (kedd)   Kommunális 
    Lomtalanítás 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 
Szállítás napja          A hulladék típusa 

Május 3. (vasárnap)  Kommunális 
Május 10. (vasárnap)  Kommunális 
Május 12. (kedd)   Zöldhulladék 
Május 17. (vasárnap)  Kommunális 
Május 24. (vasárnap)  Kommunális 
Május 25. (hétfő)  Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Május 26. (kedd)   Lomtalanítás 
Május 31. (vasárnap)  Kommunális 

Kommunális hulladék kezelése 
Természetes személy, ingatlanhasználó a vegyes hulladékot zárt, szabványos gyűjtő-

edényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak elszál-
lításra átadni. A szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék eseti 
összegyűjtésére – díj fizetése mellett – a közszolgáltató által biztosított emblémázott, 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 zsákban 
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 nye-
sedéket 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. 
Hétfő – csütörtök: 8.00 – 15.00 
Péntek:  8.00 – 13.00 
Gazdabolt 
8174 Balatonkenese, Fő u. 45. 
Hétfő – péntek: 8.00 – 16.00 
Szombat:  8.00 – 13.00 
„Vegyeske” papír, írószer, 
nyomtatvány, újság, könyv 
8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 2. 
Szeptember 1. – június 30.: 
Hétfő – péntek: 7.30 – 17.00 
Szombat:  7.30 – 12.00 
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. 
Hétfő – péntek: 8.00 – 17.00 
Szombat:  8.00 – 13.00 
Vasárnap:  zárva 

 

 
 
 
 
 
 
● 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 hulla-

dékból elkülönítetten gyűjti a papír, az üveg, továbbá a műanyag anyagú, újrahasznosít-
ható hulladékokat, és a közszolgáltató által ingyenesen biztosított, az elkülönített gyűj-
tésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőzsákban adja át a közszolgáltatónak. 

A zsákokat a szolgáltató folyamatosan pótolja. A nagyobb papírhulladékot az ingat-
lanhasználó a gyűjtőedény mellé kihelyezve, kilapítva, kötegelve adja át. 

A közszolgáltató a szelektív hulladékot havi egy alkalommal gyűjti be és szállítja el, 
az előre megadott időpontokban. 

Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot az elszál-
lítás napján, kizárólag az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki. 

Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban a fentiekben felsorolt hulladékon kívül más jel-
legű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását 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-Zsi-
linszky utca. 
Tiker-völgy: a Schédl utca – Margit utca – Erdő-
alja utca közötti terület, a Tiker utcával határolva. 
– Átvételi helyszín: Schédl utca, Margit utca, Er-
dőalja utca. 

SIÓKOM NONPROFIT KFT. 
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 
 

Házhoz menő lomtalanítási időpontot 
minden hónap 4. keddjére (március-október hónapok között) 

lehet egyeztetni, minden hónap 15-ik napjáig, 
a szolgáltató telefonszámán: 06-84/503-200 / szállítás. 

 

Lomtalanítás 
 

Az ingatlanokon keletkezett avart és kerti hulladékot 
2020. március 24-től TILOS égetni! 

Gyűjtse inkább biológiailag lebomló zsákba, vagy komposztáljon! 

Jelenleg 
zárva 
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Hát ezek meg micsodák? 
35. oldal 
1. Főtt burgonya 2. Tojásvágó 3. Főtt tojások 4. 
Szotyola 5. Orgona virága 6. Gyöngyvirág 

A P R Ó -  
h i r d e t é s e k  

ÁLLÁS 

■ Szakácsot, kézilányt, mosogatót, takarítót 
április 3-tól október 15-ig, kiemelt bérezés-
sel felveszek. 
Tel.: 06/52/784-994, 06/30/443-5101, 
Nagy Béláné 

ADÁS / VÉTEL 

■ Eladók: különböző hősugárzók és radiáto-
rok, konyhai gépek és eszközök, színes 
konyhai bútorok, tisztított, 6 négyzetméte-
res szőnyeg, különböző méretű asztalok és 
székek, porszívó, horgászeszközök – bo-
tok, szákok, evezők, ruházat – háromfázisú 
villanytűzhely, televízió, rádiók, valamint 
sok más holmi. A vásárláshoz hívjon fel a 
következő telefonszámokon: 
0620/926 3323, ill. pesti lakáson: 
1 3414-807 a leutazásom érdekében. 

SZOLGÁLTATÁS 

■ Német szakos nyugdíjas nyelvtanár nyelv-
tanítást vállal. Telefon: +36 70/6227 436 

 
Fekete Gyémánt Szépségszalon 

Férfi, női és gyermekfodrászat. TC Jaguar 
meleg ollós hajvágás, pedikűr, gyógypedi-
kűr, manikűr, műköröm, gél lakkozás, koz-
metika. Szeretettel várom a kedves vendé-
geket! Balatonkenese, Kikötő u. 2-4. 
Igény esetén házhoz megyek. 
Zimmermann Szilvia 
06 20/363-57-80, 06 20/241-54-95 

Rejtvény 
E számunk rejtvényeinek megfejtései 

26. oldal – Tavasz van, gyönyörű! 
 
 

Otthon van és fáj a lába? 
Hívjon, s megyek otthonába! 

Pedikűrre bejelentkezés: 
06 30/619-96-62 – Szilvia 

 

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

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

 
 

Számítógépek teljes körű karbantartása, 
adatmentés, vírusirtás, 

helyszínre történő kiszállással. 
Számlázó program NAV beküldéssel. 

Hívjon bizalommal! 
(06-30/262 2103 

 

Hirdessen a Balatonkenesei Hírlapban! 
Hirdetési méretek és árak: 

Teljes oldal, A/4-es méret:  20.000.- Ft 
Fél oldal, 12,5 cm x 18 cm:  10.000.- Ft 
Negyed oldal (álló vagy fekvő) 

8,5 cm X 12,5 cm 
vagy 12,5 cm x 8,8 cm, 
tájolástól függően:     5.000.- Ft 

Névjegy méretű (álló vagy fekvő) 
5 cm x 8,5 cm 
vagy 8,5 cm x 5 cm, 
tájolástól függően:     2.000.- Ft 

Lap alján vagy tetején elhelyezett csík, 
18 cm x 2,5 cm:     1.000.- Ft 

Apróhirdetés:        100.- Ft 
Keretes apróhirdetés:       200.- Ft 
Kiemelt apróhirdetés ábrával:      300.- Ft 

 
Ha egy évre előre rendezi hirdetése díját, 

tizenegy hónapot fizet, 
a tizenkettediket ajándékba adjuk! 

 
A hirdetésre rendelkezésre álló oldalaink fekete-fehérek. 

Vállalom veszélyes fák kivágását, 
visszavágását, teljes eltakarítással, 

számlaképesen. 
06 70/411-6683 

Az árajánlat díjmentes! 
 

1. Víz világnapja 
2. Húsvét 
3. Föld napja 
4. Erdei fülesbagoly 
5. Keresztes vipera 
6. Nemes májvirág 
7. Tatár juhar 
8. Tavaszi álganéj-

túró 
9. Csoportos csésze-

gomba 
10. Fogassüllő 
11. Vidra 
12. Legelő 
13. Gémeskút 
14. Fecske 
15. Gallyazás 
16. Locsolás 
17. Sonka 
18. Tojás 
19. Hagyma 
20. Torma 
21. Berzselés 
22. Gólya 
23. Kiszebáb 

24. Komatál 
25. György 
26. Csobán 
27. Búbosbanka 
28. Bárány 
29. Jáger 
30. Tavasz 
31. Kappan 
32. Ártány 
33. Ürü 
34. Tinó 
35. Jézus 
36. Nyuszi 
37. Ibolya 
38. Aranymálinkó 
39. Tulipán 
40. Barka 
41. Csibe 
42. Garat 
43. Nárcisz 
44. Aranyfaág 
45. Jácint 
46. Virágvasárnap 
47. Fehérvasárnap 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

8174 Balatonkenese, Béri Balogh  
    Ádám tér 1. 
Telefon: 88/481-088; 88/481-087 
Fax: 88/481-741 
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu 
www.balatonkenese.hu 
Az Igazgatási és a Pénzügyi Csoport  

ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő, szerda: 8:00-15:30 

Péntek: 8:00-12:00 
Pénztári órák időpontja: 

Hétfő, szerda: 9:30-12:00 és 13:00-15:00 
A Műszaki csoport ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő, péntek: 8:00-12:00 
Szerda: 8:00-15:30 

A Polgármester ügyfélfogadási ideje  
(előzetes bejelentkezéssel): 

Kedd: 8:00-12:00 
A Jegyző ügyfélfogadási ideje 

(előzetes bejelentkezéssel): 
Szerda: 8:00-12:00 

BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL 
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 

BALATONFŰZFŐ 
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 
Telefon: 88/596-907; 88/550-294; 
    88/550-293; 88/550-295; 88/550-266 
Fax: 88/596-902                   – E-mail: 
balatonfuzfo.kormanyablak@veszprem.gov.hu 
http://kormanyablak.hu 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd, szerda, péntek: 8:00-12:00 
Csütörtök: 8:00-18:00 

BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL 
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 

BALATONALMÁDI 
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Telefon: 88/550-264; 88/550-537; 
    88/550-265; 88/550-536 
Fax: 88/550-810 
balatonalmadi.kormanyablak@veszprem.gov.hu 
http://kormanyablak.hu 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd, szerda: 8:00-16:00 
Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-13:00 
HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY 
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 32. 
Telefon: 88/550-718 
Fax: 88/550-809 
balatonalmadi.hatosag@veszprem.gov.hu 
balatonalmadi.gyamugy@veszprem.gov.hu 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, szerda, csütörtök: 8:00-16:30 

Péntek: 8:00-13:00 
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY 

8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 44. 
Telefon: 88/550-721 
Fax: 88/550-811 
veszprembalatonalmadijh-mk@lab.hu 
balatonalmadi.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, szerda, csütörtök: 8:00-14:00 

Péntek: 8:00-12:00 
VÁROSGONDNOKSÁG 

8174 Balatonkenese, Fő u. 43. 
88/481-650 és 06 30/320-51-02 

RENDŐRSÉG 
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7. 
88/584-970; 584-971 

VÍZIRENDŐRSÉG 
8600 Siófok, Mártírok útja 5. 
84/310-712 

POLGÁRŐRSÉG 
06 30/621-58-71 

Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, 
a KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 

minden nap 7:00 órától 22:00 óráig hív-
ható: 06 30/225-94-45 
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA BEJELENTÉSE 
Fényforrás Kft. 
Telefon: 06 70/408-69-08 
E-mail: fenyforraskft@gmail.com 
https://kozvilhiba.hu/ 

ORVOSI ÜGYELET 
Balatonalmádi, Petőfi Sándor u. 2-4. 
Telefon: 88/412-104 

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS 
Dr. Saáry István Egészségház – 

8174 Balatonkenese, Táncsics u. 3. 
1. sz körzet 
Dr. Németi Sándor – 06 30/432-16-55 
Rendelő száma: 88/481-340 

Rendelési idő: 
Hétfő, kedd: 12:30-16:00 
Szerda-péntek: 8:30-12:00 

Terhestanácsadás: kedd: 11:30-12:30 
2. sz körzet 
Dr. Détár Bianka – 06 70/774-20-00 

Rendelési idő: 
Hétfő: 10:30-12:00 
Kedd: 8:00-10:30 

Szerda: 14:00-16:00 
Csütörtök: 12:00-14:00 

Péntek: 10:30-12:00 
SZAKÁPOLÓI SZOLGÁLAT 

8174 Balatonkenese, Táncsics u. 16. 
06 20/950-88-05     és     06 70/379-04-29 

GYERMEKORVOSI KÖRZET 
8174 Balatonkenese, Óvoda u.8. 
Dr. Meláth Viola – 06 70/315-79-65 
Rendelési idő: 

Hétfő, szerda, péntek: 10:00-12:00 
Kedd, csütörtök: 13:00-15:00 

Tanácsadás: 
Kedd, csütörtök: 12:00-13:00 

FOGORVOSI KÖRZET 
Előzetes bejelentkezés alapján 
8174 Balatonkenese, Óvoda u. 8. 
ER-Dent 3000 Kft. – Dr. Gyürüs Ervin 
Rendelő száma: 88/491-683 
                  (rendelési időben hívható) 

Rendelési idő: 
Hétfő, csütörtök: 11:00-17:00 

Kedd, szerda, péntek: 8:00-13:30 
ÁLLATORVOS 

8174 Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. 
Dr. Zoltán Levente – 06 70/436-50-79 

Rendelési idő: 
Hétfő: 18:00-19:00 

Kedd-péntek: 17:00-19:00 
TÁTORJÁN GYÓGYSZERTÁR 

8174 Balatonkenese, Fő u. 23. 88/481-283 
Nyitvatartás: 

június 1. – augusztus 31. között: 
Hétfő-vasárnap: 8:00-19:00 

szeptember 1. – május 31. között: 
Hétfő-péntek: 8:00-18:00 

REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL 
  8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 1. 
            88/481-348 

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 
HIVATAL 

8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10.                         
…...  88/481-146 

VASÚTÁLLOMÁS 
8174 Balatonkenese, Balatoni út 4. 
MÁVDIREKT: 06-1/3-49-49-49 

HAJÓÁLLOMÁS 
8174 Balatonkenese, Kikötő u. 7-47. 
Telefon: 88/482-100 
Internet: balatonihajozas.hu 

POSTA 
Balatonkenese, Balatoni út 65. 
                 88/481-300 

Nyitvatartás: 
Hétfő – péntek: 8:00-12:00 – 12:30-16:00 

E.ON 
Veszprém, Kossuth L. u. 6. 
Áram – Észak-dunántúli régió 
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat: 
hétfő-péntek, 7:30-20:00 óra között. 
Vezetékes telefonról: 06 40/220-220 
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-666 
Általános hibabejelentés: 06 80/533-533 
Földgáz – Közép-dunántúli régió 
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat: 
hétfő-péntek, 7:30-20:00 óra között. 
Vezetékes telefonról: 06 40/444-000 
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-711 
Általános hibabejelentés: 06 80/301-301 

DRV Zrt.  (víz) 
Telefon munkanapokon 7.30-15.30, 
csütörtökön 7:30-20:00: 06-80-240-240 
Fax: 06 84/501-299 
E-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu 
Levélcím: 8601 Siófok, Pf.: 888 
Ügyfélszolgálat:  
8600 Siófok, Fő u. 39/A. 

Nyitvatartás: 
Hétfő, szerda: 8:00-15:00 
Kedd, péntek: 8:00-14:00 

Csütörtök: 8:00-20:00 
TÁTORJÁN SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20. 
           88/482-943 

IDŐSEK KLUBJA 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20. 
          88/482-943 

Nyitvatartás: Hétfő-péntek: 7:30-16:00 
KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

8174 Balatonkenese, Balatoni út 63. 
           88/574-802 

PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS  
ISKOLA 

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10. 

88/481-844 
www.pilinszkyiskola.hu 
E-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu 

SPORTCSARNOK 
06 30/275-93-59 

KULTÚRA HÁZA 
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4. 
Telefon: 88/594-500 
kulturahaza@balatonkenese.hu 

Nyitvatartás: 
Hétfő: 8:00-19:00 
Kedd: 10:00-20:00 
Szerda: 9:00-20:00 

Csütörtök: 8:00-20:00 
Péntek: 9:00-19:00 

Szombat, vasárnap: rendezvények alatt. 
KÖNYVTÁR 

8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 2. 
Telefon: 88/574-980 
E-mail: konyvtarkenese@gmail.com 

Nyitvatartás: 
Hétfő: 10:00-16:00 
Kedd: 11:00-15:00 
Szerda: ZÁRVA 

Csütörtök: 10:00-15:00 
Péntek: 10:00-17:00 
Szombat: 9:00-13:00 
Vasárnap: ZÁRVA 

TÁJHÁZ 
8174 Balatonkenese, Kossuth u. 6. 
Telefon:  +36 88/594-500 

+36 30/769-54-25 
(Osgyán László megbízott intézményvezető) 
tajhazbalatonkenese@gmail.com 

Nyitvatartás: 
2020. február 1. – 2020. június 15.: 

Igény szerint, de csak előzetes bejelentke-
zéssel látogatható. 

TOURINFORM IRODA 
8174 Balatonkenese, Kálvin J. tér 4. 

88/657-700 
balatonkenese@tourinform.hu  

Nyitvatartás:  
Hétfő-péntek: 9:00-16:00 

        BALATONKENESEI HÍRLAP 
Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja 

Polgármester: Jurcsó János 
Alapító szerkesztők: 
1913 – Czakó Gyula 
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél 
Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal, 8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 1.   

Telefon/fax: 88/481-088; 88/481-087 
www.balatonkenese.hu/balatonkenesei-hirlap/  
E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com 
Hirdetésfelvétel: Kultúra Háza, 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4. 
Balatonkenesei Hírlap telefon: 30/837-18-53 

Szerkesztő: Nagy Krisztina és Vasváry-Tóth Tibor 
Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzata, Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági- és 
Sportbizottságának elnöke. 
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep, Szállás u. 4. 

A BORÍTÓN: VIRÁGZÓ TÁTORJÁN, FOTÓ: BOÓR ÁDÁM 
HÁTUL: SOÓS-HEGYI KILÁTÓ, FOTÓ: SÜLE GÁBOR  
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: MÁJUS 15. 

Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az időpontig szívesked-
jenek eljuttatni hozzánk, ellenkező esetben már csak a következő számban kap-
hatnak helyet. Hirdetésfelvétel írásban: balatonkenesehirlap@gmail.com 

A Balatonkenesei Hírlap Balatonkenese Város Önkormányzatának ingye-
nes kiadványa, ezért a szerzők műveikért díjazásban nem részesülnek. 

A cikkek tartalmáért a szerzők (például az interjúban megszólalók) fe-
lelnek. 

Beküldött kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség 
a változtatás jogát fenntartja. 
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