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Kenesei Öcsi József: 
Itt az ősz 

 
Megjött az ősz, deres szellőjével, 
elűzte a nyomasztó meleget, 
hűvös reggel csendes esőjével, 
öntözi a szomjas földet. 
 
Ágyat készít az őszi vetésnek, 
sárgít-zörget a kukoricásban, 
és itt marad borongós vendégnek 
friss szántások barázdáiban. 
 
A szőlőfürtöket tovább érleli, 
színezi és cukrot gyarapít, 
varjak károgása nem ijesztgeti, 
kereplő zavarja ijedt csapatait. 
 
Falevelek az esőben mosakodnak, 
zöldes virulásuk lassan véget ér, 
a gesztenyék az útra koppannak, 
mielőtt leveri őket az őszi szél. 
 
A madárijesztőknek sincs már gondja, 
megkönnyíti munkájukat az ősz, 
a rablókat csak némán ijesztgetik, 
és nyugdíjba mehet már a csősz. 
 
Az álmok nem gondolnak az ősszel, 
inkább új tavaszokra várnak, 
jönnek az éjszaka édes ihletével, 
elképzelői egy új, szebb világnak. 

 

 
 

 – Szeptember – 
 

Szeptember, az ősz első hónapja, 
mikor 

„Felhőn vet ágyat már az alkonyat 
s a fáradt fákra fátylas fény esőz. 
Kibomló konttyal jő az édes ősz.” 

– írta Radnóti Miklós. Valóban, az idő 
már nem olyan, mint akár pár héttel 
ezelőtt. Lehet még meleg, de ez már 
nem ugyanaz. Nem baj. Most ennek 
van itt az ideje, mert a nyári hőségben 
elmerülve valószínűleg észre sem ven-
nénk, ahogy Szeptemberünk kibomló 
kontyát fésülgeti. 

Ő fésülget, a gyerekek meg isko-
lába mennek. Kicsit másabb ez az év-
kezdés, mint eddig bármikor. Maszk, 
távolságtartás. Szomorkodhatunk e-
zen, de lássuk ebben is a jót: legalább 
 

Kalota Gizella: 
Lábra keltünk 

Lábra keltünk s porba léptünk. 
Ide pottyantunk poros utunkra. 
Rójuk útjaink sorát. 
Tapossuk marasztaló sarát. 

Gondolataim szárnyalásai  
hova repítenek el engem? 
Visszavisznek gyökereimhez. 
Visszavisznek Istenhez. 

Összeköt erős kötelékkel. 
El nem szakadnak. 
Rugalmas szálakkal 
lógunk, mint alma 
a mennyei almafán. 

Ha megérik a termés, 
mi is lepottyanunk. 
Éretten, magokkal. 
Melyek kicsiráznak. 
Új életet hordoznak. 
Új fát, új életet teremtenek. 

Benne vagyunk a körforgásban. 
A teremtés csodájában. 
A megsokszorozódásban. 
A szárnyra kelésben és  
a visszatérésben. 
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iskolapadban kezdhetik a gyerekek a ta-
nulást, nem mindjárt a számítógép előtt, 
digitális oktatás keretében. Reméljük, ez 
így is marad. 

Eseményünk volt bőven augusztus-
ban is. Szerencsére volt Lecsófesztiválunk, 
s egy remek éjszakája (viszont annál több 
remek nappala) Tájházunknak.  Mellette 
koncertek, programok. És városunkon 
kívül is zajlott az élet: képzeljék, 30 ki-
lométeres magasságba jutott egy amatőr 
csillagászok által felbocsátott magaslég-
köri ballon. Hogy ez hogy kapcsolódik 
Keneséhez? Nagyon: a csillagászcsapat 
vezetője ugyanis nem más, mint „a mi 
fiunk”: Ivanics Ferenc. Nagy dolog ez, 
hiszen eredményeikkel tele a sajtó, és 
már olyan rangos folyóirat is foglalko-
zott velük, mint a National Geographic. 

Élvezzék az őszi nap sugarait és ol-
vassák kedvvel lapunkat! 

Nagy Krisztina 
 

Szerkesztői előszó 
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Rendkívüli testületi ülést tartott 
július 30-án a kenesei képviselő-
testület. Napirend előtt Jurics Ta-
más jegyző bejelentette, hogy 
Csúcs-Hajdú Tünde július 31. 
napjával benyújtotta lemondását a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagságáról. Az új bizottsági 
tag megválasztására a következő testületi ülésen kerülhet sor. 

Nem hagyta jóvá a Testület a Sourcing Hungary Kft-vel 
villamos- és földgázenergia-beszerzésére kötendő szerződést, 
mert olyan körülmények merültek fel, melyek szerint más cé-
gek eredményes szerződéskötés esetén nem kérnek sikerdíjat. 
A továbbiakban újabb árajánlatok bekérését határozták el a 
képviselők. 

Vis maior támogatásért folyamodott Balatonkenese a 2020. 
június 14-i viharban megrongálódott, önkormányzati tulajdo-

nú ingatlanok helyreállításához. A bekövetkezett káresemény-
nyel kapcsolatban az Önkormányzat nem rendelkezett biztosí-
tással. A helyreállítás összköltsége költségvetés alapján 
66.88.375.- forint; fedezetét az Önkormányzat csak részben 
tudja biztosítani. 

Módosította a Testület a járdafelújítási programra benyúj-
tandó pályázatáról szóló határozatát, mert a beérkezett árajánla-
tok alapján magasabb összegre pályázik a város, melynek az ön-
költsége is több. A 6.200.000.- forint önrészt az önkormányzat 
a 2020-as vagy 2021-es költségvetéséből kívánja biztosítani. 

Döntés született még arról, hogy a 2020/2021-es 
tanévben is támogatja a Testület a Pilinszky János Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola első osztá-
lyos tanulóinak úszásoktatását, majd rövid szünet után 
a képviselők zárt ülésen folytatták a munkát. 

A www.balatonkenese.hu weboldalon megtalálják a 
testületi ülések előterjesztéseit, jegyzőkönyveit, egyéb 
anyagait. 

– nk – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2020. július 30-i rendkívüli 
képviselő-testületi ülésen történt 

A Települési Ügysegéd 
ügyfélfogadási rendje 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hiva-
tala tájékoztatja Balatonkenese polgárait, hogy a Hivatal által dele-
gált Ügysegéd szerdai napokon, 10.00-10.30 óra között tart ügy-
félfogadást a Polgármesteri Hivatal 1. számú irodájában. 
Balatonkenese Város települési ügysegédje Némethné Kovács Júlia. 
A járási hivatal szervezetébe tartozó települési ügysegéd az ügyfelek 
lakóhelyén segít a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek intézé-
sében, közreműködik az eljárás megindításában, és szükség esetén 
az eljárásban is. 
A települési ügysegéd a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben 
tájékoztatást ad az ügyfeleknek, a szükséges nyomtatványokat biz-
tosítja, és segítséget nyújt a kitöltésükben, valamint továbbítja a ha-
táskörrel rendelkező szervhez. 
A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen: 

♦ lakcímváltozással kapcsolatos kérelem átvétele és továbbítása; 
♦ lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatásra irányuló kérelem át-

vétele és továbbítása; 
♦ mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos 

ügyei, szociális és gyámügyekben kérelem átvétele és továbbí-
tása; 

♦ szabálysértési feljelentés átvétele és továbbítása; 
♦ egyéb, a törzshivatal hatáskörébe tartozó kérelmek, illetve mel-

lékletei átvétele és továbbítása; 
♦ az eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok megtételéről 

tájékoztatás (pl. értesítés az eljárás megindításáról, jogorvoslati 
jogról való lemondás lehetősége, jogerőre emelkedésről értesí-
tés kérése stb.); 

♦ helyszíni szemlék előkészítése – pl. időpontegyeztetés az érin-
tettekkel, a helyszíni szemlét elrendelő hatóság útmutatása sze-
rint, esetenként helyszíni szemlén való részvétel; 

♦ egyéb hatósági ügyekben közreműködés, a hatóság erre irányuló 
kérelme esetén; 

♦ földhasználati bejelentéssel kapcsolatos kérelem kitöltésében 
közreműködés. 

A cél, hogy a településeken tartott ügyfélfogadás során a települési 
ügysegéd segítségével valamennyi állampolgár számára biztosított 
legyen a gyors és hatékony ügyintézés. 
Kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak bizalommal az Ügysegéd-
hez, vagy a Járási Hivatalhoz a 88/550-709 telefonszámon, vagy a 
balatonalmadi.jaras@veszprem.gov.hu email címen. 

 

Augusztus 17-én újabb egyeztetésre került sor Bala-
tonakarattya és Balatonkenese képviselői részéről a 
két település között folyamatban lévő peres eljárás mi-
előbbi megállapodással történő lezárása érdekében.  
A két fél továbbra is egyetért abban, hogy mindkét te-
lepülés érdekét az szolgálná, amennyiben a peres eljá-
rást megállapodással tudná lezárni, tekintettel arra, 
hogy így elkerülhető lenne a még várhatóan több évig 
folyó peres eljárás.  
Bár a felek álláspontja egyes kérdésekben továbbra is 
különbözik, ugyanakkor az augusztus 17-i egyezteté-
sen újabb lépést sikerült tenni a közös kompromisszum 
irányába. Összességében elmondható, hogy az állás-
pontok közlednek, ugyanakkor még számos nyitott 
kérdésben kell a két településnek megtalálnia a közös 
nevezőt, de bízunk abban, hogy a további egyeztetések 
során el tudunk jutni arra a közös kompromisszumra, 
amely mindkét fél számára elfogadható. 
 

Egyeztetés 
Balatonakarattya képviselőivel 
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Forgalomkorlátozások 
szeptember 12-én és 13-án! 

Szeptember 12-én a POLAR Kenese Futam verseny idején, forgalmi kor-
látozások lépnek életbe Balatonkenesén. 
A sportolók biztonsága miatt rendezői, valamit forgalomirányító személyzet 
jelenlétére kell számítani a teljes szakaszon. 

A FUTÓPÁLYA NYOMVONALÁNAK LEÍRÁSA 
Vak Bottyán strand » Parti sétány » Honvéd üdülő » Koppány sor » for-
dító » Honvéd üdülő » Parti sétány » Rege u. » Vak Bottyán u. » Szinyei 
Merse Pál u. » Parti sétány » Vak Bottyán strand. 

A fenti szakaszon minden ingatlan autóval is megközelíthető (és elhagyható).
Kérjük az itt nyaralókat, amennyiben lehetőség van rá, ezen a napon a verseny 
ideje alatt az érintett szakaszokon csak szükség esetén közlekedjenek autóval, 
a forgalomirányítók és a rendőrség utasításait betartva. 
A tranzitforgalom részére a 71-es út, valamint az Alteleki út és az Alsóréti 
utca biztosítja az akadálymentes haladást, míg a futóútvonalon érintett, a jel-
zett időszakban közlekedni kívánó célforgalom számára a Vak Bottyán utca 
és a 71-es út közötti mellékutcák egyikét javasoljuk parkolásra. 

A verseny részleteiről, az útvonalról a 
https://futas.maratonman.hu/forgalmi-rend-valtozasok-szept…/ 

linken olvashatnak bővebben. 
Szeptember 13-án a Primavera Balatonman Kenese verseny idején az 
alábbi forgalmi korlátozások lépnek életbe Balatonkenesén. 

KERÉKPÁROS, BALATONKENESE VÁROSÁN ÁTVEZETŐ 
BEKÖTŐ ÚTVONAL LEÍRÁSA 

Vak Bottyán strand » Kikötő utca » 71 sz. főút » Bakó József utca (7213. 
sz. közút) » Táncsics M.utca » Batthyány utca » Bajcsy-Zs. utca » Soós 
Lajos utca » Fő utca (7213 sz. közút ) a 6+640 km-ig. 

A kerékpáros útvonal mindkét irányba üzemel a teljes szakaszon, reggel 8:15-
től, kb. 17:30-ig, az utolsó kerékpáros elhaladásáig! 
Kérjük, a Balatonkenesén élőket és nyaralókat, hogy ebben az időszakban, 
amennyiben tehetik, autóval a városon belül csak a legszükségesebb esetben 
közlekedjenek. A lezárások ellenére minden ingatlan (még a zárt szakaszokon 
is) igény esetén – felvezető motorossal – megközelíthető. 

KIZÁRÓLAG A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT ÉLŐ, 
FORGALOMIRÁNYÍTÓI DISZPÉCSERI TELEFONSZÁM: +36 30 8386055 

A kerékpárosok és a település lakosainak összehangolt közlekedése érdeké-
ben a bekötő szakaszon rendőri, rendezői, valamint motoros biztosítási sze-
mélyzet működik közre. A kerékpáros útvonalat keresztező forgalom szá-
mára a 71 sz. főút – Bakó József utcai csomópontban, illetve a Soós Lajos 
utca – Óvoda utca csomópontban lesz biztosítva az áthaladás (időszakos 
várakozás mellett), míg a tranzitforgalom számára a Fő utca nem lesz 
elérhető Papkeszi irányába. A bekötő útvonalon érintett, a jelzett időszak-
ban közlekedni kívánó célforgalom számára a szomszédos mellékutcák egyi-
két javasoljuk parkolásra. 

A kerékpárverseny részleteiről, az útvonalakról a 
https://balatonman.hu/forgalmi-rend-valtozasok-szeptember-…/ 

linken olvashatnak. 
A verseny szervezői köszönik a város lakosságának az együttműködést! 

 

VÉDŐNŐI ELLÁTÁS 

Tisztelt Kismamák, Anyukák, Apukák! 
A védőnői szolgáltatással kapcsolatos, fon-
tos információk – 

A Védőnő tanácsadó telefonszáma: 
+ 36 70 336 6211, 

mely minden héten hétfőn és kedden hívható. 
A tanácsadás helyszíne: 

Balatonkenese, Óvoda u. 8. 
Hétfő – 12.30-15.30 között 
önálló védőnői tanácsadás. 
Kedd – 11.00-12.00 között 
önálló védőnői tanácsadás. 
Kedd – 12.00-13.00 között 

tanácsadás gyermekorvossal. 
A tanácsadásokra a védőnőnél időpont-
egyeztetés szükséges! A várólista hosszú, 
így legalább egy hónapos várakozási időre 
kell számítani! 

 
Intézményeink nyitvatartása 

Szeptember 1-től 
változik intézményeink nyitvatartása. 

Kultúra Háza 
A Közérdekű információkban megadott 
időpontokhoz képest csak hétfőn van vál-
tozás: 8:00-18:00 óráig lesz nyitva. 

Könyvtár 
Hétfő: zárva 
Kedd: 10:00-16:00 
Szerda: 10:00-16:00 
Csütörtök: 10:00-16:00 
Péntek: 10:00-17:00 
Szombat: 09:00-12:00 (minden páros héten) 
Vasárnap: zárva 

Tájház 
Előzetes bejelentkezés után tekinthető 
meg, és rendezvények ideje alatt. 
Bejelentkezés: 88/594-500, 30/769-5425, 
30/512-5098 

Tourinform 
Kedd-péntek: 8:00-16:00 
Szombat: 9:00-17:00 
Hétfő-vasárnap: zárva 

 
Angol és német nyelvoktatás 

a Tourinform Irodában! 
88/657-700 
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Az idei év egy kicsit másképp telt, mint amihez szoktunk. Más-
hogyan éltünk napjainkat és rendhagyó módon tartottuk ünne-
peinket. Csendesebbek voltunk, szerényebbek, és megtanultuk, 
hogyan legyünk személyes jelenlét nélkül is elérhetőek egymás 
számára. Kicsit lelassult a világ velünk, és újra eszünkbe jutott, 
mert eszünkbe juttatta az élet, hogy a nehézségeket legkönnyeb-
ben összefogással és együtt tudjuk leküzdeni. Köszönöm Önök-
nek, hogy minden pillanatban számíthattunk egymásra! 
Most azért gyűltünk össze, hogy egy kettős ünnepet tartsunk, 
mégpedig az „új kenyér” és az államalapító Szent István ünne-
pét. Kettős ünnep, mondhatnánk, de valahol összekapcsolódik a 
két szál, legalábbis számomra. 
Az új kenyér ünnepe… A learatott búzából augusztusban sütnek 
először kenyeret, és kötelem, hogy előtte áldozatot kell bemu-
tatni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A hagyomány pedig elkísérte a magyarságot évszázadokon ke-
resztül, mert a kenyér egyet jelentett az étellel és az élettel. És 
az elődeink tudták, ezt tisztelni kell! 
A megáldott és asztalra tett kenyér amellett, hogy ünnep, egy 
folyamatot lezáró összegzés. Hiszen nem szabad elfelejteni, 
hogy majdnem egy év munkájának az eredménye, amit az asz-
talon látunk. 
Olyan folyamat, ami hónapokon keresztül meghatározza egy 
család életét. Akkor kezdődik, amikor az előző évi terményt be-
takarítják, és akkor ér véget, amikor kisül a kenyér. De a gazda 
nem pihenhet, hiszen már a következő évi kenyérre kell ké-
szülni. Ebben a körforgásban nincs megállás. 
Az idei kenyér tavaly született és a learatott gabona magja a jövő 
évi kenyeret is biztosítja… 
Államalapító Szent István ünnepe… Iskolás korunk óta tudjuk, 
hogy I. István volt, aki megalapította azt a keresztény államot, 
ami képes volt a vészterhes időkben fennmaradni Európában, és 
aminek büszke polgárai lehetünk ma mi is. 
Azonban itt sem egyetlen pillanatról szól a történet, sőt nem is 
egy személyről. Azt is megtanultuk, hogy István (Vajk) apja, 
Géza volt az, aki az utat kijelölte a fiának, ezzel együtt a ma-
gyarságnak. 
Ő még nem volt király; fejedelemként irányította a törzsek szö-
vetségét. A kereszténységet is jobbára politikai okokból vette 
fel. Ő tudta, miként lehet biztosítani a Kárpát-medencei magyar-
ság fennmaradást. 

Az új kenyér és Szent István ünnepe
Jurcsó János polgármester augusztus 20-i beszéde 

Megváltoztatta az öröklés menetét, az addigi pusztai népek 
által gyakorolt módot, miszerint a család legidősebb férfi 
tagja az örökös lecserélte. Helyette a nyugati, keresztény 
öröklési mintát léptette életbe, ahol az elsőszülött öröklési 
joga dominál. 
Gyermekeinek úgy választott házastársat a meghatározó 
uralkodóházakból, hogy békét biztosítson számunkra. 
A kereszténységben látta annak zálogát, hogy az európai ál-
lamok maguk közé fogadják a magyarságot. 
Hosszú, sokáig tartó munka eredményéről beszélhetünk. Ge-
nerációkon átívelő folyamat fejeződött be a keresztény ma-
gyar királyság megszületésével, de ugyanakkor kezdetét 
vette egy újabb, hiszen a dinasztiaépítés mellett a magyar-
sághoz kellett igazítani az új államformát és annak működé-
sét. A munka tehát nem ért és érhetett véget, a feladatok 
hosszú sora nyílt meg. 
Ha tovább visszük ezt a gondolatmenetet, láthatjuk: mindkét 
esetben az élet körforgásáról, az eredményekből és sikerek-
ből fakadó újabb feladatokról van szó; amikor a jelenkor vív-
mányai a múltban gyökereznek, és a jövőre nézve tartogat-
nak további tennivalókat. És ezt az egyet nem szabad elfelej-
teni! A mai nap holnapra már múlttá válik, így a mai csele-
kedeteink a holnapot határozzák meg. Álljunk hát meg egy 
pillanatra, és vessünk számot! Nézzük meg, hogyan bántunk 
eddig a múlt hagyatékával. Vizsgáljuk meg, hogy a szüleink-
től, elődeinktől kapott értékeket kellőképpen óvjuk-e, jó úton 
járunk-e? Ha nem, akkor sosincs késő ahhoz, hogy korrigál-
juk a hibákat. Ha igen, akkor menjünk tovább azzal, hogy 
már az utódaink örökségét készítjük elő… 
Számomra így forr össze ez a két jeles ünnep, és így egészül 
ki a saját életemmel. 
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A kenyeret Némethné Sz. Tóth Ildikó református lelkipásztor
és Medveczky Miklós plébános áldotta és szentelte meg. 
„…Ez az ünnep nemcsak arra való, hogy romantikusan visz-
szatekintsünk az ezer évvel ezelőtt élt első szent királyunkra, 
hanem arra, hogy mindegyikünk felismerje a maga egyedi hi-
vatását; azt, hogy mindenki azon a helyen, ahova a kegyelmes 
Jóisten állította, munkálkodjon. Azért, hogy népünk, a ma-
gyarság még ezer évig itt legyen.” – mondta Medveczky Mik-
lós atya. 
„A mai ünnep Isten gondoskodó szeretetének ünnepe. Amikor 
ünnepelünk, Neki adunk hálát a hazánkért, hogy otthont adott 
nekünk ebben a világban, hogy népünknek helye lehet Európá-
ban, a Kárpátok ölelésében, ezen a gyönyörű földön. 
És Neki adunk hálát a mindennapi kenyérért, ételünkért-éle-
tünkért, amelyet gondviselő kegyelméből évről évre megad ne-
künk. Isten gondoskodásának gazdagságát írja le a 65. zsol-
tár” – fogalmazott Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkész. 
 

Fotók: M. Teréz nővér, Kalota Gizella,
Kultúra Háza, Vasváry-Tóth Tibor

XVI. Lecsófesztivál 
Balatonkenesén 

2020. augusztus 22-én rendezték meg városunkban az idei 
év Lecsófesztiválját. Bár nyilvánvalóan a koronavírus-hely-
zet miatt nem indult annyi csapat, mint máskor, ételekben 
és a szokásos remek hangulatban nem volt hiány. 
A Lecsófesztivált Kontrát Károly, Balatonkenese ország-
gyűlési képviselője, államtitkár, miniszterhelyettes nyitotta 
meg. A zsűri tagjai Parragh Márta, Balatonkenese új dísz-
polgára, Ráday Mihály televíziós szerkesztő és Geiszt Jó-
zsef mesterszakács voltak. 
Az I. díjat a Cinkosok csapata nyerte meg, Lecsó Cinkosok 
módra nevet viselő lecsójával. 
II. helyezett lett a Lecs-Gó csapat, Karanténlecsójukkal. 
III. helyezést ért el a Lecsóőrök csapata, Békés-Balaton 
Kooprodukció nevet viselő művükkel. 
Különdíjas lett az Oriol csapat és a Tájház! 
Gratulálunk minden csapatnak és résztvevőnek! 
Jövőre találkozunk a XVII. Lecsófesztiválon! 

További képeink a 40. oldalon. 
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A Tájházban történt 
Mozgalmas volt ezen a nyáron a Balatonkenesei Tájházban az élet: szerdán-
ként kézműves foglalkozások, szombatonként koncertek várták az érdeklő-
dőket, és idén is voltak teadélutánok. 
 

A Tájház éjszakája, augusztus 21-én már beme-
legítés volt a következő napi Lecsófesztiválra. 
Sült keszeg került az asztalra a Horgászegyesület, 
csülkös bableves a Népdalkör jóvoltából, és dol-
goztak a sosem fáradó tájházi nagymamák is: lan-
galló sült a kemencében. A hangulatról a Szivár-
vány Népdalkör, valamint Ökrös Tibor és cigány-
zenekara gondoskodott. A gyerekeket játszóház, 
szabaduló játék, hangszerbemutató és éjszakai, 
zseblámpás kincskeresés várta. Közben madár-
odút és fecskefészket készíthettek a Magyar Ma-
dártani Egyesület tagjaival és papírmadarakat 
hajtogathattak Kerti Terézzel. Aki az estébe nyú-
ló délutánon nem fáradt el, sötétedés után Bencze 
Balázs távcsöves csillaglesén kutathatta az égbol-
tot. 
 

 
A Tájházi teadélutánok első előadásán Kámánné Szőke Ka-
talin tartott előadást Nagy Lászlóról. Megismerhettük a költő ha-
gyományos paraszti világhoz való vonzódásának alapjait és kép-
verseinek motívumait. 
 

 

Máthé Áron történésztől a balatoni pártüdülők világáról hall-
hattunk érdekes adatokat és történeteket. 
 

Szerdánként nagyszerű remekművek készültek
– itt például rafiaedények.

Tájházunk - mézeskalácsból 
 

← Vendégünk volt a Holddalanap zenekar 

…és jártak nálunk még táborozók – volt, hogy egyszerre szá-
zan –, tárlatlátogatók, érdeklődők. Ennek a nyárnak most vége, 
de jövőre mindenkit újra a legnagyobb szeretettel és rengeteg 
érdekességgel várunk! 
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Új díszpolgárai vannak Balatonkenesének 
Péterfy Gizella és Parragh Márta 

Díszpolgári címeket adott át a város augusztus 20-i ünnepségén Jurcsó János polgármester. Parragh Márta, a Nők a Balatonért 
Egyesület helyi csoportjának megalakítója és sokáig vezetője, a Szivárvány Népdalkör és a Tátorján Nyugdíjasklub korábbi 
vezetője több évtizedes, fáradhatatlan közösségi munkája elismeréseként kapta a kitüntetést. Péterfy Gizella festő- és szobrász-
művész, akit szintén sok-sok év és rengeteg alkotás köt Keneséhez, sajnos már csak posztumusz kitüntetésben részesült. Helyette 
lánya, Kő Virág és fia, Kő Boldizsár vették át a díszpolgári oklevelet (lásd az alsó képet). 
 

– Ismerem a természetét, hogy mennyi csoda áradt belőle – mondta róla fia, 
Kő Boldizsár. – Nyakas székely volt, sok szempontból hajlíthatatlan. Nagyon sajná-
lom, hogy ezt a pillanatot nem érhette meg, mert őszintén szerelmes volt Kene-
sébe. A kertjét úgy alakította ki, mintha Erdély lenne, ahol született, de Kenese 
volt számára az a pontja Magyarországnak, ahol ugyanolyan jól érezte magát. 
Gyökeret eresztett itt. Édesapja Ózdra menekítette ki a családját annak idején 
Erdélyből, amikor újra a románoké lett. Nagyapám lelkész volt, és előtte elég 
ékesszólóan beszélt a szószékről ahhoz, hogy többen javasolták neki, ne várja 
meg, amíg teljesen ellehetetlenítik és börtön várja. A szülők három gyerekkel 
jöttek el Erdélyből, és nem hoztak magukkal szinte semmit. Édesanyám ekkor 
még kicsi gyerek volt. Ózd bánatos iparváros volt akkoriban; igaz, a hegyek lega-
lább emlékeztették őket Erdélyre, de a valóság egészen mást volt. Ha leesett a hó, 
másnapra megpirosodott a levegőben szálló vasportól. – Egyik évben kitalálták, 
hogy eljönnek a Balatonhoz nyaralni. Felpakolták a sátrat meg a gyerekeket, és 
Kenesére vonatoztak. A Partalja akkor még teljes mocsárvilág volt, klasszikus 
őserdő, fűzfákkal, hatalmas jegenyékkel tarkítva. Itt töltötték a nyári szünidőt, és 
onnantól mindig ide jártak sátorozni. Végül meg tudtak venni egy telket olcsón, 
ahol klasszikus faházat építettek. De ez volt a szerencsénk, amikor megszülettem, 
ide hoztak haza, mivel akkor még normális albérletük sem volt. Itt nevelgetett é-
desanya, a Partalja úti házban. Kenese onnantól kezdve a szívünkbe égett. A ház 
összetartotta a nagy családot: a gyerekek, unokák nyaranta mindig együtt voltak. 
Később a szüleim meglátták a nádfedeles házat a falu közepén és beleszerettek. 
Éppen eladó volt, úgy emlékszem, Méreg Róza néni árulta. Naponta végigkente 
a járdát és a falakat vörös porfestékkel, amitől gyönyörű lett. A kertben embernél 
magasabb mákültetvény, hatalmas, lila virágokkal. A húgommal beszaladtunk és 
eltévedtünk benne. Mintha az Óz, a csodák csodája mesébe csöppentünk volna. –
Az épület korábban kocsmaként is működött, mondhatjuk, nagy a ház személyi-
sége. Édesanya rögtön ide talált lélekben is. És a település olyan nagyon áthatotta, 
alig várta, hogy ide költözhessen. Apa helyzete más volt, ő Hevesről került a fővá-
rosba, és szerette Kenesét, de elsősorban budapestinek érezte magát: ott tanított, 
oda kötötte a hivatása. Anya pedig a szokásos kőkeménységgel kijelentette: ha 
nagyapám itt akar élni, akkor ő is itt lakik vele. És leköltöztek ketten Kenesére. 

Édesanyának voltak fájó 
pontok az életében – például 
a válása –, de a kenesei kö- 
zösség felkarolta őt. Nem 
volt könnyen barátkozó tí- 
pus, szigorú tudott lenni, de 
őszinte. Nagy veszteségér- 
zés volt számára, amikor a 
Pilinszky képe lekerült az is- 
kola faláról. Már csak ezért 
is nagyon jólesett volna ne- 
ki a díszpolgári cím Kene- 
sétől. Közben a kép is megtalálta új helyét a Kultúra Házában, ahol szép és méltó 
kiállítás készül. Hiszem, hogy látja, ami történik, és boldog. Csodálatos az ottho-
nában lenni, ahol mindenhol érezni őt. Még a tűzifa is úgy van felrakva, ahogy ő 
hagyta. Mély gyászban vagyunk a húgommal – édesapánk is most halt meg, nem 
sokkal anya után. Nekünk, örökösöknek szintén fantasztikus az üzenet, hogy ek-
kora elismerést kapott édesanyánk. Mint alkotó embereknek, biztatás: szeretnénk 
minél többet hozzátenni Keneséhez. Jó látni, hogy itt kis civil összefogások men-
tén történnek dolgok, amelyek előre viszik a várost. Nagyobb településen ez már 
nincs így. A húgom festő-, a sógorom szobrászművész, a feleségem énekes és 
néprajzos – érezzük, hogy van itt még dolgunk. 
 

Péterfy Gizella 
festő- és szobrászművész 

1943. március 3-án született Marosvá-
sárhelyen. 1963 és 1968 között végez-
te a Képzőművészeti Főiskolát Buda-
pesten, mestere Bernáth Aurél volt. 
Önálló tárlatokat 1972-től tartott, rend-
szeres résztvevője megyei és orszá-
gos kiállításoknak. 1991-től a Veszpré-
mi Művész Céh tagja. Művei több ní-
vódíjat érdemeltek, így az 1993-as és 
2000-es veszprémi Tavaszi Tárlat, az 
1999-es ajkai kiállítás és az 1999-es ba-
latonalmádi tárlat fődíjának birtokosa. 

Festett sajátos látásmódú Biblia-soro-
zatot, portrékat családtagjairól, bará-
tairól. A 80-as évek közepétől egyre 
több festett szobrot készített. Jelentő-
sek köztéri munkái: Salgótarjánban 
(Jelenések Balassiról; pannó), Baján 
(Heisenberg, Bach; pannók), Budapest 
XI. kerületében (A XI. kerület ódái; pan-
nó), Balatonvilágoson (Szent István és 
Gizella; emlékmű), Balatonakarattyán 
(Ezredforduló kapuja; emlékmű), a fel-
vidéki Ajnácskő katolikus templomá-
ban (Mária-oltár). Városunk reformá-
tus temetőjének I. és II. világháborús 
emlékműve is az ő alkotása. 

1986-tól élt és dolgozott Balatonkene-
sén. 

2020. január 31-én, életének 76. 
évében hunyt el, Budapesten. 

 – vtt –
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Parragh Márta a XVI. Lecsófesztivál zsűrijében, Ráday Mihály 
televíziós személyiség és Geiszt József mesterszakács társaságában

Köszönet – mindenért! 
Díszpolgár! … Én ennek a falunak, majd városnak egyszerű polgára vol-
tam, itt éltem, tevékenykedtem. Itt éltek elődeim is, itt születtem. Szerettem 
a gyermekkoromat, boldog voltam a felcseperedő gyermekeimmel, és 
büszke vagyok a tíz unokámra, akik itt nőttek fel, és ifjú felnőttként meg-
állják a helyüket, bárhová kerülnek. Mindig igyekeztem közösségben élni 
és mindent megtenni azért, hogy a körülöttem élő emberek jól érezzék 
magukat, hasznosan töltsék el a szabadidejüket és a település jó hírét is 
öregbítsék. 

Ezért örömmel tölt el és némi büszkeséggel – úgy is, hogy a sorsom köz-
ben máshová sodort –, hogy ezek a közösségek a mai napig működnek, 
élnek. 

A Szivárvány Népdalkör töretlen lelkesedéssel énekel és szerzi a kiváló 
minősítéseket a jelenlegi vezetők segítségével. 

A Tátorján Nyugdíjasklub olyan lelkes vezetőt kapott, aki programjaival, 
szervezésével kedvet csinál újabb csatlakozó szépkorúaknak, hogy hasz-
nosan, élményekkel gazdagodva, jó közösségben töltsék el azt a néhány 
órát, amit együtt vannak. 

A Nők a Balatonért Egyesület tevékenysége nemcsak szórakozással, 
hanem fontos munkával jár, amit az új vezető – megsokszorozva az előd 
munkáját – olyan magas színvonalon, hatalmas lelkesedéssel és energiá-
val végez a vele együtt munkálkodó hölgyekkel együtt, ami előtt csak 
„kalapot emelni” tudok és gratulálni. 

Azt gondolom, hogy ezek a megszakítás nélküli szálak és eredmények 
jelenthetik azt a kis szót a polgár elé, hogy dísz! 

No meg azt is, hogy a település vezetői, polgárai is értékelték ebben az 
eredményben a kezdeményezőt. 

Még egyszer szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik méltónak 
találtak rá, hogy ezt a megtisztelő címet megkapjam; a város vezetőjének, 
polgármester úrnak, a képviselő-testületnek és mindenkinek, akiknek a 
segítségével ezeket az eredményeket fel tudjuk mutatni és tovább vinni. 
Ígérem, hogy igyekszem minél több kenesei eseményen részt venni, és ha 
szükség lesz rám, mindenben segíteni a város ünnepeit, rendezvényeit. 

…a mindig kenesei Parragh Márta 
Buzsák, 2020. augusztus 20. 

 

Mindig keneseinek lenni 
A Lecsófesztivál zsűrizése után nyílt alkalmunk leülni egy 

beszélgetésre Parragh Mártával. 

– Mit jelent mindig keneseinek lenni? 
– Ezt nem lehet úgy megfogalmazni, hogy csak egyvalamit 

jelent. Ez sokkal inkább egy érzés. Itt születtem, nagyon hosszú 
ideig itt éltem és életem szinte minden élménye ide köt. 

– Akkor mondhatjuk, hogy a díszpolgári cím egyfajta ösz-
szefoglalása a sok évtizedes tevékenységnek? 

– Igen. Mindannak, amit keneseiként a keneseiekkel csinál-
tam, az elismerése. Már kilenc éve elköltöztem, és még így is. 

– Ezt azt jelenti, hogy maradandót sikerült alkotni. 
– Minden csoport, amit elindítottam, vagy amelynek az éle-

tében szerepet vállaltam, most is működik. Azóta csak sikere-
sebbek lettek, fejlődtek, ami a folyamatos munka eredménye. 
Kenesére jönni azóta is mindig öröm. 

– Mit érzett, amikor értesült róla, hogy Kenese díszpolgári 
címmel szeretné kitüntetni? 

– Forogtak bennem a gondolatok. Úgy éreztem, nagy meg-
tiszteltetés ért, a település elismerte azt a sok munkát, amit 
örömmel, lelkesedéssel végeztem. Nagyon megható érzés volt. 
Először el sem akartam hinni. 

Mindig nyüzsgő ember voltam. A rendezvényeken, mint ami-
lyen például a lecsófesztivál, rendszerint itt 
voltam a népdalkörrel vagy a nyugdíjas-
klubbal. Általában én voltam a szervező. 
Valószínű, hogy ez az adottság bennem van. 
Ezt Buzsákon, ahol most élek, szintén észre-
vették: énekelni szerettem volna az ottani nép-
dalkörben is, úgy, hogy a háttérmunkát már 
ne nekem kelljen végezni, de a feladatok ott 
is megtaláltak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Milyen Buzsákon élni? 
– Csendesebb település, mint Kenese, a-

hol a nyári időszak mindig nagyon moz-
galmas. Kedves település, ahol befogadtak 
és elfogadnak. Őrzi a hagyományait tánc-
ban, énekben, hímzésben. Legalább 250 né-
met család vett házat a faluban és költözött 
oda: érdekes a keveredés. Az értékeket ők is 
megbecsülik, értékelik és tisztelik. 

– nk –
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Zöld Energia 
0%-os Napelem Pályázat 

lakossági fogyasztók részére 
 

Solar Rendszerépítő Kft. 
8200 Veszprém, Budapest út 75. 

info@solar-re.hu. 
www.napelemveszprem.hu 

+36 30/ 298 5585 
+36 70/ 638 2339 

 

Otthonába visszük a Napot 
Növelje lakásának, házának energiahatékonyságát, tele-
pítsen megújuló energiaforrást-napelemet 0%-os hitellel! 
A hitelt magánszemélyek, társasházak, és lakásszövetke-
zetek igényelhetik,10%-os saját forrással, többek kö-
zött fűtési rendszerek korszerűsítésére, szigetelésre, nyí-
lászárók cseréjére, valamint megújuló energiaforrások, 
vagyis napelemek, napkollektorok beépítésére. Az igé-
nyelhető hitelösszeg magánszemélyeknek 500.000 –
10 millió forint, társasházak és lakásszövetkezetek esetén 
pedig lakásonként 250 000 – 7 millió forint. A hitel futam-
ideje maximum 20 év lehet. 
 

A zöld energiával kapcsolatban 
lakossági fórumot tartunk Balatonkenesén, 

melyen további kérdéseiket is feltehetik. 
Ennek helyszíne és időpontja: 

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
(Kultúra Háza) 

8174 Balatonkenese, 
Kálvin János tér 4. 

2020. szeptember 3. csütörtök, 17:30 óra 
 

Hirdetés 
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– Boldog születésnapot kívá-
nunk, az újság olvasói nevében 
is! 

– Örülök, hogy megnyilvánul 
irántam az érdeklődés. Kicsit 
már kezd is sok lenni, annyian köszöntöttek az elmúlt napok-
ban. 

– Egyszer lesz valaki kilencven éves… És ha így éli meg, 
mint Zsiga bácsi, az külön ünneplésre ad okot. 

– Az élet hengere nem mindig egy talajt présel. Nem va-
gyunk egyformák – szerencsére. Mit lehet ezzel tenni? Az idő-
nek az a tulajdonsága, hogy nem lehet visszatekerni, csak egy 
irányba forog. Viszont ahogy telik, egyre több dologból lehet 
meríteni. Ez nemcsak hasznos, hanem kötelező. 

– Milyen volt ez a kilencven év? Hogyan telt? 
– Úgy, ahogyan a század. Akár tetszik, akár nem, azt a sor-

sot viszi magával mindenki, amilyen korban él. Egyik ember 
igyekszik jobban levetkezni – több-kevesebb sikerrel –, mint a 
másik. Hogy megmaradjunk, ez az egyik fundamentum: ne 
akarjunk elszaladni magunk elől. Merjük vinni magunkat. De 
úgy vigyük végig az életünket, hogy merjük végig vallani, 
folytatni. 

– Honnan indult a történet? 
– A családom és én is, apai ágon Budapesten, Kőbányán 

élt. Én is kőbányai gyerek vagyok, a Harmat utcában születtem 
a testvéreimmel együtt. Édesanyám nem kőbányai volt, ő 
1889-ben Jászapátiban született. Édesapám 1887-es születésű 
volt. Anyukám hat gyereket szült, hárman éltük meg a felnőtt-
kort. A bátyám hamar elment, pedig aktív sportoló, futballista 
volt. A szakszervezetek anyagilag és erkölcsileg is támogatták 
az üzemi csapatokat, ott játszott. Sajnos 60 évesen halt meg. 

Apám önálló cipészmester volt. Inas korában súlyosan 
megbetegedett, aminek következtében a bal lábát térd alatt el 
kellett távolítani. A jobb kezét könyökben nem tudta egyene-
síteni és hajlítani, mozdulatlan maradt. Ekkor tanulta át bal 
kézre a mesterséget és így vitte a három gyerek nevelését. Volt 
azért szerencsénk is: apámnak a Szent László téren volt a mű-
helye. Na, nem valami nagy dolgot kell elképzelni: egy fabódé; 
korábban egy kerékpár-mechanikus dolgozott ott. A téren mű-
ködött az Astoria mozi, annak az udvari kijáratán közvetlenül 
az apám műhelye mellett jöttek ki az előadásról az emberek. 
Ha átnézett a téren, meg tudta mutatni az épületet, ahová isko-
lába járt. A négy polgárit én is ott végeztem – a Liget utcai 
polgári fiúiskolába jártam, ami ide terjeszkedett. Mellette volt 
a templom, amellett a kerületi elöljáróság, a túloldalon pedig a 
Halom utcai polgári leányiskola, ahová a húgom járt. Jó volt, 
hogy így együtt lehettünk, mert apám egészségi állapotából ki-
folyólag szüksége volt segítségre, kellett valaki, akit el tudott 
küldeni különböző megbízatásokkal. A bátyámnak így telt a 
tinédzserkora; utána én következtem, majd a húgom. Akkor 
már Rákoshegyen laktunk, körülbelül hat kilométeres távol-
ságban. Apám nem tudott magával vinni semmit, hiszen az 
egyik kezét nem tudta használni, a másikban meg ott volt a bot. 
Így reggelente felszálltunk a vonatra, és vittük magunkkal egy 
éthordóban az előző napi vacsorából megmaradt ételt – az volt 
az ebédünk. Azt betettük a műhelybe és mentünk iskolába. Az-
tán ott ebédeltünk apámmal – nyáron petrófőzőn melegítet-
tünk, télen ott volt a jancsikályha. Ebéd után apám szunyókált 
egy fél órát, ez volt a második napirendi pont. Mikor felébredt, 
mondta: na, vedd elő az újságot! Felolvastam a címeket, és ő 
megállított, hogy mit olvassak fel. Akkorra már mindig ott ült 
egy-két öregember – nyáron azért, mert árnyék volt, télen meg 
azért, mert volt kályha. És amit olvastam, megbeszélték. Ab-
ból ragadt rám valami, sőt, lényeges faragója lett a jellemem-
nek, a „Mi vagyok én?”-nek. Ma sem tudok és akarok más-

hogy gondolkozni azokról a dolgokról, a frontról érkezett hí-
rekről, mint ahogy akkor az öregektől hallottam. A reagálásuk, 
a visszaemlékezéseik a nagy háborúra – az első világháborúra 
– nagyban befolyásoltak. Ilyen értelemben átugrottam a gye-
rekkort, mert a nyári szünet két hónapjának kivételével – azt 
meghagyta nekünk apám – ott töltöttem a legtöbb időmet a 
műhelyben. Nem is voltam igazán jó tanuló – eleinte próbál-
tam ott leckét írni, de mindig volt más feladat. Otthon pedig 
elég szerény körülmények között éltünk, egy nyolcas petróle-
umlámpával világítottunk – hova tegyük, hogy mindannyian 
lássunk? Nem rovok meg senkit, ha ezeket a dolgokat nem érzi 
át, mert így visszatekintve, messziről nem lehet megérteni. Ha 
beszélünk róla, lehet azt mondani, hogy régi és unalmas dol-
gok, de ez volt az életünk. Bennem ez maradt és nem vész el. 
Sokat tudtam hasznosítani belőle. 

A húgom már nem segíthetett apámnak sokáig, mert apám 
1947 februárjában elhunyt. Volt egy szomszédunk, akinek a 
sógora és a sógornője a Maglódi úti textilgyárban dolgozott. A 
front utáni napokat, heteket szoros kötelékben éltük együtt. 
Baumgartner Feri bácsi pedig bevitt a gyárba dolgozni. 

Amikor az üzemekben megindult a munka, nem tudtak érte 
érdemben mit adni, mert infláció volt. Mire az emberek haza-
vitték a fizetésüket, az már csak a töredékét érte. De nem is 
lehetett mit kapni, vásárolni. Így a gyárakban élelemtárakat 
hoztak létre. A megalakuló szakszervezetek versengtek, me-
lyikük az ügyesebb a cserekereskedelemben. Nemcsak az 
egyes emberek adták oda a ruháikat, értékeiket az élelemért, a 
gyárak is üzleteltek, amivel tudtak, hogy ellássák a dolgozói-
kat. 

A textilgyárban, az odakerülésem után pár napig udvari 
munkás voltam. Éppen tetőt javítottak, én meg ki mertem men-

Bennem ez maradt és nem vész el
Születésnapi beszélgetés a 90 éves Kemény Zsigmonddal 

 

A Szivárvány Népdalkör tagjaként
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ni a tetősíkra, így ezzel a brigáddal dolgoztam. Egyik nap jött 
Feri bácsi: holnaptól te mégy a kenyérért. Kaptam egy aktatás-
kát, százas ívekben pedig a kenyérjegyeket. Három-négy asz-
szony jött velem, olyanok, akiknek olyan állapotban volt a ci-
pőjük, hogy rossz idő esetén is bírtak benne járni. Közel hét 
kilométerre kellett eljárnunk minden nap. Reggel hét körül in-
dultunk egy négykerekű, rudas, lapos platójú kocsival, amire 
egy fonalas láda volt erősítve. Húztuk, toltuk, esőben, hóban. 
Nem egyszer megtapsoltak, amikor megérkeztünk a kenyérrel. 
– Ez volt a munkám 1946. augusztus 1-ig, mert akkor bejött a 
forint, és minden teljesen megváltozott. Az élelemtár még 
fennmaradt egy darabig, de akkor kenyeret már lehetett kapni 
a boltokban. Mai szemmel ezek apróságok, és ilyen időtávlat-
ban könnyű megfeledkezni róla, de akkor nagyon sokat jelen-
tett, hogy a napi kenyeret meg tudták venni az emberek. 

A gyárban nőttem fel. Ott voltam húszéves koromig, a be-
vonulásomig. Amikor tizenhat éves lettem, három műszakban 
kezdtem dolgozni. Akkor apám már nem élt, a bátyám még 
nem jött haza a hadifogságból, és figyelemmel voltak arra, 
hogy el kell tartani a családomat, így olyan gép mellé tettek, 
amivel viszonylag jól lehetett keresni. Így húztam le három 
évet, anyám korú asszo-
nyok között. Nyomot 
hagytak bennem: mindig 
meg merték mondani, 
ami a szívüket nyomta. 

1950 októberében be-
vonultam katonának. Süt-
törre vittek, Soprontól 
nem messze. Ekkor zaj-
lott a hadsereg újraformá-
lása. Már bő három éve 
párttag voltam. A párté-
let a munkahelyekre é-
pült, és onnan gyakran 
vitték a dolgozókat isko-
lára. Ezek több hetes, 
bentlakásos iskolák vol-
tak, az asszonyok meg 
értelemszerűen nem szí-
vesen vettek részt, hi-
szen nem tudták otthagyni a családot. Így én többször mentem. 
Ilyen előzményekkel vonultam be. Az iskola pedig itt is meg-
talált: néhány hónap múlva felrendeltek a Honvédelmi Minisz-
tériumba, és politikai tiszti állományba vettek, tiszti iskolába 
kerültem. Mondhattam volna nemet, de annyi nemet mondtam 
már korábban. Így lettem hivatásos katona. 

Az első beosztásom Tabon volt, ahonnan Marcaliba kerül-
tem. Bő egy évet töltöttem ott, akkor megint beiskoláztak. 

A csapatéletet választottam, nem bántam meg. Heti három-
négy alkalommal valamelyik alegységen biztosan részt vettem 
a gyakorlati kiképzésen. A lovon kívül nem volt más szolgálati 
járművem. A pécsi gépkocsizó lövészezredhez helyeztek, ott 
volt szolgálatilag lovam. Aztán Pécs harmadik kerületében ta-
nácstag lettem. A katonák oktatását szerveztük: aranykalászos 
gazdatanfolyamot, akinek nem volt meg a nyolc osztálya, ál-
talános iskolai képzést. 

A feleségemmel 1948-ban ismerkedtünk meg. Az üzemből 
nyaralni küldtek Széplakra. Ismertem már őt a gyárból, a gyű-
rűsfonóban dolgozott, de az üdülőben beszélgettünk először 
igazán. A kapcsolatunkra a bevonulásom tette rá a pecsétet. 66 
évet éltünk együtt. 

A feleségem mindenhova követett, pedig nagyon sok vá-
rosban teljesítettem szolgálatot. Ahová jött utánam, mindenhol 
dolgozott – több munkahelye volt neki is. Sokszor nagyon 

nehéz körülmények között éltünk, de fiatalok voltunk. Gyak-
ran csak egy-egy irodát tudtak szolgálati lakásként biztosítani. 
1955-ben megszületett a kislányunk, onnantól hárman vándo-
roltunk. Éltünk Marcaliban, Budapesten – ott kétszer is, egy-
szer egy, egyszer négy évig, sőt, végül ott is fejeztem be a ka-
tonai pályafutásomat, Kaszásdűlőn –, Pécsett, Tatabányán, 
Abasáron, Aszódon, Rétságon – az akadémiáról oda kerültem, 
a rétsági harckocsizó ezredhez; velük 1968. augusztus 20-án 
éjfélkor kiballagtunk Lévára, ahonnan októberben jöttünk 
vissza; de azt írta a pozsonyi Szép Szó, hogy Léván minden 
csendes. Kölcsönös megértéssel viszonyultunk egymáshoz az 
ottani erőkkel. 

Nem sokkal később az építő műszaki alakulathoz kerültem. 
Ezek 1964-ben jöttek létre, az olyan népgazdasági beruházá-
sok kivitelezésére – vasút, posta, lakótelepek, üzemek –, ame-
lyeknek a megvalósítására a hadseregtől várták jelentős lét-
szám biztosítását. Ez a hadseregnek is jól jött, mert sok volt a 
sorköteles, akik morálisan vagy előképzettségüket tekintve 
nem voltak alkalmasak, hogy harci alakulatokhoz kerüljenek. 
Pakson, az atomerőmű építésén csúcsidőben 1600-an voltunk. 
A dolgozók összlétszáma 11000 volt, ebből nem kevés a ka-

tona. Ott már nagyon sok 
jól képzett szakmunká-
sunk is volt, és sokan 
kaptak egyszerűbb ipar-
ágakban átképzést. De 
folyt az általános iskolai 
oktatás is, a korábbiaknál 
még nagyobb számban. – 
Az atomerőmű első 
blokkját már üzembe he-
lyezték, amikor eljöttem 
onnan. A metróépítő mű-
szaki zászlóaljhoz kerül-
tem, Budapestre. Végül 
innen szereltem le és 
mentem nyugdíjba, 41 év 
munkaviszony után, 
1985-ben. 

– És jött Kenese… 
– Kenesén korábban 

sokat jártam a Honvéd Üdülőben. Az ellátás annyira teljes volt, 
hogy a településre be se tettem a lábam – nem volt miért. Mi-
kor a fehérvári alakulatnál szolgáltam, a sógorommal, a húgom 
férjével kerestünk hétvégi telket. És ráakadtunk Kenesére. 
Először a Szivárvány utcában volt egy 57 négyszögöles tel-
künk – nyolc méter széles, huszonnégy méter hosszú –, jóvá-
hagyott építési tervvel. Azt a házat saját kezűleg építettük a 
sógorommal, mint ahogy ezt a házat is, amiben most lakunk. 
Idegen csak a gázos és az ács dolgozott rajta. A feleségemmel 
fejeztük be például a kéményt. Jól dolgoztunk, mert mikor 
1985-ben a földrengés volt, szinte az összes szomszédé ledőlt, 
megrongálódott, csak a miénk állt. – Megszületett az unokám, 
és a húgoméké is, a keresztlányom. Kinőttük a telket és a há-
zat. Akkor találtunk erre a telekre, ahol most vagyunk. Ezt a 
házat már eleve olyan céllal építettük, hogy egyszer itt lakjunk. 

Nagy kalandjaink voltak az életben, és ez is éltető erő. Min-
denki bukik az életben, ezt én se kerülhettem ki. Nem tartom 
magam megtört embernek: a nehézségek az élet fordulói vol-
tak. Tökéletesen megfelelt minden úgy, ahogyan volt. Azt ta-
pasztaltam, nagyobbat bukik, aki elfelejti, honnan jött. Én nem 
felejtettem el. Egy biztos, a semmittevést viszont nagy szeren-
csével sikerült elkerülnünk. Ami hátravan, azt már, úgy érzem, 
ki lehet bírni. 

– nk – 

Elyne Vágival és Farkasné Ferk Katalinnal 
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Augusztus utolsó vasárnapján közel 50 fővel a Kippkopp 
Óvoda és Bölcsőde udvarán végeztünk önkéntes mun-
kát. Az Óvoda teljes kerítésszakaszát lefestettük, lakatos 
szakembereink egy kiskaput készítettek, továbbá felújí-
tottuk a főbejárat felett található homlokzatot, melyen ja-
vítási munkálatokat is végeztünk. Kicseréltük az elkor-
hadt elemeket és újrafestettük. A számunkra is nemes 
ügy mögé több mint ötven helyi vállalkozó, szervezet 
csatlakozott támogatóként, akiktől jelképesen egy doboz 
festéket, ecsetet és egyéb kellékeket kértünk. Vendéglá-
tásunkról a Kocsis Kenese Kft., a Kenese Marina Port 
Zrt. és Szegény Károly gondoskodott. Nekik ezúton is 
köszönjük a finom ebédet! 

Köszönet Támogatóinknak, hogy a mai célkitűzésünket 
segítségükkel sikeresen végrehajtottuk, továbbá Min-
denkinek, aki munkájával hozzájárult a mai nap sikeré-
hez! 

Fotók: Novák Lászlóné Zsuzsa, Weisz Lajos
 

 
Ismét munkában a Városvédők 
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Támogatóink: 
Vass Gumiszerviz 
Farkas és Társa Kft. 
Erzsébet Vendéglő – Szegény Károly 
Krizsó és Társa 2010 Kft. 
Kocsis Kenese Kft. 
Kenese Marina-Port Zrt. 
Globe Dental Kft. 
Nádascsárda Kft. 
Balatonfői Yacht Club 
Miklós és Miklós Bt. 
Hydrodynamic Kft. 
Hydro Optic Kft. 
Villker Kenese Kft. 
Novépszer ’97 Kft. 
Gálffy és Társa Kft. 
Vadkacsa Étterem 
Pékmester Biscuits Kft. 
Mágus Facenter Kft. 
AWI-BOLL Kft. 
Pörc Bisztró és Delikát 
Eleven Cukrászat 
Kenesevas 
Fregatt Presszó – Berta Károly 
Levendula Virágüzlet 
Antikvárium Balatonkenese 
Gazdabolt – Gyurica László 
Matacsalja Kft. 
Túr de Flanc 
Sziszi Bála 
JA-KO Parts Autóalkatrész – Vass Károly 
Vegyeske Papír-Írószer 
Balcsi „Íz-lelő” Büfé 
Alsóréti Üdülő Egyesület 
Balatonkenesei Horgász Egyesület 
Fürge Ujjak Klub 
Iskolai Szülői Munkaközösség 
Óvodai Szülői Munkaközösség 
Gyurica Attila 
Álich Tibor 
Szabó Lajos 
Újvári Gábor 
Sági Gábor 
Ferik Andrea 
Till Dóra 
Álich Jánosné 
Álich Klára 
Keresztes János és családja 
Juhos Rozi és családja 
Schauermann Zoltánné 
Hajdu Szilvia 
Szuromi János 
Kakas József és családja 
Szántó László 
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Hivatalosan augusz-
tus 1-én, nem hivatalo-
san már július 27-én dél-
előtt átvettem a Balaton-
kenese Római Katolikus Plébánia kul-
csait. Első utam a templomba vezetett, 
kértem a Szűzanya oltalmát a plébánia 
híveire, hálaadással együtt. Rendkívül 
sűrű hét kezdődött, hiszen ekkor még a 
hét majdnem minden napján Vesz-
prémben is helyt kellett állnom, az 
előző szolgálati helyemen. A plébáni-
ába a beköltözés még mindig folyamat-
ban van, de már a költözés során hozott 
dobozok egy részét sikerült kipakol-
nom! Köszönöm, hogy a helyi testvé-
rek szeretettel fogadtak, és külön kö-
szönöm Erzsébet és Teréz nővéreknek 
a sok-sok munkát, amivel támogattak 
és segítettek, hogy az átvétel napjai 
zökkenőmentesek legyenek. Rengeteg 
ügy van még folyamatban a plébánia 
átvételével kapcsolatban. 

Az első hétvégén már szembesül-
tem, hogy a Balaton-part tele van em-
berekkel, akik még nyaralás közben is 
részt vesznek a szentmisén. Ez rendkí-
vüli élmény volt a veszprémi évek u-
tán, ahol éppen ennek az ellenkezőjét 
tapasztaltam, egyre kevesebb ember 
volt nyári szabadságok alatt a miséken. 
Nagyon megerősítő átélni papként, 
hogy tele a templom imádkozó testvé-
rekkel. 

Már az első hét csütörtökén este 7 
órakor szentségimádást tartottam, az-
zal a nem titkolt céllal, hogy itt, a ke-
nesei plébániatemplomban az örök-
imádás hagyományát bevezessük, hi-
szen az Egyház megújulása szorosan 
összefügg az Oltáriszentségben jelen 
lévő Úr Jézus imádásával és szereteté-
vel. Öröm volt számomra, hogy már az első alkalommal szép 
számmal részt vettek a testvérek, és a szentségimádás innen-
től kezdve minden csütörtökön vezetett és csendes formában 
fog megvalósulni. 

A második hétvégén egy örvendetes esemény részese le-
hettem, az új kenesei orgona felavató koncertjén áldottam 

meg az eredeti formájá-
ban felújított Mayer 
Albert-orgonát, melyen 
a plébánia kántorai: 

Ambrus Ágnes magánénekes és Szeles 
Péter orgonaművész felemelő játéka 
gyönyörködtette a résztvevőket. 

Már az első kenesei mise után meg-
kerestek a testvérek azzal a kéréssel, 
hogy a hangosítást meg kellene oldani, 
külön figyelve a templom előtti téren 
szép számmal összegyűlt testvérekre. 
Erre már gyűjtést is hirdettem, hiszen 
valóban az istentisztelet lényege, hogy 
azt mindenki hallja, aki arra eljön. 
Előre is köszönöm a kedves testvérek 
nagylelkű adományait! 

Távolabbi terveim között szerepel 
a templom szentélyének helyreállítása, 
és a főoltárnak egy új formában tör-
ténő visszaállítása a tabernákulummal 
együtt. Erre a célra is szeretettel várom 
a testvérek felajánlásait, illetve régi 
dokumentumokat, fényképeket, ame-
lyek a régi főoltárt ábrázolják. Szeret-
nék ötleteket meríteni a régi emlékek-
ből, ugyanakkor az új szentély formája 
és stílusa természetesen alkalmazkod-
ni fog a templom mai formájához. 

Részemről a kapcsolatfelvétel már 
elkezdődött: az augusztusi első pénte-
ken Kenesén és Világoson voltam be-
tegeknél. Itt is kérem, aki igényli az 
„elsőpénteki” ellátást, nyugodtan ke-
ressen meg! Már volt keresztelő, ház-
szentelés és mire a cikket olvassák, es-
küvő is az eddigi feladatok között. 

Szeretettel várok mindenkit egy ta-
lálkozásra, bátran keressenek meg, a 
plébánia ajtaja nyitva áll. 

Miklós atya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Élet a dobozok között…

Miklós atya és elődje, dr. Balázs Pál

Egy találkozás pillanatképe: Ildikó és Péter református lelkészek,
Miklós atya, Erzsébet és Teréz nővér

Az első vasárnapi szentmise 
Zsúfolásig telt padsorok előtt tartotta Balatonkenesén első 
vasárnapi szentmiséjét 2020. augusztus 2-án Medveczky 
Miklós atya, településünk új plébánosa, akit a mise elején 
Ambrus György, a Balatonkenesei Egyházközség elnöke
mutatott be a híveknek. 
 

Miserend 
Hétköznapokon 

Balatonkenesén, 8:00 óra 
Szentségimádás 

Balatonkenesén, 
csütörtökön, 19:00 óra 

 

Vasárnapi miserend 
Balatonakarattya: 8:00 óra 
Balatonkenese: 10:00 óra 
Balatonvilágos: 19:00 óra 
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Nagyon sokan várták, mi-
kor fog megszólalni Balaton-
kenesén, a Római Katolikus 
Templomban az orgona. Kö-
zel 30 évig pihent a templomi 
karzaton a sérült műemlék, 
míg 2020. augusztus 8-án 
megmutatta különleges hang-
színét az első nyilvános kon-
cert során. Az orgona felújí-
tása már 2017-ben elkezdő-
dött, még Dr. Balázs Pál atya 
indította el a munkálatokat 
(amiért külön köszönet neki); 
hónapokig olvashattuk a gyűj-
tésről a felhívásokat az újságban (amiért külön köszönet min-
den adakozónak), míg végül Medveczky Miklós atya áldotta 
meg az orgonát az első koncert elején. 

A koncert különlegességét adta, hogy nemcsak két kiváló 
művész mutatkozott be, hanem egyben két olyan kántor is, 
akik az évek alatt sok-sok misén teljesítettek zenei szolgálatot: 
Ambrus Ágnes és Szeles Péter. Mivel mi inkább csak a csend-
ben meghúzódó kántorokat ismerjük, szeretném most minden-
kinek bemutatni, milyen zenei kincsek vannak városunkban! 

Ambrus Ágnes 8 éves 
kora óta él a zene világában. 
A magánéneklést a középis-
kolában kezdte el, gimnázi-
umi énektanárnője biztatá-
sára, aki pár hét ismeretség 
után az egyik órára azzal jött 
be, hogy azt álmodta: „Ág-
nes a templomban énekel az 
orgona mellett”. Márti néni 
volt az, akivel Ágnes korán 
belekóstolt az egyházi ze-
nébe is, és már a gimnázium 
alatt, Márti néni karvezeté-
sével, templomban énekelt 
egy ausztriai énekkari körút 
során. 

Komolyabban Budapesten, az egyetem befejezése után 
kezdett foglalkozni az énekléssel, amikor is Hamari Júlia 

mesterkurzusán vett részt. Ő 
kiváló énektanárhoz irányí-
totta: Deliné Soós Ágneshez, 
aki az V. kerületben és a Wei-
ner Leó konzervatóriumban 
ma is tanít. Vezetésével Ágnes 
számos énekversenyen vett 
részt, valamint fellépéseken 
színházakban, zeneakadémi-
án, fesztiválokon. 

Ágnes hangfaját tekintve 
drámai mezzo, így nem jel-
lemző repertoárjában a vidám 
naivaszerep, sokkal inkább a 
mélyen átélt drámai hangvé-

tel, sőt, kiválóan alkalmas egyházi énekek előadásához. Tanul-
mányai és munkája mellett, ami jelenleg a fővároshoz köti, 26 
éve végez Balatonkenesén kántori szolgálatot. 

Szeles Péter általános is-
kolai évei alatt Baróti Ist-
vánnál és Csanádi Lászlónál 
tanult orgonálni. Élete első 
koncertjét Balatonakaraty-
tyán adta. Azóta szinte min-
den nyáron, Balatonakaraty-
tyán is gyönyörködhettünk 
játékában a szentmisék alatt. 

Péter az érettségi után 
Regensburgban, a Katolikus 
Egyházzenei és Zenepeda-
gógiai Főiskolán tanult, ahol 
egyházkarnagyi, orgonataná-
ri és magánénektanári diplo-
mákat szerzett. Ezt követően 
a bécsi Zeneművészeti Egye-
temen tanult orgona és magánének szakon. Orgonistaként 
2012-ben szerzett „Master of Music” fokozatot Regensburg-
ban, Prof. Stefan Baier tanítványaként, 2014-ben pedig „Bac-
helor of Arts” képesítést szólóénekből. 

2011 és 2015 között a Passaui Egyházmegye szolgálatá-
ban, Altötting esperesi kerületének felelős egyházzenésze volt. 
2015 óta Münchenben a Szent Konrad plébánia orgonistája és 
karnagya. 

 
A Balatonkenesei Hírlap olvasói nevében is szeretettel köszöntjük Miklós atyát, szolgálatához pedig sok erőt és kitartást kívánunk!

 

Első koncert 
a felújított Mayer Albert-orgonán, Balatonkenesén
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A munka mellett még jut ideje 
koncertekre, versenyekre is. Diák-
évei óta rendszeresen koncertezik 
Magyarországon, Németországban és 
más európai országokban. Vendég-
szerepelt a Bécsi Állami Operaház 
egyik gyermekopera-produkciójában. 
Szlovákiában, a Ružomberok katoli-
kus egyetemén rendezett zenei verse-
nyen orgonából 3. helyezést ért el. 
2014-ben koncertkörutat tett Mexi-
kóban és Erdélyben. 

2020. augusztus 8-án, az Orgo-
nák Éjszakája országos rendezvény-
sorozat keretében ez a két kiváló fia-
tal művész lehetőséget kapott arra, 
hogy első koncertként bemutassák az 
eredeti formájában helyreállított Ma-
yer Albert-orgonát, és egyben ők ma-
guk is megmutassák kiművelt, Isten 
adta tehetségüket. Míves programot 
állítottak össze: elhangzottak többek 
között Liszt Ferenc, César Franck, 
Max Reger, Louis Vierne, Johann 
Sebastian Bach, Georges Bizet és 
Gabriel Pierné művei. A közönség 
nagy tapssal köszönte meg a magas 
szintű előadást, mialatt Miklós atya 
jelképesen egy-egy virággal gratulált 
a művészeknek.  

Sokak álma vált ezen a napon va-
lóra, mikor ott ültünk a templomi pa-
dokban és gyönyörködtünk az or-
gona és az ének szívet-lelket fel-
emelő dallamaiban. Remélem, az 
első koncertet követi majd a máso-
dik, a harmadik, … és egy régi ha-
gyomány lassan újraindul Balatonke-
nesén. 

M. Teréz nővér 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayer Albert-orgona 
Balatonkenesén 

Az orgona két manuálos, pedálos, 9 
regiszteres és pneumatikus membrán-
ládarendszerű, a pécsi Mayer Albert 
(1892-1961) munkája, melyet Mayer 
1928-ban, 10. hangszereként épített 
meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az összesen 48 orgonát építő mester a 
Mayer orgonaépítő dinasztia legter-
mékenyebb tagja volt. Mayer Albert 
Európa legjelentősebb orgonaépítő 
műhelyeiben (Angster, Rieger, Goll, 
Walcker, Seifert) tanult, majd haza-
térve nemcsak máshol elsajátított tu-
dásával, hanem saját műszaki újításá-
val is hozzájárult a magyar orgonaál-
lomány színvonalának növeléséhez. 
Ezt számos szakmai elismerés és ki-
tüntetés is jelezte, többek között 1927-
ben aranyéremmel jutalmazták.  

A balatonkenesei orgona így nemcsak 
komoly szakmai színvonalon működő 
műhely munkája, hanem a magyar or-
gonás ipartörténet szempontjából is 
jelentőséggel bír. A helyreállítás és a 
műemlékvédelmi egyeztetések során 
kiderült, hogy hazánkban még egyet-
len Mayer Albert-féle műemlék orgo-
nát sem restauráltak a jelenleg érvény-
ben lévő műemlékvédelmi irányel-
veknek és eljárásoknak megfelelően. 
Így a balatonkenesei Mayer Albert-or-
gona valóban egyedi és különleges. 

Az orgona restaurálása több lépcső-
ben történt, 2017-ben kezdődött el és 
2020-ban fejeződött be.  
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Meglepően erős szezon alakult ki az idei évben  
A Magyarország visszavár kampány olyannyira sikeres lett, 
hogy a júliusi belföldi vendégszám a tavalyi eredményeket is 
felülmúlta. Mivel a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Köz-
pont (NTAK) számára minden hazai szálláshely kötelezően 
naponta adatot szolgáltat, így már most részletes kép áll ren-
delkezésre az idei első hét hónap forgalmáról is. 
2020. július 
A legfrissebb összesített adatok szerint 2020 júliusában a ma-
gyarországi szálláshelyekre közel 1,4 millió vendég érkezett, 
akik 4,3 millió vendégéjszakát töltöttek el. Ebből 1,2 millió 
belföldi vendég 3,6 millió vendégéjszakát tartózkodott a ha-
zai szálláshelyeken. Ezzel a belföldi vendégek száma júliusban 
meghaladta a tavaly júliusi belföldi vendégszámot (1,1 millió), 
és az előző havinak (460 ezer) is két és félszerese lett. 
Balaton 
Júliusban tovább erősödött a belföldi vendégek legkedveltebb 
nyaralóhelyének vendégforgalma. A Balaton kiemelt térség 
szálláshelyeire összesen 504 ezer vendég érkezett, akik 1,7 
millió vendégéjszakát töltöttek el. Ezek 51%-a magán- és 
egyéb szálláshelyeken, míg 28%-a szállodákban realizálódott. 
A térségben az elmúlt hónapban a belföldi vendégek dominál-
tak, az összes vendégéjszakaszám 86%-át ők adták. A belföldi 

vendégek legkedveltebb települései az eltöltött vendégéj-
szakaszám szerinti sorrendben Siófok, Balatonfüred, Hévíz, 
Balatonlelle és Zalakaros voltak. A TOP 5 küldőország – 
szintén a vendégéjszakák száma alapján – Németország, Cseh-
ország, Lengyelország, Szlovákia és Ausztria volt. Tourinform 
Irodánkban is hazai vendég-túlsúly alakult ki az idei nyáron. 
A legtöbb külföldi vendég német nyelvterületről érkezett. 

Forrás: Magyar Turisztikai Ügynökség 
Összeállította: Tóth Barnabás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turisztikai egyesületünk hírei 

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) augusztus 24-én elindította új belföldi kampá-
nyát, amelynek célja, hogy bemutassa: a Balaton nem csupán a vízi élményekről szól. Nagy-
szerű úti cél azoknak is, akik a kora őszi kellemes időjárásban aktívan fedeznék fel a térség 
kulturális kincseit vagy a környék gasztronómiai kínálatát. 
A kampányra az MTÜ egy újdonsággal is készült, tovább bővítve az elérhető tájékoztató anya-
gok, kiadványok sorát. Elkészült, és a napokban már a Tourinform irodákban (köztük a balaton-
kenesei Tourinform Irodában) is elérhető lesz az új Balaton-térkép, amely egyszerűen, átlátha-
tóan mutatja be a legfontosabb, szezontól függetlenül is elérhető látnivalókat, attrakciókat. 
Szerencsések lehetünk, hogy a több ezer darabban megjelenő kiadványban a Balatonkenesei 
Tájház is kiemelt helyen szerepel. 

 

A Balatonkenesei Tájház az MTÜ őszi 
kampányában! 
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Ha valamit el lehet 
mondani a Bakonyi Csil-
lagászati Egyesületről és 
tagjairól, hogy egyrészt 
szeretik a kihívásokat, 
másrészt pedig folyama-
tosan tágítják a határai-
kat. A legvégső határ pe-
dig az űr, amint azt nép-
szerű sorozat, a Star Trek 
óta tudjuk. Az űrutazás 
sok-sok embert érdekel, 
sajnos azonban a megfe-
lelő technológia és az anyagiak hi-
ánya még nem tette lehetővé, 
hogy turistaként eljussunk az űr-
be. Ennek ellenére tagjainkat már 
évekkel ezelőtt foglalkoztatni 
kezdte, hogy legalább egy kar-
nyújtásnyira közel kerüljünk a vi-
lágűr pereméhez. Mindennek esz-
köze pedig nem más, mint egy 
magaslégköri ballon. Tavaly az 
Űrbatyu I. felbocsátásakor már kí-
sérletet tettünk, akkor csaknem 27 
km magasra jutottunk, és sikerült egyedi 
képeket készítenünk a Balatonról. Idén 
újabb ballont terveztünk a levegőbe jut-
tatni, az Űrbatyu II-t. Célunk (a teljesség 
igénye nélkül) a tavalyi magasság meg-
döntése, illetve új műszerek (többek kö-
zött egy 360 fokos kamera) kipróbálása 
volt. Nagyobb ballonnal, több hélium-
mal és kisebb, egy kb. 2300 gr-os gon-
dolával dolgoztunk. A 6 köbméter hé-
lium pedig éppen elég ahhoz, hogy – az 
űrbe természetesen ugyan nem, de an-
nak kvázi előszobájába – a sztratoszfé-
rába repítsen minket, vagyis az Űrbatyu 
II-t. Innen az űr még valahol 70 km-rel 
feljebb kezdődik, ahol – a felszínhez ké-
pest – 100 km-en húzódik annak alsó ha-
tára, a Kármán-vonal. Az új fejleszté-
sekkel szerettük volna legalább a 30 km-
es magasságot megcélozni, s őszintén 
reméltük, hogy sikerül. Reményeinket a 
rutinos „űr” utas, kapitányunk és kaba-
lánk, Sztratosz Feri LEGO űrhajós repí-
tette a magasba. 

Az Űrbatyu II-t eredetileg a Csilla-
gászat napján szerettük volna felen-
gedni, azonban a járványhelyzet ezt nem 
tette lehetővé. Ezért új ötlettel álltunk 
elő: országunk alapításának ünnepén, 
augusztus 20-án fogjuk felküldeni a Ba-
tyut, ezzel színesebbé téve az ünnepet. 
Tavaly Ajka, egyesületünk működési 
helye adott otthont az eseménynek, 
idén úgy döntöttünk, három másik vá-
rost jelölünk meg, amelyekkel valami-
lyen formában már együttműködtünk. 
A három esélyes Pápa, Tapolca és Vár-
palota lett. A várost egy Facebook-sza-
vazáson lehetett kiválasztani. Csaknem 
17 ezer szavazat érkezett, és még a sza-
vazás utolsó napján sem tudtuk volna 
megmondani, ki lesz a nyertes. A kiéle-
zett versenyben Várpalota vitte el a 
győzelmi zászlót. Ennek külön örül-
tünk, hiszen a Pacsi – Palotai Amatőr 
Csillagászat, Nagy Richárd vezetésé-
vel már jó ideje képviseli egyesületün-
ket, mint annak keleti bástyája. – Ez-
után a helyi iskolásoknak vers- és esz-
széíró, valamint rajzpályázatot hirdet-
tünk: a terv szerint a legjobb eredményt 
elérők velünk együtt engedhetik majd 
fel a ballont. Sok színes alkotás szüle-
tett, nehéz volt kiválasztani a győztese-
ket. Ők is, mi is egyre izgatottabban 
vártuk, hogy elérkezzen végre augusz-
tus 20-a. 

Az indítás napján 
már a korai órákban el-
foglaltuk helyünket Vár-
palotán, a vár melletti 
füves területen. Mivel 
egyszerre voltunk ide-
gesek és izgatottak, nem-
igen tudtunk figyelni a 
környezetünkre, azt a-
zonban észrevettük, hogy 
egyre többen gyűlnek 
körénk. Végül legalább 
400-an vártuk az indítás 

pillanatát. Nemcsak helyiek, ha-
nem a környező településekről, 
de Győrből, Pécsről és az ország 
számos más pontjáról is érkeztek 
látogatók, hogy tanúi legyenek 
az utazás kezdetének. Az érdek-
lődőknek lehetőségük volt meg-
szemlélni a műszergondola tar-
talmát, és kérdéseket feltenni. A 
műszergondola külsején ismét 
helyett kapott a tavalyi küldetés-
logó (Misák Dóra alkotása) mó-

dosított változata. Idei ballonunk felen-
gedését szponzoraink támogatásából fe-
deztük. 

Itt szeretnénk megköszönni nekik, 
hiszen helyi, kis civil szervezet lévén 
programunk nem valósulhatott volna 
meg nélkülük. A teljesség igényével szpon-
zoraink a következők voltak: a Thermo-
ÉpGép Kft., a Messer Hungarogáz Kft., 
a Schwa-Medico Kft., a Pannon Geodé-
zia Kft., az ACRSA Kft., a Z.E.H. Kft. 
türjei telephelye, a PunkVíz Kft. és a Z-
Szabó-Bau Kft. Kiemelten köszönjük a 
Drone Hungary tagjainak szakmai segít-
ségét és támogatását! Médiapartnereink 
pedig a Planetology.hu, a Rezsabek 
Nándor ScienceBlog, a Gravitáció és a 
Galileo Webcast voltak. 

Mivel legkésőbb fél 10-kor szerettük 
volna útjára engedni a Batyut, ezért 9-
kor nekiláttunk a ballon megtöltésének. 
Itt szeretnénk megköszönni ifjoncaink-
nak és lelkes tagjainknak, hogy ebben 
segítettek. A legfeszültebb pillanatokat 
éltük, hiszen tudtuk, hogy ennyi ember 
előtt – nemcsak a jelen lévők, hanem az 
élő közvetítés által bekapcsolódók miatt 
is – nem szabad hibáznunk. Ettől a start 
előkészítése és az indítás szinte elvisel-
hetetlenné vált. Közönségünk közben 
áhítat, kíváncsiság és izgatottság köze-
pette szurkolt: „Gyerünk! Megcsináljá-
tok!” Ez adott erőt, hogy felülkereked-

Magaslégköri ballonnal a sztratoszférában 

30640 méterre jutott az Űrbatyu II. 
Újra történelmet írt a Bakonyi Csillagászati Egyesület 

Kenese a magasból
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Bakonyi Csillagászati Egyesület elnöke, 

Ivanics Ferenc
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jünk félelmeinken, és mindent beleadva, 
hideg fejjel csináljuk végig. Sikeresen 
lezártuk a ballont, s nem maradt más 
hátra, mint a felengedés. 

Konferansziénk, Nagy Richárd – 
neki is külön köszönet jár a palotai szer-
vezésért, és a program lebonyolításáért – 
ekkor a közönség által lezárt területre 
hívta a már korábban kiválasztott nyer-
teseket: Bojtár Szilviát, Farkas Dórát, 
Tarcsa Vivien Annát, Mészáros Vivient, 
Bódis Eszter Zsófiát és Molnár Ádámot. 
Ádám lett a nyertese a versíró pályázat-
nak, így megkértük, szavalja el a versét, 
ezzel búcsúztatva az Űrbatyu II-t. Ádám 
gyönyörű szavalata után jött a vissza-
számlálás. Csaknem 400 ember zúgta 
együtt a számokat, ami felemelő érzés 
volt. Szó szerint, hiszen a Batyu valóban 
felemelkedett – ekkor mindannyian egy 
kicsit nyugodtabbak lettünk – majd to-
vaszállt a magasba. 

Kauker Zoltán vezetőségi tagunk 
rögtön autóba szállt családjával és más 
tagjainkkal, hogy szorosan a ballon nyo-
mában maradva követhesse az APRS-
jeladón keresztül. Utóbbi végig műkö-
dött, így az interneten bárki nyomon 
tudta követni a ballon útját. Külön sze-
retnénk megköszönni Zoli technikai se-
gítségét és odaadását a projekt iránt. 

Mi, többiek gyors pakolás után be-
pattantunk autóinkba, és négy kocsival, 
illetve egy kisbusszal eredtünk a Batyu 
nyomába, a program fő műszaki szerve-
zője, Veisz András alelnök útmutatásá-
val. Mivel az előrejelzések Tamási és 
Hőgyész környékét jelölték meg, így ar-
rafelé vettük az irányt, miközben a tér-
képen élőben figyeltük a ballon mozgá-
sát és emelkedését. Először akkor örül-
tünk, amikor a Batyu megdöntötte tava-
lyi rekordját, a csaknem 27 km-es ma-
gasságot. Ezután folyamatosan figyeltük 
a percenként változó adatokat, és szur-
koltunk, hogy elérjük a 30 km-t. Üdvri-
valgásban törtünk ki, amikor az Űrbatyu 
II. átlépte ezt a határt, s végül 30 640 m-
nél durrant ki a ballon. A műszergondola 

ezek után megkezdte sebes ereszkedé-
sét, melyben ejtőernyője is segítette. 
Azon tanakodtunk, vajon mit látott a Ba-
tyu, s minden műszer – kiemelten a 360 
fokos kamera – rendesen működött-e… 

Utolsó adataink szerint az Űrbatyu II 
valahol Dúzs község határában ért föl-
det, nagyjából délben. Oda indultunk, 
majd a jeladók és a GPS koordináták se-
gítségével keresni kezdtük. Kezdetben 
reménykedtünk, hogy a közeli szőlőkbe 
vagy szántóföldre esett, a koordináták 
alapján aztán hamar világossá vált, hogy 
a közeli erdőbe érkezett, és valószínűleg 
egy fán himbálózik. Erre is fel voltunk 
készülve – a küldetés kisebb problémák-
kal ugyan, de a papírforma szerint zaj-
lott. Örültünk, hogy sokan vagyunk: hu-
szonhárman indultunk batyuvadászatra 
a kocsiktól nagyjából 3 kilométernyire 
lévő erdőfoltban. Repülő „szemeink” is 
voltak, velünk tartott ugyanis a Drone 

Hungary egyik képviselője, aki drónjá-
val segítette a keresését. A másik drónt 
Veisz András szolgáltatta. Egy óra eltel-
tével már-már kezdtük feladni, amikor 
kitartásunk meghozta gyümölcsét. En-
gem ért az öröm, hogy felkiálthattam: 
„Megvan!” Odarohantunk, és köré gyűl-
ve először megkönnyebbültünk, majd 
konstatáltuk, hogy a Batyu egy meg-
mászhatatlan fán lóg, mintegy 12 m ma-
gasságban.  Vakartuk a fejünket, s azon 
gondolkodtunk, hogyan hozzuk le. Kau-
ker Zoltán lett a megoldóember: a pon-
tos koordináták meghatározása mellett 
hozott magával egy 9 m-es horgászbo-
tot. Ez ugyan rövidnek bizonyult, de 
vastagabb végét egy nagyobb faággal 
megtoldva már működött az ötlet. A 
McGyvert megszégyenítő alkotmány 
elég volt, hogy leakasszuk vele a Batyut, 
ami aztán szépen a földre pottyant. Töb-
ben még egy könnyet is elmorzsoltak, 
hogy épségben a kezünkben tarthatjuk a 
Batyut. Gyors műszerellenőrzés után 
visszatértünk a kocsikhoz, hogy nyu-
godtabb körülmények közt vehessük 
szemügyre a kamerákat. Az Űrbatyu II. 

fedélzetén 2 db GoPro Hero7, egy Ozmo 
és egy Insta360 ONE R kamera utazott. 
A Drone Hungary Kft. két kamerával já-
rult hozzá saját műszercsomagunkhoz. 
Leginkább a 360 fokos kamera műkö-
dése érdekelt minket. Az Insta360 ONE 
R kamera, mely két darab halszemopti-
kából áll, az Űrbatyu II. külsejére volt 
rögzítve, egy konzolra. A speciális opti-
kának hála olyan felvételeket készíthet-
tünk a sztratoszférában, melyek egyedi-
nek számítanak Magyarországon. Mind-
ez Veisz András ötlete volt. Természete-
sen tudtuk, hogy nagy kockázatot válla-
lunk a felküldésével, hiszen a hazai for-
galmazó sem tudta garantálni az egység 
megfelelő működését -60 Celsius fok 
közelében. Mivel itthon még senki sem 
küldött fel ekkora magasságba ilyen ka-
merát, úgy gondoltuk, legalább megpró-
báljuk. Sikerült: hazánkban először ké-
szíthettünk teljes videóanyagot magas-
légköri ballon repüléséről teljesen 
egyedi perspektívából. Ennek hála olyan 
érzésünk lehet, mintha a felvételek egy 
másik szondáról készültek volna. Örö-
münket fokozta, hogy a kamera a zuha-
násig vett mindent, ekkor telt meg a me-
móriája, de ismét sikerült elkapnunk a 
Balatont. A látószögnek köszönhetően 
pedig a Batyu (rajta szponzoraink és mé-
diatámogatóink logói, illetve a Balatoni 
nyár című tv-műsor által adott mágnes) 
és a ballon szétdurranása is szépen lát-
szott. Nagy kockázat volt a kamera fel-
küldése, de megérte. A teljes anyag fel-
dolgozását követően egy VR szemüveg-
gel élvezhető kisfilmet kapunk, mely az 
„instant űrutazás” élményét garantálja. 
A videót bárki megtekintheti majd, így 
testközelből lesz átélhető az Űrbatyu II. 
hihetetlen kalandja. Ez lesz hazánk első 
ilyen videója, mely a világűr határmezs-
gyéjén készült. Az anyag elkészültét ha-
talmas izgalommal várjuk. De ezen kí-
vül is gyönyörű felvételek, csodálatos 
fotók születtek, így örömünk határta-
lan! 

Azzal a céllal indítottuk el az Űrba-
tyu-programot, hogy a lehető legtöbb ér-
deklődő bevonásával hatékonyan tudjuk 
megszerettetni a tömegekkel a csillagá-
szat, az űrkutatás, az űrhajózás színes vi-
lágát. Ballonjainknak hála, sokakkal 
osztozhatunk a végtelen világűr iránti 
lelkesedésünkben, áhítatunkban. 

Ivanics Ferenc 

A Duna is látszik 30640 méteres magasságból 
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Állandó programjainkról  
1. A víz világnapja – március 22. al-

kalmából rendezett családi napunk a Víz 
napi Balcsi Parti. Kezdetektől fogva Bala-
tonkenesén, a Széchenyi parkban tartjuk.  
Ez a családi program a Balaton körül 19 helyszínen kerül meg-
szervezésre. Rendezvényünk nagyon népszerű az akarattyai és 
kenesei gyerekek körében. Célunk a Balaton óvására, a tiszta 
ivóvíz fontosságára, az öko-tudatos magatartásra, környeze-
tünk védelmére felhívni a gyerekek és a szülők figyelmét. A 
gyerekeket játékos programokkal, feladatokkal, vízkóstolás-
sal, víztémájú totóval várjuk, így adva ismereteket a tavakkal, 
a folyókkal, a vizekkel kapcsolatban.  Nagyon népszerű „Vi-
gyázz rám!” óriás társasjátékunk. Az eseményen papírhajókat 
hajtogatunk, megkoszorúzzuk a Balatont – és még lehetne so-
rolni az érdekesebbnél érdekesebb játékokat. Minden évben 
valami új ötlettel próbájuk gazdagítani ezt a programunkat. 

2014-ben Kincsünk a víz címmel rajzversenyt hirdettünk 
óvodás és iskolás kategóriában. Szakmai zsűri döntött a helye-
zésekről. Az eredményhirdetésre a parkban került sor. A rajz-
pályázatunkra beérkezett 123 alkotásból, valamint a fotószak-
körösök „vizes” fotóiból kiállítást rendeztünk, ami nagy sikert 
aratott. 

2015-ben annyiban változtattunk a programon, hogy öt ál-
lomást alakítottunk ki, ahol az óvodásoknak, iskolásoknak víz-
zel kapcsolatos játékos, ismeretterjesztő vetélkedők feladatait 
kellett teljesíteniük – a részvételt Balaton szelettel díjaztuk. 
Saját készítésű eszköztárunkat egy-egy ötlettől vezérelve 
igyekszem bővíteni, így készítettem el a Balatoni halfelis-
merő fejlesztő játékomat is. Másik újdonságunk a Hova do-
bod? hulladékgyűjtő doboz, melynek segítségével a gyerekek 
a hulladék szelektív válogatását gyakorolhatják. 

2016-ban a hagyományos programokon, játékokon kívül 
érdekes vizes kísérletekkel készültünk. Újabb eszközt készí-
tettem, a Balaton kirakót. Aki kérte, vízminőséget vizsgál-

tunk, öko-lábnyomot számoltunk, bemutat-
tuk, minek mekkora az ún. víz-lábnyoma, 
vagyis mennyi vizet kell elhasználni az elő-
állítása során. 

2017-ben A víz világnapja jelmondata 
Séta a vizeinkért volt. A szlogenhez iga-

zodva családi délutánunkat az iskola előtti forrástól indítottuk. 
A kellemes és hangulatos sétát egy-egy állomással szakítottuk 
meg, ahol különböző feladatok várták a résztvevőket, miköz-
ben hasznos ismereteket, élményeket szerezhettek. Volt pél-
dául rögtönzött „patakátugrás”, találós kérdések, a kis patak 
élővilágának megismerése, a Nepomuki Szent János-szobor 
történetének felelevenítése. Vizes villámkérdések jöttek, majd 
vízkóstolás következett, ahol az össznépi kortyolgatás végén 
érdekes módon egyöntetűen a kenesei csapvíz vitte el a pálmát. 
Sétánk a Széchenyi parkban ért véget, ahol a hagyományos, 
játékos vetélkedővel folytattuk családi napunkat. 

2018-ban immár második alkalommal a kenesei kis patak 
menti sétával kezdtük A víz világnapjának ünneplését. Újdon-
ságként hatott a Kék, sárga, … zöld! elnevezésű oktatócso-
mag, amit nagy érdeklődés mellett vettek birtokukba a gyere-
kek. A játékot a   Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesü-
lettől kaptuk. Az oktatócsomagot előzőleg folyamatosan mu-
tattuk be a kenesei Kippkopp Óvoda csoportjaiban és az aka-
rattyai Szilfa Óvodában, valamint az iskolában, óvónő, illetve 
tanítónő tagjaink jóvoltából. A készlet nagyon tartalmas kör-
nyezetvédelmi, szelektálási ismereteket nyújt a gyerekek szá-
mára változatos, játékos formában. A nap végén ismertettük az 
Adjunk nevet kenesei kis patakunknak! elnevezésű pályá-
zatunk eredményét, zárásként pedig a tóparton verssel, ének-
kel köszöntöttük a magyar tengert, majd hagyományainkhoz 
híven megkoszorúztuk a Balatont. 

2019-ben a neves világnap szlogenje, a Vizet mindenki-
nek! arra a sajnálatos tényre hívta fel a figyelmet, hogy milliók 
élnek a világban elegendő és megfelelő vízmennyiség nélkül. 
A sokéves hagyománnyal bíró rendezvényre összegyűlt csapat 
az első állomástól az utolsóig a kenesei Bakó-patak mentén 
bandukolva gyűjtötte az élményeket és a hasznos ismereteket. 
Újdonságként rendezvényünkön Kerti Teréz és a Magyar Ori-
gami Kör tagjai országos összejövetelük egyik programjaként 
vettek részt – hozzájuk igazodva tartottuk vasárnap helyett 
szombaton a Víz Napi Balcsi Partit. Csodálatos kézügyessé-
güket bemutatva origamifoglalkozással gazdagították rendez-
vényünket, mi több, meglepetésként egy balatoni akváriumot 
is készítettek számunkra. Újabb rajzpályázatot hirdettünk 
iskolásoknak, versillusztráció témakörben, az óvodásoktól pe-
dig képeslapot vártunk nyári élményeikről. A délután utolsó 
előtti „felvonásaként” ismertettük a meghirdetett rajzpályázat 
eredményét. 

A Víz Napi Balcsi Parti 2020-ban sajnos elmaradt. 

Víz napi rajzverseny, 2014
 

Víz Napi Balcsi Parti, 2016. március 20.
 

A Bakó-patak névadója, 2018
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2. A Föld napja – április 22. alkalmából, folytatva előde-
ink munkáját, 2014-ben palántavásárt szerveztünk Balaton-
akarattyán. „Helyben – olcsóbban – szebben” vásárunk szlo-
genje arra buzdított, hogy az emberek közvetlen környezetük-
ben tudják megvásárolni virág-, fűszer-, paprika- és paradi-
csompalántáikat. 2015-től az akarattyai nyugdíjasklub viszi to-
vább ezt a kezdeményezésünket. 

„A Földet nem nagyapáinktól örököltük, hanem az 
unokáinktól kaptuk kölcsön!” Elgondolkodtató ez a mondat! 
Ennek szellemében évről évre mindig valami környezet-
szépítési akciót szervezünk: szemétszedés, parkok kialakítása, 
örökbefogadása, virág- és faültetés.  2016 óta csatlakozunk az 
országos Te Szedd! akcióhoz. 

3. A környezetvédelmi világnap – június 5-ét 1972-ben, 
az ENSZ első Ember és bioszféra címet viselő világkonferen-
ciáján nyilvánították környezetvédelmi világnappá. Célja, 
hogy felhívja a figyelmet a környezetszennyezés tényére és an-
nak következményeire, valamint előmozdítsa a közös gondol-
kodást és ösztönözze a közös cselekvést. A környezeti ügyek 
1972 óta jóval összetettebbek és bonyolultabbak lettek. 
Ugyanakkor ma már nem kell bizonygatnunk, hogy ezek az 
ügyek fontosak – a mi egészségünk és unokáink biztonsága 
miatt is. A világnapot a Nők a Balatonért Egyesület 2016 óta 
igazán méltó módon, a Jövőd a Balaton – Zöld Fesztivál 
névre keresztelt programjával ünnepli-köszönti. A fent leírtak 
szellemében minden évben más-más település NABE-cso-
portja szervezi meg a fesztivált, ahol lehetőség nyílik települé-
sünk, csoportunk, tevékenységünk bemutatására. 

2016-ban Balatonalmádiban szabadtéri kiállítást rendez-
tünk, Vizek és mesterségek kiállításunk anyagából. Erre az al-
kalomra készítettük el a csoportunk tevékenységéről szóló Be-
mutatkozó leporellónkat is. 

2017-ben a nagyszabású, közös rendezvényt a siófokiak 
rendezték meg. Minden csoportnak sátrat biztosítottak. Mi 13 
fővel vettünk részt az eseményen. Kiállításunk nagy sikert ara-
tott: ha verseny lett volna, azt egyöntetű vélemény szerint mi 
nyerjük.  Kiállítási tárgyaink: Öko-babaház, régiből újat (újra-
hasznosított tárgyak), saját készítésű játékaim (Balaton kirakó, 
Kulcsos játék, Balatoni halfelismerő), Szűcs Anikó Balatonról 
készült fotói. Kézműves foglalkozást is tartottunk, ahol papír-
gyöngyöt lehetett készíteni. Nagy tetszést aratott a Hova do-
bod? szelektív hulladékgyűjtő kartondobozos játékunk is. 

A 2018. június 2-án megrendezésre kerülő fesztivál 
helyszínéül, nagy örömünkre Akarattyára esett a NABE elnök-
asszonyának választása. Szauer Rózsa döntésében komoly 
szerepet játszott a páratlan panorámával bíró Magaspart. A 
nyári szezon várva várt nyitányaként jegyzett nagyszabású 
„zöld” seregszemlén a 23 éves egyesület részéről sok résztve-
vő és tagtárs jelent meg. A Balaton mellől az összes, mint a 19 
NABE-csoport képviseltette magát és települését. A 3. Zöld 

Fesztivált Szauer Rózsa rövid beszéde nyitotta meg. A rendez-
vény sokszínű, tartalmas eseménnyé kerekedett, a család min-
den tagja számára érdekes, hasznos, ismeretterjesztő progra-
mokat és játékokat kínált. Nem titkoltan a családokat igye-
keztünk megszólítani, mert mint tudjuk és valljuk, a természet 
szeretetére és a környezetvédelemre való nevelést sem lehet 
elég korán kezdeni... – A megannyi pozitív visszajelzés után 
nagyon büszkék voltunk sikeres, tartalmas és hangulatos ren-
dezvényünkre. Megérte a rengeteg időt, energiát, amit a szer-
vezésre fordítottunk. Többen járultak hozzá az összejövetel 
sikeréhez: voltak, akik adománnyal, valamilyen kedvezmény-
nyel, vagy éppen fellépésükkel, munkájukkal. Támogatóink 
voltak: a Balatonakarattyai Nyugdíjasklub, a Szivárvány Nép-
dalkör, a Mohacsibe Kft., a Globe Dental Kft., a Hanák ABC, 
a Kocsis Kenese Bt., a Szépkilátás Bisztró, Thury Pál, Ács Gá-
bor, a Polgárőrség, Balatonakarattya Község és Balatonkenese 
Város Önkormányzata, Küngös Község Önkormányzata, Dr. 
Eőry Ajándok, Kerti Teréz. 

2019-ben a zamárdi csoportra került a sor. Zamárdiban 13 
fővel képviseltettük csoportunkat és mindkét településünket. 

4. Európai Hulladékcsökkentési Hét – november 3. hete 
E programmal ismét az újrahasznosításra, a környezetvé-

delemre igyekszünk irányítani a figyelmet, a tudatos vásárlói 
magatartás, a „neked nem, de másnak jó lehet” elképzelés felé 
terelni a közgondolkodást. A kezdeményezéshez 2016 óta 
csatlakozunk. Keretében Csere-bere akciót, garázsvásárt szer-
veztünk. A hét folyamára rögtönzött kiállítást is berendeztünk, 
Régiből – újat címmel, ötleteket adva az újrahasznosításra. A 
garázsvásár bevételéből karácsonyra az óvodának vásároltunk 
ajándékot. 

Az előző év sikere után 2017-ben újra megszerveztük a 
Csere-bere akciót. 

A 2018-as év jelmondata: Méregtelenítsünk! – egy hét a 
káros vegyi anyagok elkerülése érdekében. Gyűjtőakciót 
hirdettünk a családoknak. A szervezésben nagy segítségünkre 
volt az iskola egyik tanára, Pusztainé Bea is. A Kultúra Házá-
ban a gyerekeket különféle oktató-társasjátékokkal vártuk, mi-
közben vállaltuk az elhasznált sütőolaj, elemek, izzók, fény-
csövek begyűjtését. 

2019-ben az iskolásokat és minden érdeklődőt a Kultúra 
Házába vártuk egy délutánra. A felnőttek ismét hasznos infor-
mációkhoz juthattak, a gyerekek környezetvédelmi témájú 
társasjátékkal játszhattak, aktuális filmeket nézhettek. – 2020 
kiemelt témája a környezettudatos szemléletformálás, az 
oktatás, a hulladékkeletkezés megelőzése lesz, Nyisd ki a sze-
medet és csökkentsd a szemetet! szlogennel. Idén is várjuk 
az elhasznált sütőolajat, izzókat, fénycsöveket, elemeket. 

Folytatás következik… 
Thury Attiláné

Palántavásár, 2014. május 3.
 

Zöld fesztivál Akarattyán, 2018
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Tavaly novemberben 
került aláírásra az az együtt-
működési megállapodás, 
melynek értelmében au-
gusztus végén az Újkígyó-
si Polgárőr Egyesület tag-
jai öt napig itt vendéges-
kedtek, Balatonkenesén. 

21-én érkeztek. A he-
lyi Polgárőrség faházában 
fogadtuk őket, majd az 
Óvoda és Katona József 
utcai szállásukra kísértük 
az izgatott társaságot. Ez-
után rögtön a Tájházba ve-
zettük őket, ahol zárásig 
kapcsolódtunk az ottani 
programokba. 

Másnap, a Lecsófesz-
tiválon újkígyósi baráta-
ink is kaptak egy bográ-
csot, hogy bemutathassák 
főzőtudományukat. 
Békés-Balaton koprodukció néven 
zsűrizett lecsónk nagy örömünkre a 
harmadik helyezést érte el. 

A vasárnap első felét Papkeszin 
töltöttük, hiszen a Megállapodásban 
az ottani egyesület is benne van. A 
közös ebéd után a három egyesület 
tagjai sétahajózáson vettek részt az 
Őszöd nevű vitorláson. 

A hétfő reggel a Balatonkenesei 
Rendőrőrsön kezdődött, ahol Jurcsó 
János polgármester úr köszöntötte a 
megjelenteket, valamint Hermann 
Róbert r. őrnagy, ősparancsnok-he-
lyettes úr tartott rövid eligazítást a 
közös szolgálatba indulóknak. Termé-
szetesen minden szolgálati autóba ve-
gyesen ült be a társaság, hogy legyen, 
aki kalauzolja a vendég polgárőröket. 
Különleges látványt nyújtott az újkí-
gyósi, a papkeszi, a két kenesei és a 
rendőrautóból álló konvoj, útban a 
Soós-hegyi kilátó felé. Polgármester 
úr meg is jegyezte, hogy 
ilyen nagy számú pol-
gárőr-jelenlét nem min-
dennapos a környéken. 
Budai Tibor, akit már 
mindenki mint lovas-
rendőrt ismer Kenesén, 
meghívott bennünket ar-
ra a lovastanyára, ahol a 
szolgálati lovát tartják. 
Az első ijedtség után 
valamennyien kipróbál-
tuk, milyen érzés lóhát-
ról nézni a világot. – 
Hétfő este az egyik szál-
láshelyen az újkígyósi-
ak bográcsoztak és lát-
tak vendégül bennün-
ket, illetve Papkeszi, valamint Balatonkenese polgármesterét. 

Természetesen Tibort, újonnan meg-
ismert lovas barátjukat is meghívták. 
Ezen az estén mi, keneseiek még kü-
lön ajándékkal is készültünk: az újkí-
gyósi egyesületi elnök és egy tag, va-
lamint a papkeszi elnök is nemrégiben 
ünnepelte a születésnapját. A közös 
torta nagy meglepetést okozott. 

Kedd reggel pedig eljött a búcsú 
napja...  A faházunkban elköltött kö-
zös reggeli után hazaindult a társaság 
egy része, de voltak, akik még dél-
utánig maradtak. 

Ezúton szeretném megköszönni 
mindenkinek azt a segítséget, amit 
ezalatt az öt nap alatt nyújtottak, hogy 
az ország másik feléből érkezett ven-
dégeink felejthetetlen élményekkel gaz-
dagodva térhessenek haza: Polgár-
mester úrnak – aki szívesen fogadta, 
és ittlétük időtartamára ingyenes 
strandbelépővel ajándékozta meg az 
újkígyósi polgárőröket; Rest Bulcsú-

nak – aki kedvezmé-
nyes áron vitt vitorlázni 
bennünket; Kocsis Jenő-
nek – aki a búcsúregge-
lit ajánlotta fel; Kun-
Szabó Zsuzsának – aki 
még ebéd utánig is ott 
tartotta magánál vendé-
geit és természetesen 
minden papkeszi és ke-
nesei polgárőrnek, akik 
a munkájukkal hozzájá-
rultak, hogy ez a közö-
sen eltöltött idő mind-
annyiunk számára emlé-
kezetes legyen. 

 
Nyemcsok Gabi 

elnök 

Békés megyei polgárőrök a Balatonnál
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A Balatonkenesei Polgárőr Egyesületnek közel 
egy éve van egy ifjú polgárőr tagja: Mispál Ár-
pád. 
Árpi roppant lelkesen vesz részt az Egyesület 
munkájában, és a közös szolgálatok során mindig 
lehet rá számítani. 
Júliusban lehetőség nyílt, hogy a munkája elis-
meréséül részt vehessen az Országos Polgárőr 
Szövetség által szervezett táborban Gyenesdiá-
son, ahol egy héten keresztül térítésmentesen, kü-
lönféle oktatások és szórakoztató programok vár-
ták a fiatalokat. 
A tábor ideje alatt Árpi a közös messenger cso-
portban, fotókkal fűszerezve, rendszeresen be-
számolt a tagoknak a napi élményeiről. Elmon-
dása alapján 80 ifjú polgárőr volt a táborban, az 
ország minden részéről. Veszprém megyét ő kép-
viselte egyedül. Nagyon jól érezte magát, de a 
reggel 6 órai ébresztő, majd utána a másfél órás 
reggeli edzés nem nagyon tetszett neki… 
A délutánok különféle előadásokkal, képzések-
kel teltek, majd minden nap a helyi strandon pi-
henték ki a nap fáradalmait. Strandolás után, le-
vezetésképpen, Systema önvédelmi edzés követ-
kezett. A vacsorát követően esténként bulit szer-
veztek a fiataloknak, hogy még jobban, kötetle-
nül is megismerkedhessenek egymással. 
Árpi számára legemlékezetesebb a katonai ki-
képzési nap volt, ahol gumiból készült AK-47-es 
gépfegyverrel a kezükben kellett végigkúszni a 
pályán, majd átfutni az ott elhelyezett akadályo-
kon. Ezután fegyverismereti oktatáson sajátíthatták el a fegyverek szétszerelését és összerakását. 
Az utolsó estén, miután minden táborlakó ajándékot kapott, egy fergeteges záró partyn búcsúztak egymástól és a tábortól. 
Összességében elmondhatjuk, hogy Árpi sok új ismerettel gazdagodva, új barátokat szerezve, élményekkel telve érkezett haza. 

Nyemcsok Gabi 

Ifjú polgárőrtábor Gyenesdiáson 
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A Magyar Origami Kör örökös tiszteletbeli tagja, az Arany 
Tulipán Díj kitüntetettje örökre elaludt. 
Különleges, kedves, békés személyiségére, közvetlensé-
gére szeretettel emlékezünk. 
Sokan tiszteltük értékrendjéért, elkötelezettségéért, szak-
mai tudásáért, pozitív életszemléletéért. 
Tartalmas, hosszú élete során tevékenysége több területen 
hagyott maradandót. 

57 évig működtette magánóvodáját saját lakásában. Fiatal 
kora óta gyűjtötte a csoportosan játszható gyerekjátékokat, 
melyeket kötetbe foglaltan Komámasszony, hol az olló? cí-
men publikáltak. Ennek akkora sikere volt, hogy több kia-

dást megért, sőt Japánban 
két különböző kiadónál is 
megjelent. 
Játékgyűjteménye olyan je-
lentőségű, hogy több múze-
um is kért tőle anyagokat idő-
szakos kiállításokhoz. Saját 
játékmúzeumot is álmodott, 
ami sajnos életében nem va-
lósulhatott meg. 
Életműve nagyon gazdag és 
sokoldalú, amit Magyar A-
rany Érdemkereszt kitünte-
téssel ismertek el. 
A magyar origamisok doyen-
jét gyászoljuk. 

Az iskolában technikaórán a 
Fröbel-féle papírformákat haj-
togatták, később úgy érezte, 
hogy ez a technika fontos a 
gyerekek nevelésében. 1964-
ben Papírmunkák, hajtogatá-
sok címmel jelent meg az 
első magyar nyelvű, csak ori-
gamival foglakozó könyve. 

2008-ban adták ki ennek bővített, újabb kiadását, Hajtoga-
tási egyszeregy címen. Felépítésében eredeti, mert az alap-
hajtásokból kiindulva fejleszti tovább a lehetőségeket. 
Hosszú éveken át tanított papírhajtogatást óvónőknek. Fon-
tos volt számára, hogy olcsó, mindenhol elérhető anyagból, 

Búcsúzunk… 
Karlócai Mariann (1925-2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varga L. Krisztina: 5 év messzeség... 
(Téli János emlékére) 

Már nem látom arcod vonásait tisztán, 
sziluettje dereng ködös éjszakákon. 
Ami bennem zajlik, immár öt év után, 
még felsikolt olykor utánad barátom. 

Látom a dombokat, látom a kék eget, 
színeit fakítja egy mélyen őrzött emlék. 
Hallom az esőt, a dühvel támadó szelet, 
miközben hallom szavaid csengését. 

Neved kőbe vésték, de naponta olvasom, 
mint bibliát a hívő, buzgó lelkiismeret. 
De a név mögött egy jó embert találok, 
mit a szem már nem lát, látja a szeretet. 

Múlnak az évek, s én velük öregszem, 
meggyűrt lélekkel, fáradtan dolgozom. 
Gyermekeim helyett unokám fogja kezem, 
s én olykor, múlt időkről ábrándozom. 

A nehéz napokról, miknek súlyát feledtem, 
mert könnyű a teher, míg rövid a múltunk. 
Ám elszállnak az évek egyre felettem, 
tán az megmarad, mit eddig megtanultunk. 

A tapasztalatból s múltunk tanításaiból, 
mit megköveteltek apáink s velük az  élet. 
Ám amit a szív megtanult, az ifjúságából, 
abból táplálkozik, s ha kell, abból újraéled. 

Nevednek mesélem, de tudom, hogy hallod, 
te már csak nevetsz, s oly békésen szólalsz. 
Ne vidd a fájdalmat, engedd el barátom, 
Járd megbékélt szívvel, a kiszabott utad! 

Balatonkenese, 2020.07.10.
 

Karlócai Mariann a kenesei Origami Hétvégéknek is rendszeres résztvevője volt. 
A Balatonkenesei Tájházban, 2014-ben 
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mint a papír, lehessen gyerekek és felnőttek számára is ér-
dekes játékokat alkotni. Közben játékos formában pontos-
ságra, precizitásra, kreativitásra sarkallta őket. 

Magas kora ellenére szinte minden évben részt vett a 
Magyarországon szervezett nemzetközi origami talál-
kozókon, rendezvényeken. A magyar origamis élet 
aktív résztvevője volt. Az élethosszig tartó tanulás 
példaképe, 94 évesen még egy új karácsonyi papír-
csillagot tanult az óvónők budapesti origami tovább-
képzésén. 
A Magyar Origami Kör 2011-ben Arany Tulipán Díjjal 
ismerte el az origami terjesztésében, továbbadásá-
ban kifejtett tevékenységét. 
Karlócai Mariann könyvei a magyar origamitörténe-
lem fontos részei. 

Az emlékek felelevenítése könnyebbé teszi a búcsút, pél-
dája és szelíd útmutatásai kísérnek tovább.  Emlékét, mo-
solyát, könyveit szeretettel őrizzük! 

Villányi Mariann 
a Magyar Origami Kör tiszteletbeli elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jordovics Sándor (1965-2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Városgondnokság dolgozói fájdalommal búcsúznak kollégájuktól, Jordo-
vics Sándortól, aki 2020. július 31-én, életének 55. évében, tragikus hirte-
lenséggel elhunyt. 

Sanyi nagyon jó kolléga volt; lelkiismeretes, körültekintő, alapos. És mindig 
vidám. Segítőkészsége óriási – nem lehetett tőle olyat kérni, amit ne próbált 
volna megoldani. Feladatait precízen elvégezte, munkájához mindig valami 
csak rá jellemző pluszt adva. Szakmai tudása a mindennapok során már 
most hiányzik, de sokkal nagyobb hiányát érezzük neki, az embernek. Mert 
munkatársai szerették, szerettek vele dolgozni. Számíthattak rá. És számít-
hattak rá barátként is, olyan emberként, akit nem lehetett nem kedvelni. 
Személyisége, derűje és optimizmusa valamennyiünkben nyomot hagyott. 

Nehéz lesz nélküle. Szeretettel emlékezünk rá. 

Balatonkenese Városgondnokságának dolgozói

Kenesei Öcsi József: 
A távozóhoz

Kondul a vén harang, 
egy embert búcsúztat, 
lelket visz a mennybe, 
testet puha földbe, 
ahonnan származhat. 

Zokogva gyászolunk, 
egyedül maradva; 
az éghez imádkozunk, 
hogy nyugodjon békén 
drága földi hamva. 

Mi erre születtünk, 
ez kísért bennünket; 
távozó testvérünk, 
szívünkben őrizzük 
örökre emléked. 

 

Kalota Gizella: 
Életünk kereke

 
Kattog a kerék, életünk kereke. 
Fut velünk kattogva, zakatolva. 
Futunk, rohanunk, zakatolunk. 
Hova futunk, és hova jutunk? 
Ki elöl menekülünk, ki elöl futunk? 
Mit keresünk, kit keresünk? 
Önmagunkban kit keresünk 
Kit találunk? Van-e merszünk 
szembenézni önmagunkban, 
önmagunkkal? A tükörképpel? 
Ne félj! Ne féljetek! 
Honnét e félelem? 
Honnét ez a kétkedés? 
Honnét ez a késztetés? 
Az őserő működése hajt bennünket. 
Ez adja a késztetést. 
Ez hozza a megismerést. 
Ez adja a felismerést, hogy 
Ki is az ember! 
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Orhan Pamuk (1952-) Nobel-díjas író, a török poszt-
modern irodalom vezető alakja, akinek műveit már több, 
mint negyven nyelvre fordították le. Több török és nem-
zetközi irodalmi díjat kapott izgalmas, mégis lírai alko-
tásaiért. Hó című könyvében ezt írja: „Minden élet, akár 
a hópehely: távolról egyformának tűnik, de rejtélyes erők 
egyszerivé és megismételhetetlenné 
formálják.” Ez a mondata elgondol-
kodtatott. Mi köze lehet a hópehely-
nek az emberhez? Hát igazából na-
gyon is sok. 

Megismételhetetlen-e a hópe-
hely? Több millió frissen hullott hó-
pelyhet vizsgáltak és vizsgálnak meg 
tudósok laborokban, és fotók alapján 
arra a következtetésre jutottak, hogy 
nincs két egyforma közöttük, mert 
mindegyik kristályszerkezete eltérő. 
A hópelyhek ezen kívül méretük és 
formájuk alapján is különbözőek. 
Ennek oka, hogy ahogyan az égből 
aláhullanak, a nedvességi és hőmér-
sékleti viszonyok eltérőek, melyek 
eltérő hópelyheket eredményeznek. 
A teljesség kedvéért azért megjegy-
zem: 1988-ban Nancy Knight, az 
amerikai Nemzeti Atmoszférakutató 
Központ hópelyhekre szakosodott 
kutatója két egyforma, üreges oszlop 
típusú hópehelyre bukkant, ami talán 
megkérdőjelezheti a fenti állítást. De ha őszinték akarunk 
lenni, matematikailag szinte elenyésző a sok-sok millió külön-
böző hópehelyhez képest a megtalált kettő darab azonos. 

Egyedi-e az ember? Van-e olyan részünk, ami megismétel-
hetetlen? Az embereknél a tudósok szerint az ujjlenyomat el-
térő. 1888-ban Sir Francis Galton, akinek nevéhez az ujjle-
nyomat-azonosítás és kategorizálás fűződik, így írt: „az em-
beri test 4000 cm3-nyi hús, csont és zsír, az ezek alkotta részek 
szabad szemmel vagy mikroszkóp alatt vizsgálható struktúrá-
kat alkotnak; ezek egyike sem olyan csodálatos és karakteres, 
mint a tenyerek és talpak felszínén található vékony bőrlécek 

és a köztük futó árkok és bemélyedé-
sek alkotta ujjlenyomat.” Az igazság-
ügyi hatóságok ma is elfogadják a 
nyomozás során bizonyítékként az 
ujjlenyomatokat, legalábbis tudomá-
som szerint. Ugyanakkor itt is van-
nak már kétségek. A statisztikai vizs-
gálatok azt mutatják, családon belül 
hasonlók lehetnek az ujjlenyomatok, 
illetve az ember ujjlenyomata idővel 
változhat. Sőt, bizonyos tevékenysé-
gek és anyagok képesek simára csi-
szolni a bőr felületét, így előfordul-
hat, hogy nem tudnak értékelhető ujj-
lenyomatmintát venni. – Mi az, ami 
még egyedi lehet az embereknél? 
Például a puha, húsos fülcimpa csak 
az emberre jellemző. Minden fül 
egyedi, ezért alkalmazható lenne a 
személyazonosság megállapítására 
is. Bár ilyen adatbázisról még nem 
tudok. 

A személyiségpszichológusok az 
emberi egyediséget nem a külső jel-

lemzőkben, hanem inkább a belső tapasztalatokban keresik. 
Azokban a tulajdonságokban, vonásokban vagy jegyekben, 
melyek kombinációja meghatározza az egyént, a valóban meg-

ismételhetetlen egyedi emberi személyiséget. Az emberek 
személyisége nem azonos. Minden ember egyedi személyi-
séget alkot. Annak ellenére, hogy viselkedésünkben van-
nak állandónak tekinthető mintázatok, mégis eltérően rea-
gálhatunk hasonló helyzetekre. Ikervizsgálatok mutatják, 
ha azonos génállománnyal induló testvérek eltérő környe-
zetben növekednek fel, eltérő tapasztalatokat gyűjtenek be 
életük során, és eltérő személyiséggé fejlődnek. 

Gondoljunk csak egy hétköznapi beszélgetésre! Milyen 
problémákat okozhat az, ha ugyanaz a kifejezés eltérő je-
lentést hordoz számunkra, és így félreértjük egymást? „A 
szavak valódi jelentéstartalma saját belső világunk egyedi-
sége miatt nem egyforma. Ezért nagyon fontos az őszinte-
ség, tisztázni kell, hogy jól értjük-e egymást” – írja prof. 
Dr. Bagdy Emőke. 

Tehát ha külsőleg vannak is hasonlóságok az emberek 
között, de belső személyiségünk csak ránk jellemző, egyedi 
és megismételhetetlen. Ennek alapján valóban kimond-
ható: minden ember egyszer létezik az univerzumban. Ki-
mondhatom, hogy olyan ember, aki most én vagyok, soha 
nem volt, és soha nem is lesz. Csak itt és most vagyok. 
Ezért feltehetem magamnak a következő kérdéseket: mit 
szeretnék, hogyan tekintsenek most rám a környezetem-
ben? Milyen emléket szeretnék hagyni majd magam után 

az utódaim számára? Megismételhetetlen emberi valómat ér-
tékesnek tartom-e? Tudok-e magamra úgy tekinteni, mint 
egyetlen létezőre? … 

Hamarosan jönnek a hosszabb őszi esték, melyek lehetősé-
get adnak, hogy a fenti kérdéseken egy kicsit elmerengjünk és 
talán másként tekintsünk önmagunkra, a körülöttünk élőkre, és 
talán új döntéseket is hozunk a további életünkre. 

M. Teréz nővér 

Életvezetés – Kit látok a tükörben? 
Mottó: „Minden ember egyszeri és megismételhetetlen - a tulajdon-
ságaival, az ösztöneivel, az örömeivel és a kalandjaival együtt.” 

Paulo Coelho
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Vannak az életnek 
nagy fordulópontjai: mi-
kor a saját, jól ismert, 
szeretett, vagy legalább-
is megszokott közegünk-
ből el kell indulni egy 
egészen más, ismeretlen 
helyre, „feladatba”, esetleg 
egyszerre mindkettőbe. Biz-
tos vagyok benne, hogy 
mindenki érti, mire gondo-
lok. Az első nap az iskolá-
ban, az első év egy új város-
ban, az első éjszaka a kollé-
giumban, az első nap az 
egyetemen, vagy az első 
munkanap reggele. Micsoda 
pillanatok, órák, napok! 
Mind-mind csupán a kü-
szöbe az újnak, de végérvényesen elválaszt attól, ami a küszöb 
előtt volt eddig. Vannak, vagyunk jó néhányan így, a küszöb 
előtt ezen az őszön: „pár méterre” egy új iskolától, egy új kör-
nyezettől, egy új élethelyzettől. S hogy mi vár odaát, azt nem 
tudjuk, azt még csak sejteni lehet. Egy dolog azonban biztos: 
a változás megújulást, felfrissülést hoz, akkor is, ha a kezdete 
nem mindig könnyű. 

Ha jól belegondolunk, ez nemcsak az emberi életben van 
így, hanem a növények világában, sőt az állatok világában is. 
Nemrégiben egy kedves ismerős ajánlott egy videót megné-
zésre, ami egy sasról készült. Lenyűgöző volt a látványa, 
ahogy kitárt szárnyakkal repült, fenséges tartással. A gyönyörű 
képeket látva kicsit utánaolvastam a sasok életének. Ekkor ke-
rültem ismét szembe a változás kérdésének fontosságával. 

A sas 70 évig is élhet. De kemény döntést kell hoznia, hogy 
elérhesse ezt az életkort. Negyven éves korában, hosszú és haj-
lékony karmával többé már nem tudja megragadni a táplálékul 
szolgáló zsákmányt. Éles csőre meggörbül. Elöregedett, nehéz 
szárnyai a vastaggá vált tollak hatására akadoznak a mellén. 
Ekkor csupán két lehetőség közül választhat: vagy elpusztul, 
vagy egy százötven napig tartó változás fájdalmas folyamatán 
esik át. A hegycsúcson a fészkére kell repülnie. Itt addig ütö-
geti csőrét a sziklához, amíg az ki nem szakad. Miután csőre 
kiszakadt, a sas kivárja, hogy kinőjön az új csőre. Ezután ki-
szaggatja karmait. Amikor új karmai kinőttek, régi tollait kezdi 
kitépkedni. Így öt hónappal később sor kerülhet újjászületésé-
nek híres repülésére, és még további 30 évig élhet. 

Ahogyan a sasok, a változá-
sok megélését nem kerülhetjük 
ki mi, emberek sem. Miért van 
szükség a változásra, újrakez-

désre, vagy éppen az újjászüle-
tésre? Talán éppen azért szüksé-
gesek, hogy a túlélés érdekében vé-
gigéljük a változás folyamatát. Ne-
künk is szükségünk van válto-

zásra, de főleg az újjászületésre, megújulásra. 
A Biblia oldalain maga Jézus is elmondta a farizeusok fő-

emberének, Nikodémusnak gondolatait az újjászületés, meg-
újulás fontosságáról: „Bizony, bizony, mondom neked: ha va-
laki nem születik újjá, nem láthatja meg az Isten országát.” (Jn 
3,3) „Ami testtől született, test, és ami lélektől született, az lé-
lek. Ne csodálkozz azon, hogy azt mondom neked: Újjá kell 
születnetek.” (Jn 3,6) 

A változás, az újjászületés néha hosszadalmas, sok nehéz-
séggel jár és nem egyszer akadályokkal kell megküzdeni, hogy 
ezt az utat végig tudjuk járni. Mondhatjuk azt is, hogy a válto-
zás igazából egy nehéz döntés, akárcsak a sasé. De ha őszintén 
belegondolunk, nincs más választásunk, ha boldogan akarunk 
élni. Néha szükséges megválnunk régi emlékeinktől, szokása-
inktól, jól megszokott élethelyzeteinktől. Csak a múlt hordalé-
kától megszabadulva használhatjuk ki a jelent. Nem a tegna-
pokat és nem a holnapokat kell megélnünk az életünkben, ha-
nem itt és most, a mai nap pillanatait. 

Tehát kedves olvasó, ha új kezdet előtt állsz, ne feledd: bár-
hogy is érzed, soha nem vagy egyedül. Számíthatsz a csalá-
dodra, a barátaidra, a hitedre. Szóval légy egészen nyugodt: 
vannak erőforrásaid, amiket mozgósíthatsz. Azt se feledd el, 
hogy nem baj, ha fáj vagy nehéz a változás megélése. Fedezd 
fel és töltsd be a küldetésedet, mert valaki mindig számít rád! 
Játszd mindig, minden körülmények között lelked mélyén az 
öröm keresésének játékát! 

Kívánom, hogy Böjte Csaba atya szavai váljanak életre so-
kunk egyszerű hétköznapjaiban: 

„Nekem nem az a dolgom, hogy valakit gyomlálgassak, va-
lakinek a hibáit piszkáljam. Nekem az lenne a dolgom, hogy a 
társamból is, magamból is mindig a lehető legjobbat kihoz-
zam.” 

M. Erzsébet nővér 

„A természet világában minden nap új nap. Mi emberek 
hajlamosak vagyunk megrekedni a múltban, de amikor vi-
rágot nevelünk magról, tudatosítjuk, hogy semmi és senki 
nem maradhat egy helyben.” 

Shunmyo Masuno 

Változzak vagy ne változzak??? 
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Az elmúlt időszak minden területen át-
rendezte az életet. Nincs ez másképpen a 
munka világában sem, ahol súlyos károkat 
okozott a vírus. Ma még csak becslések 
vannak arra vonatkozólag, hogy a gazda-
ság mekkora veszteséget termelt e pár hó-
nap alatt. Hazánkban 2020. január-már-

cius között a munkanélküliek száma 173 ezer fő volt, a munka-
nélküli ráta 3,7-ra duzzadt. Márciusban további 56 ezer fő vált 
munkanélkülivé. 2020 júniusára a munkanélküli ráta 4,2-ra % 
emelkedett, a nyilvántartott álláskeresők létszáma ezzel 376 
ezer főre nőtt. Számos honfitársunk külföldi munkája is meg-
szűnt. Akinek lehetősége volt, vagy jobb híján más megoldás 
nem adódott, hazajött, majd mihelyst változott a helyzet, ismét 
visszatért külföldre. A kormány gazdaságvédelmi akciótervet 
dolgozott ki, amely a munkahelyek védelmét szolgálja. Ennek 
alapján három hónapra átvállalta a kieső munkabér hetven szá-
zalékát. Ugyancsak három hónap időtartamra az állam a kuta-
tási, fejlesztési és innovációs munkakörben dolgozó diplomá-
sok bérének negyven százalékát is átvállalta. A magyar mikro-
, kis- és közepes vállalkozások 1 főtől 250 főig pályázhattak 
hatékonyságnövelő támogatásokra, abban az esetben, ha a 
munkavállalók legalább kilencven százalékát megtartják. 1-10 
fő foglalkoztatott esetén 1 millió forintot, 11-50 fő között 750 
ezer forintot, 51-250 fő között 500 ezer forintot kaphattak a 
vállalkozások munkavállalókként. Ezen felül a vállalkozások 
0,1 százalékos kamatozású, kedvezményes hitelt vehetnek fel 
kilenc havi bérköltségre. A kormány a magyar vállalkozások 
védelmére az ellenséges felvásárlásokkal szemben tőkeprog-
ramot indított. 

Mai témánk az álláskeresési ellátás. Milyen lehetősége 
van egy álláskeresőnek a 2020. év második felében? 

Ehhez először azt kell tisztáznunk, kit tekintünk álláskere-
sőnek. Az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként tartja 
nyilván azt a személyt, aki a munkaviszony létesítéshez szük-
séges feltételekkel rendelkezik, oktatási intézmény nappali ta-
gozatán nem folytat tanulmányokat, megváltozott munkaké-
pességű személyek ellátásában nem részesül, öregségi nyug-
díjra nem jogosult,  alkalmi foglalkoztatásnak minősülő mun-
kaviszonyban – a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony ki-
vételével – nem áll, egyéb kereső tevékenységet nem folytat és 
az elhelyezkedés szempontjából az állami foglalkoztatási 
szervvel együttműködik. 

Első körben a jogosultság vizsgálata történik. Álláskeresési 
járadék illeti meg azt, aki álláskereső, az álláskeresővé válását 
megelőző három éven belül pedig legalább 360 nap jogosult-
sági idővel rendelkezik. Munkát akar vállalni, de önálló állás-
keresése nem vezetett eredményre, és számára az állami fog-
lalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. 
Az álláskeresési járadék napi összege a folyósítás teljes időtar-
tama alatt a járadékalap 60%-a, amely nem lehet magasabb a 

jogosultság kezdő napján hatályosan kötelező legkisebb mun-
kabér napi összegénél, mely 2020. január 1-től 7.410.- Ft, tehát 
az összeg maximalizálva van.  Az álláskeresési járadék folyó-
sításának leghosszabb időtartama kilencven nap. A rendszer-
váltás idején ez az időtartam még egy-két év volt, melyet a je-
lenlegire csökkentettek. 

Megszűnik az álláskeresési járadék folyósítása abban az 
esetben, ha az álláskereső: 

● a megjelölt időponttól saját maga kéri, 
● megváltozott munkaképességű személyek ellátására vá-

lik jogosulttá, 
● meghal, 
● oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmá-

nyokat, 
● az álláskeresési járadék folyósítási idejét kimerítette, 
● olyan képzési lehetőséget fogad el, amellyel a minden-

kori kötelező legkisebb munkabér összegét elérő rend-
szeres támogatásban részesül (a támogatás folyósításá-
nak kezdő napjától), 

● kereső tevékenységet folytat. 
 Meg kell szüntetni az álláskeresési járadék folyósítását, 

ha: 
● az álláskeresőt törlik a nyilvántartásból, 
● az álláskereső kereső tevékenységet folytat, és ezzel kap-

csolatban a bejelentési kötelezettségét elmulasztotta. 
Szünetel az álláskeresési járadék folyósítása, ha az álláske-

reső: 
● csecsemőgondozási díjra, örökbefogadói díjra, gyermek-

gondozási díjra vagy gyermekgondozást segítő ellátásra 
való jogosultságának megállapítását jelenti be (a jogo-
sultság megállapítását követő naptól), 

● letartóztatásban van, 
● rövid időtartamú, legfeljebb 120 napig tartó kereső tevé-

kenységet folytat (az alkalmi foglalkoztatásnak minő-
sülő jogviszony kivételével, amely lehet idénymunka, 
háztartási munka, alkalmi munka), 

● önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges 
szolgálatot teljesít, 

● olyan képzésben vesz részt, melynek keretében felzárkó-
zást elősegítő megélhetési támogatásban részesül stb. 

A tájékoztatás nem teljes körű. Kérjük, minden esetben tá-
jékozódjon a lakóhelyéhez legközelebb eső kormányhivatal-
ban! 

Forrás: ksh.hu 
kezenfogva.hu 

Összeállította: Varga Ákos  
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 

Szociálpolitikai kalauz 
Az álláskeresési ellátásról 
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A szeptember kertészeti szempontból nehéz időszak; szá-
munkra elsősorban a szüretet szokta jelenteni, és annak elle-
nére, hogy a szüret az embert elsősorban elégedettséggel tölti 
el, egyfajta summázatra is készül. Ilyenkor számvetést készí-
tünk: mit kellett volna másképp csinálni, mit lehetett volna 
jobban. És bizony, ez az esztendő is sok tanulságra ad okot. 
Amikor el kellett volna ültetni a zöldségnövények palántáit, 
akkor szembesültünk a járvány legvadabb intenzitásával. Bi-
zonytalanná vált, hogy értékesíthető lesz-e a növény, lesz-e rá 
kereslet. Nehezen indult el az év, de az emberekre szerencsére 
jól is hatott a pánik. Sokan felismerték, ha növényeket ültet-
nek, azok biztosan megteremnek a kertjükben. Több idejük 
volt foglalkozni a kertészkedéssel és sokan vágtak bele a pa-
lántázásba. 

De ne felejtsük el, milyen szeszélyes volt az időjárás ta-
vasszal. Csupán április folyamán tíz alkalommal került ve-
szélybe a növények fennmaradása – még a fóliasátrakban is 
–, hiszen nulla fok alá süllyedt a hőmérséklet. Amikor a ta-
vaszt vártuk, egyszerre fagyok érkeztek. Ez a gyümölcsök ho-
zamában is megmutatkozott. Országosan, de Balatonkenesén 
is megtizedelte a fagy a korai, áprilisi virágzású növények 
egy részét. Csoda, hogy a határban, a szántóföldeken a gabo-
nafélék át tudták vészelni ezt az időszakot. Már azt hittük, 
ennél nem lehet nehezebb, s ekkor tizenhárom héten keresz-
tül egyáltalán nem esett az eső, nem volt csapadék. Majd ami-

kor ez változott, hihetetlen égszakadással hatalmas záporok 
és zivatarok jöttek. A summázat lényege tehát: 2020-ban le-
génynek kellett lenni a talpán a kertészeknek, akik ezt az idő-
szakot (bármely fokon) végigcsinálták. Igen sok volt a ne-
hézség. 

Miután levontuk a tapasztalatokat, szorgosan tovább kell 
cselekedni. A gyümölcsfákon – ha megkésve is – el kell vé-
gezni a zöldmetszést, hogy a nehezebb, téli időszakban a váz-
rendszeren megmaradó termőrügyek erőteljesen tudjanak fej-
lődni. 

Nagy figyelmet igényel a talaj. A hosszan tartó téli-tavaszi 
aszály, majd az azt követő szokatlanul nagy mennyiségű nyári 
csapadék megkeményítette a földet. Az erre következő hihe-
tetlenül erős napsugárzás szabályszerűen kiégette a talaj felső 
rétegeiben a mikroorganizmusokat, ez a réteg szinte elpusztult. 
A földet megfelelő szervesanyaggal mindenképpen lazítani 
kell, s úgy belevinni a télbe, hogy segítsük a jövő évi termőké-
pességet. Ehhez elsősorban a talajt kell megerősíteni. 

A legjobb módszer, aminek egyébként komoly szakiro-
dalma van, hogy a talaj mindig növénnyel borított legyen, te-
hát nem szabad a földet üresen hagyni. Erre legnagyszerűbb 
partnerünk a spenót, amit az üressé vált zöldségesünkben, 
vagy akár a fák környékén, még a fák tányérjában is, 40-50 
cm-es sortávolsággal érdemes elvetni. Megfelelő locsolás 
mellett a növénykék gyorsan kikelnek, és bizony a konyhára is 
tudnak juttatni friss, harsogó, egészséges, ásványi anyagokkal 
(például vassal, káliummal) telített élelmet, amelyet számtalan 
formában fogyaszthatunk. Ne felejtsük el, hogy a talajt is 
ugyanígy tudjuk táplálni a spenóttal, ha egyszerűen lesarabol-
juk, annyira, hogy takarást, mulcsot adjon a földnek. Utána 
valamilyen módon bedolgozzuk a talajba, ahol a mikroorga-
nizmusokat táplálja. Ez tölti fel élettel a talajt. Ezáltal zöld trá-
gyával tudunk a legjobban takarmányozni.  
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A trágyázás mindig kétélű fegyver. A kiégett, kipusztult 
talajba legjobb megoldás a zöld növényt beleforgatni, és rá-
bízni a mikrorendszerekre, hogy a földben lassú komposztá-
lási, átalakulási folyamattal humusszá érlelődjön. Erre alkal-
masak a letermett egynyári növények, melyeket minden eset-
ben megfelelően apróra kell darabolni, hogy ne a nedves rot-
hadás induljon be, hanem a természetes száraz korhadás fo-
lyamata menjen végbe, mert arra van szükségünk. 

Ilyenkor telepítsünk szamócát is. Mely növény az első két 
évében tudja megteremni a potenciálját. Utána legyengül és 
megbetegszik. Ezért hasznos a (mondjuk úgy) folyamatos te-
lepítés. Foszforral és káliummal ellátott talajban télen gyöke-
resedik; tavasszal az első napsütéssel kezdődően megerősödik, 
virágot hoz és terem. 

Hasonló a helyzet a málnával és a ribizlivel. E növényeket 
félárnyékos helyre célszerű ültetni, ilyenkor pedig metszeni és 
fiatalítani kell őket. A málna esetében a régi hajtásokat tőből 
távolítsuk el és az ágyásokat gazoktól mentesen tartsuk. 

Szóljunk egy pár szót még arról, hogy a szép ősz lehetősé-
get teremt az évelő növények telepítésére. Az ekkor elültetett 
növények beleerősödnek a földbe. 

Ugyanígy gondoljunk a virágokra: például az árvácskákra, 
melyek szemet gyönyörködtetően mosolyognak ránk – szept-
ember végén, októberre ezek is kiültethetők. Az egynyári vi-
rágok kavalkádjából a kert több pontján alakíthatunk ki virág-
foltokat, virágszőnyegeket. 

Bollók Ferenc kertész 
Kenesei Kertbarát Kör 

 
 
 
 
A fekete dió (Juglans nigra) ősi dióféle, 
melynek leveléből, éretlen gyümölcséből és 
kopáncsából kivonatokat, szárítmányokat 
készítenek. Ez a csodálatos hatékonyságú 
gyógynövény több egészségügyi probléma 
esetén is a segítségünkre lehet. 

Szív- és érrendszeri problémákra a fekete dió 
és a közönséges dió gyümölcsként történő 
fogyasztása egyaránt jótékony hatással van. 
A feketedió-kivonat, amely elsősorban alko-
holos tinktúra formájában kapható, rák-, va-
lamint parazitaellenes hatású. Fertőzésekre, 
asztmára, székrekedésre, cukorbetegségre, 
gyomor-bélrendszeri gyulladásokra, magas 
vérnyomásra, illetve koleszterinproblémákra 

 is javasolják. Szájpenész, penészgombák 
okozta problémák, fekélyek, sebek, szemöl-
csök esetén is ajánlott mind külső, mind 
belső használata. A fekete dió tinktúráját Né-
metországban már gyógyszerként is beje-
gyezték. 

Mivel Kenese környékén hiába kerestük, a 
Vértes-hegységbe mentünk (ahol a legősibb 

idők óta élnek emberek) fekete diót szedni, az agostyáni ökofaluba és arboré-
tumba. Az itt dolgozó kollégák elkötelezett természetbarátok és szívesen fogad-
ják az odalátogató vendégeket. Szerencsénkre ott találtunk feketediót, és enge-
délyt kaptunk, hogy szedjünk belőle néhány szemet. 

Bollók Ferenc

 

Látogatás az agostyáni ökofaluban és arborétumban 



Balatonkenesei Hírlap                     – 33 –  2020. szeptember 

Farkasházy Teddy idejében, a kabaréban 
előadott több mint száz jelenetemben sokszor 
játszott a korán elment Bajor Imre. Az akko-
riban ismeretlen színészre már a Játékszínben 
felfigyeltem. Verebes rendezte a Hyppolit, a 
lakájt, s Bajor kiragyogott a többiek közül, 
pedig csak kisebb 
szerepe volt. A kaba-
réban, ha bejött Ba-
jor, a közönség tom-

bolni kezdett; Ihos József Bajornak írt 
szövege: „Én, a Gyula meg az Ottó, a 
Tót Ottó” pedig szállóigévé vált. Néha 
a Gyula névnél, csak mimikával és 
mozdulatokkal az akkori miniszterel-
nökre, Horn Gyulára, illetve konyak-
szeretetére utalt. Bajor nagyon nép-
szerű volt Tóth Tibor Lujzaváros soro-
zatában is; a focicsapat neve valójában 
a Ferencvárost jelentette. Bajor sze-
rette a viszkit colával (csak Pepsivel), 
hatalmas dumája volt, sokat cigizett, 
falta az életet, de nem ezért vitte el a 
rák. A rák nem válogat, mindegy neki, 
ki az áldozata, csak haljon meg. Ritka 
egy ellenszenves alak a halál. 

Megkedveltük egymást Gálvöl-
gyi Jánossal is, különösen a fele-
sége, Gálvölgyi Jutka, angol műfor-
dító volt kedves velem. (Jutka Ro-
dolfo, azaz Gács Rezső lánya, sokat 
tesz apja emlékének megőrzéséért). Gálvölgyiről azt mond-
ják a szakmában, hogy nagyon jó színész – fiatalon paro-
distaként indult a tévés „Ki mit tud”-ban. Kern András és 
Koncz Zsuzsa pályája is onnan indult – csak egy kicsit na-
gyon gonoszkodónak tartják. 

Hernádi Juci, Bodrogi Gyula, Usztics Mátyás (már nincs 
köztünk), Benedek Miklós, Haumann Péter, Éles István, Do-
lák-Saly Róbert, Heller Tamás, Csala Zsuzsa (ő is elment), 
Koltai Róbert, Bagi Iván, Garas Dezső (meghalt), Székhelyi 
József (csak volt), a kenesei nyaralótulajdonos, Szilágyi Ti-
bor és egyszer (!) Darvas Iván is szerepelt a jeleneteimben. 
(Benedek Miklós édesapja, Benedek Tibor, remek kabarészín-
ész volt, az öregek emlékeznek még „Bájgli” című számára. 
Tibor unokája vízilabdás volt, majd Kemény Dénes után a 
vízilabdások edzője, de később, betegsége miatt lemondott, 
s a közelmúltban távozott, fájdalmas űrt hagyva maga után.) 

Nagy sikert aratott a kabaréban – később a Mikroszkópon 
és a tévében is megcsinálták – a „Falusiak Pesten” című tré-
fám, amely arról szól, hogyan bolyonganak a vidéki bácsik és 
nénik a fővárosi plázákban. A jelenetet Kállai Feri bácsi, Tá-
bori Nóra és Katona Jancsi adta elő. Katona Jancsit mindenki 
ismerheti a Farkasházy-Verebes-féle tévékabarékból, melyben 
Katona egy részeges teherautósofőrt játszott, aki évek óta nem 
volt otthon, csak szállítja a gyöngykavicsot, iszik, mint a gö-
dény, s az állópultnál, fülére húzott svájcisapkával, hátracsuk-
lott fejjel állandóan elalszik. (Ő sincs már köztünk, ahogyan 
Boncz Géza sem, aki ezekben a kabarékban néma volt a kocs-
mai jelenetben, csak hullámos karmozdulata volt röhejes és 
népszerű.) 

Két, őszintén mondva, nagysikerű sorozatom volt a Rádió-
kabaréban, az egyik a Géza és Gizus. Nagyon meg voltam 
hatva, hogy két hatalmas, Kossuth-díjas színész, Kállai Ferenc 

és Tábori Nóra adta elő a kissé szeni-
lis, nagyothalló, kedves, öreg házas-
pár alakját. Kállain néha azt éreztem, 
hogy az aggastyán Pelikán elvtárs, a 
nyugdíjas gátőr beszélget vénséges 
vén asszonykájával. A sorozat a két 
nagy színész halálával ért véget. A 
Wikipédián Tábori Nóra fő szerepei 
között említődik az én Gizusom is. 
Néhány év után – az igazi humorista 
és író minden művét többször is eladja 
– a Géza és Gizust játszotta a tévében 
Bodrogi és Voith Ági is – hát mit 
mondjak, nem volt az igazi a Kállai-
Tábori kettős után. A Klubrádió rövid 
életű kabarésorozatában Gálvölgyi és 
Bach Szilvia adta elő a jelenetet, meg-
lepően jól és nagy sikerrel. 

Arra vagyok a legbüszkébb, hogy 
a kabaréban én lettem Kern András 
háziszerzője. Szinte minden adásba ír-
tam neki egy monológot, s az én krea-
tivitásomat megsokszorozta az ő zse-
nialitása. (Kernhez régebben már re-

mek alakítások sora fűződött, például a Kőművesverseny és a 
Halló, Belváros! – a modernizált telefonközpontok minden hí-
vást összekevertek, erre alapult a szám, s ki ne tudná idézni 
belőle a szállóigét: „az NDK turmixgép, a kivehető ajtajú”). 
Kern néhány évig nem járt a kabaréba, állítólag korán meghalt 
fiának emléke nem engedte meg számára a nevettetést, elegek 
voltak a vígszínházi komoly szerepek. Kern, azt mondták ne-
kem – ha így van, az nagyon megtisztelő –, az én számaim 
miatt tért vissza a kabaréba. Több tucat számot írtam számára, 
és neki találtam ki az Anyuka sorozatomat: egy nős, kétgyer-
mekes, középkorú apa beszélget öreg mamájával. Csak a fiú, 
Kern szövegét hallani, de mindig lehet tudni, hogy anyuka ép-
pen mit mond, kérdez, mire-kire panaszkodik. (Egyszer fordult 
elő, az egyik szilveszteren, hogy megszólalt a mama is, Tábori 
Nóra hangján.) Nem számoltam, de olyan 40-50 Anyukát ír-
tam Kernnek. Az első időkben minden hónapban hallható volt 
egy újabb rész. Szilveszterkor a háromórás kabaré végén hang-
zott el, utána csak az utánozhatatlan Hofi következett. Egyszer 
még áléjfélt is csináltunk szilveszterkor. Éjfél után mindig az 
elnök köszöntötte az új évet, s én írtam egy Göncz.paródiát. 
Bagi Iván adta elő nagyszerűen, úgy csináltuk, mintha már 
tényleg elmúlt volna éjfél. Pár perc múlva jött az igazi éjfél és 
az igazi Göncz. Sokan már a Bagi-Göncz beszédnél pezsgőt 
bontottak. – Sinkó kabarévezetése alatt is folytatódott a soro-
zat, több Anyuka is elhangzott. A Rádiókabaré hallgatóinak – 
sajnos egyre fogynak – fogalom lett Anyuka figurája. Leg-
utóbb – Kern, színházi előadásai miatt sosem ért rá – Sinkó azt 
ötölte ki zseniálisan, mi lenne, ha most a fiú, Kern helyett a 
meny beszélne Anyukával. És bejött. Hernádi Juci csinálta 
meg zseniálisan a számot. 

Két másik, Kern által előadott számom – az Ostromnapló 
és a Kórházi jelenet – a hallgatói szavazatok alapján az év el- 

Majláth Mikes László                                                                           Kenesei Kabarészínpad – szeptember
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sőszámú sikere lett, meg is jelentek kazettán és CD-n. Andris-
sal e számok révén már néhány éve jóban vagyunk, kérésére 
írtam neki egy hosszabb jelenetet a szilveszteri tévékabaréba – 
Kern öt figurát alakított, nőket is –, írtam neki a Vígszínház 
egy belső használatra készült, vidám műsorába, s ötleteltem a 
Gondolj rám! című, legutóbbi filmjéhez. 

A kabaréban, Teddy alatt állandó szóvivők voltunk Trun-
kóval közösen. Ha nem is voltunk olyan jók, mint Hacsek és 
Sajó, de sikert arattunk. Egyik májusi kabarénkban az volt az 
induló poén, hogy Trunkó május elsején, s én pedig május má-
sodikán születtem. Ezt a nézők felé is igazoltuk, körbeadtuk a 
személyinket betekintés végett. Egy örömöm volt csak: Trunkó 
’49-es, én’50-es voltam. A műsor után Nádas Gyuri bejelentke-
zett, hogy ő pedig május harmadikán jött a világra. (…) 

Teddy alatt minden héten volt egy háromórás Kabarécsü-
törtök című műsor, amely a hallgatók kéréseinek teljesítésére 
szolgált. Ezt a műsort kezdetben Teddy és Selmeczi, aztán 
Fábry vezette. Sanyi korunk egyik legjobb humoristája, sze-
rintem mániás depressziós, de olyan, aki állandóan mániás ál-
lapotban leledzik. Színpadon és színpadon kívül is be nem áll 
a szája, beszél, közbeszól, poén csurog belőle. A Kabarécsü-
törtököt felváltva én is vezettem Trunkóval. Sokszor kérték tő-
lünk telefonon a számainkat. Megbeszéltük Trunkóval, hogy 
amikor ő vezeti a műsort, azokat a nézői kéréseket teljesíti, 
amelyeknek én voltam a szerzője, és aztán pont fordítva, én 
Trunkó jeleneteit favorizáltam. Persze szigorúan csak a hall-
gatók kérései alapján. (…) 

Nagy Bandóval, a szegedi kőművesből lett humoristával 
többször is szerkesztettünk kabarét. Sokan emlékeznek rá, 
hogy egy darabig lakóhelye, Orfű polgármestere volt. Orfűről 
járt fel hetente háromszor-négyszer Pestre, pedig akkor még 
nem is volt meg az M6-os. Bandó azóta is aktív, frissen nősült, 
kisgyereke lett, humort ír és ad elő, gyerek- és nem gyerek-
könyveket ír, fafaragó, üzletember, s ki tudja, mi minden még. 
(Bandó lánya, Nagy Natália, az egykori Galla Miklós-féle 
Holló Színház és az abból „leszármazott” 
csapat, a L’art pour l’art társulat – Boborján, 
Besenyő Pista bácsi stb. – jeles tagja.) 

Verebes Pista kedvelt; ha ő csinált tévé-
kabarét, mindig meghívott szerzőként. Vere-
bes a rendszerváltás környékén aratta legna-
gyobb humorista sikereit, igaz, ő színész és 
színházi rendező is. Azt hiszem, hogy 1989 
végén volt egy kabaré, a Képviselők Házából, 
akkor még „Fehér Házból” (MSZMP párt-
központ) közvetítették, minden akkori pártve-
zér benne volt a műsorban a szocdem Petra-
sovits Annától, a magyar SZDP első elnöké-
től kezdve (ki emlékszik még rá?) Torgyán 
Józsefig, aki néhány éve szintén befejezte 
földi pályafutását. 

Maksa Zoltán remek magánszámokat írt 
magának a Rádiókabaréban, ő volt a humor-
nyik. Számomra nagyon emlékezetes, ami-
kor a Rádiókabaré brüsszeli vendégszereplé-
sénél elmondta egy pilóta irtó vicces mono-
lógját. Maksa 13 éven át csinálta a Maksa-
híradót a tévében és a rádióban, ezzel lett or-
szágszerte híres. 

Markos Gyuri, Nádas Gyuri és Boncz 
Géza remek hármast alkotott a kabaréban, de 
a legtöbbet akkor röhögtünk rajtuk, amikor a 
kabaré ötletbörzéjén öntötték magukból a 
jobbnál jobb, leadhatatlan poénokat. Markos 
édesapja Alfonzó volt, jó családi indíttatás, a 

Rádiókabaréban százszor is elhangozott a Kőbe zárt lélek című 
frenetikus jelenetük. Markos-Nádas nagy sikerrel lépett fel a 
Mikroszkópban is, Sas Józsi mindig tudta, mivel-kivel lehet 
mosolyt fakasztani a nézők ajakán. Markos később énekelni is 
kezdett, „olaszos” zenei lemezt adott ki, majd a Polgárőrség 
országos szervezetének lett az egyik vezetője, mert szerinte 
már egyszer rendet kell teremteni ebben az országban. Markos 
és Nádas sok sikeres jelenet után szakított egymással, mind-
ketten önálló karrierbe kezdtek. Hagyomány a színészi páro-
soknál vagy a zenei együtteseknél (lásd a Beatles és millió 
más), hogy egy idő után felbomlanak, pedig néha a kárukra 
válik. (Az ős Hacsek és Sajó, Komlós Vilmos (66 év) és Her-
czeg Jenő (74 év) sem kedvelte egymást.) 

Markos és Nádas, Boncz Géza barátjukkal együtt 1982-ben 
megnyerte a Magyar Rádió Humorfesztiválját, attól kezdve a 
Rádiókabaré oszlopos tagjai lettek. Többször felléptek tévéka-
barékban és a Mikroszkópon is. Boncz alapítóként vett részt 
az Atléta Trió és az Aladdin és a Skodalámpa című formációk-
ban, itt főleg zenei paródiákat készítettek. Boncz, az abszurd 
humor jeles képviselője – a magyar humoristák szokása szerint 
– korán, 56 évesen halt meg. 

Farkasházy kabaréjában Ayalán és Brindisin kívül Heilig 
Gabi képviselte a zenés paródiákat. Heilig megalapította a Ke-
rek Perec együttest, aztán játszott az Apostolban, a Geminiben, 
a Bojtorjánban és a 100 Folk Celsiusban. Heilig télen is lejár 
kenesei, téliesített nyaralójába, hogy szellemileg kipihenje ma-
gát. Egyszer megkérdeztem tőle: mi a jó fenét lehet csinálni 
télen a Balatonon, amikor egy lélekkel sem lehet találkozni? 
Heilig ezt válaszolta: Nézd, itt is van tévé, rádió, internet, CD, 
DVD, újság és rengeteg könyv; a gázkonvektor meleget ad, 
jókat alszom, s naponta kétszer megsétáltatom a vizslámat. Ha 
akarok, beugrom Veszprémbe színházba, moziba, kiállításra. 
Miért, te többet csinálsz Pesten? Igaza volt, de télen mégse me-
gyek Kenesére, mert nem téliesített a házunk és meg lehet 
benne fagyni. Ráadásul egy fia kutyám sincs. 

 
           6.      8.    
          7.           
                     
          4.   9.   14.     
        5.         12.    
    1.                 
            11.         

2.                     
 3.           13.         
                     
                     
 10.                    
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A magyar tenger. 
2. A Fekete-erdőben ered a Fekete-ten-

gerbe torkollik. 
3. Kiváló minőségű a nádja. (És kalmár is 

van ilyen.) 
4. A „vadlúd sokadalom” helyszíne ez a 

víz. 
5. Hármas is van belőle. 

6. Az Északi-középhegység egyik folyója. 
7. Kenese vize. 
8. „Ott, hol a kis … siet beléje…” 
9. Veszprém patakja. 
10. …tarnóc, ősi mocsárciprusok lelőhe-

lye. 
11. A Gemenci erdő egyik folyója (madár-

paradicsom). 
12. A Balatont táplálja vizével. 
13. Egyre kedveltebb mesterséges vizünk 

északon. 
14. Győr folyója. 

VIZEINK 

Majláth Mikes László: Dollár a zokniban. Humoros husza-
dik század. Kossuth Kiadó Zrt., Budapest, 2020 

Rejtvény 
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Hulladékátvevő helyek 
Balatonkenese környékén 

Hová vigyük 
a különböző típusú hulladékokat? 

 Elektronikai hulladék, színesfém, 
vas- és veszélyes hulladék 

Bakony Fémker Kft. 
8100 Várpalota, 060/12. hrsz. 
Tel.: +36-20/468-51-00 
E-mail: info@bakonyfemker.hu 
Papír, karton, csomagolási 
hulladék, műanyag, üveg, 
fém építési hulladék, lom 

Lepsény, Hulladékudvar 
8132 Lepsény, Vasút u. 76. 

Elektronikai 
használt eszközök elszállítása: 

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

 

KÉPES 
SUDOKU 

 

 

    

    

    

    

     

    

    

    

 

Készítette: 
Pulai Istvánné 
és Pulai Anna 

Vas-, színesfém-, műanyag-, papírhul-
ladék, ipari bontás, veszélyes hulladék, 
autóbontás, elektronikai berendezések 
Veszprém-Alcufer Kft. 

8200 Veszprém, Házgyári u. 3. 
Tel.: +36 88 560 330 
E-mail: veszprem@alcufer.hu 

Vas- és elhasznált elektronikus 
termékek 

Pincési Tamás 
Tel.: 06-30/541-42-58 
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Szállítás napja         A hulladék típusa 
Szeptember 1. (kedd)  Kommunális 
Szeptember 8. (kedd)  Kommunális 
    Zöldhulladék 
Szeptember 15. (kedd)  Kommunális 
Szeptember 22. (kedd)  Kommunális 
    Lomtalanítás 
Szeptember 28. (hétfő)  Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Szeptember 29. (kedd)  Kommunális 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 
Szállítás napja          A hulladék típusa 

Szeptember 6. (vasárnap)  Kommunális 
Szeptember 8. (kedd)  Zöldhulladék 
Szeptember 13. (vasárnap)  Kommunális 
Szeptember 20. (vasárnap)  Kommunális 
Szeptember 22. (kedd)  Lomtalanítás 
Szeptember 27. (vasárnap)  Kommunális 
Szeptember 28. (hétfő)  Szelektív: papír, műanyag és üveg 

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 

Gazdabolt 
8174 Balatonkenese, Fő u. 45. 
Hétfő – péntek: 8:00 – 16:00 
Szombat:  8:00 – 13:00 
„Vegyeske” papír, írószer, 
nyomtatvány, újság, könyv 
8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 2. 
Hétfő – péntek: 7:30 – 16:00 
Szombat:  7:30 – 12:00 
Vasárnap:  zárva 
VILLKER Bolt 
8174 Balatonkenese, Szilágyi E. u. 15. 
Hétfő – péntek: 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! 

A közterületen lévő hulladéktárolók 
NEM KOMMUNÁLIS 

szemét tárolására vannak. 
Bírság helyett vásároljon erre szolgáló zsákot, 

így szabályosan szállítják el hulladékát! 
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A P R Ó -  
h i r d e t é s e k  

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 

 

Legyen az Ön fotója a 
Balatonkenesei Hírlap 
borítóján vagy oldalain! 

Várjuk képeit! 
balatonkenesehirlap@gmail.com 

 

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 

 

Vállalom veszélyes fák kivágását, 
visszavágását, teljes eltakarítással, 

számlaképesen. 
06 70/411-6683 

Az árajánlat díjmentes! 
 

Hirdessen a Balatonkenesei Hírlapban! 
Hirdetési méretek és árak: 

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

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

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

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

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

 
Ha egy évre előre rendezi hirdetése díját, 

tizenegy hónapot fizet, 
a tizenkettediket ajándékba adjuk! 

 
A hirdetésre rendelkezésre álló oldalaink fekete-fehérek. 

LAKÁS, HÁZ, TELEK 
 Középkorú nő hosszabb távra szobát ki-

venne. 06-20-4848-668 
ÁLLÁS 

 A Generali Biztosító érettségivel rendel-
kező munkatársakat keres. Jelentkezni Réz-
műves Károlynál, a +36-20/961-8473 tele-
fonszámon lehet. 

ELADNA, VENNE 
 Eladó: redőnytokos 3-as ablakhoz való jó álla-

potú redőny hengerrel együtt, vaskerekű vas-
talicska, Samsung tv 50 cm képátlóval, Philips 
tv 40 cm-es, új DVD és Mp3 lejátszó hordoz-
ható, hordtáskával, Sharp hifitorony 100 w-os 
hangfalakkal, újszerű állapotban, 2 db neore-
neszánsz szekrény, ónémet szalonasztal. Ér-
deklődni: Balatonkenese, Kossuth utca 38/a. 

 Eladó Riga motor és horgászfelszerelés. Érd.: 
+36-20/206-5636 

Hát ezek meg 
micsodák? 

39. oldal 
1. Napraforgó 
2. Vízforraló 
3. Újhagyma gyökere 
4. Mesetéri kosárlabda 

palánkja 
5. Amerikai focilabda 
6. Mesetéri ping-pong 

asztal „hálója” 

Rejtvény 
Vizeink – 23. oldal 

 

Legutóbbi Hol járunk? játékunk megfej-
tése: Tompa Mihály utcai fasor. – Aki jó 
választ írt: Turcsányi Attila. Gratulálunk! 

1. Balaton 
2. Duna 
3. Velencei-tó 
4. Öreg-tó 
5. Körös 
6. Bodrog 
7. Bakó-patak 

8. Túr 
9. Séd 
10. Ipoly 
11. Dráva 
12. Zala 
13. Tisza-tó 
14. Rába 
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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: 8:00-18:00 
Kedd: 10:00-20:00 
Szerda: 9:00-20:00 

Csütörtök: 10:00-20:00 
Péntek: 8:00-14:00 

Szombat, vasárnap: rendezvények alatt. 
KÖNYVTÁR 

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

Nyitvatartás: 
Hétfő: ZÁRVA 

Kedd: 10:00-16:00 
Szerda: 10:00-16:00 

Csütörtök: 10:00-16:00 
Péntek: 10:00-17:00 

Szombat (minden páros hét): 9:00-12:00 
Vasárnap: ZÁRVA 

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

+36 30/769-54-25 
+36 30/512-50-98 

tajhazbalatonkenese@gmail.com 
Nyitvatartás: 

Előzetes bejelentkezéssel látogatható, 
valamint rendezvények ideje alatt. 

TOURINFORM IRODA 
8174 Balatonkenese, Kálvin J. tér 4. 

88/657-700 
balatonkenese@tourinform.hu  

Nyitvatartás:  
Kedd-péntek: 8:00-16:00 

Szombat: 9:00-17:00 
Vasárnap-hétfő: ZÁRVA

        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 A BALATON 30640 MÉTERRŐL. A BAKONYI CSILLAGÁ-

SZATI EGYESÜLET MAGASLÉGKÖRI BALLONJÁNAK FOTÓJA 
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: SZEPTEMBER 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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