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Beh régen vérzel, 
szegény magyar! 

Beh régen vérzel, szegény magyar! 
Fegyvernek éle, s bűnöd átka mar. 
Remegve kérdem: Tán már el se jő 
A gyászos múlt után a jobb jövő? 

De Jézusom szelíd feddőn felel: 
„Kicsiny hitű, miért kételkedel? 
Én Úr vagyok vész és vihar felett, 
Hozzám kiálts, magyar, s megmentelek!” 

Hozzá kiálts, magyar, s megment az Úr! 
S a réginél, meglásd, jobb lesz az új: 
Csak bűnös, önző, tépett életed 
Megváltó Jézusunk kezébe tedd! 

Amit vétkeztél, megbocsátja azt, 
A sok tövisből mind rózsát fakaszt, 
Terhed saját vállára átveszi, 
Áldást adó kezét meg rád teszi. 

A most terád gonosz fogát fenő 
Vad ellenség hozzád tanulni jő, 
S te, mert nyertél, adsz is bocsánatot, 
Lelkednek kincseit továbbadod. 

Mint sziklagát, éltél egy ezredet, 
Vad ár paskolt, rongált és rengetett. 
Ha Jézus újra épít, akkoron 
Leszel dicső világítótorony. 

Beh régen vérzel, szegény magyar! 
Fegyvernek éle, s bűnöd átka mar. 
De sok jajodnak véget vetni jő 
Jó Jézusod, s vele a jobb jövő! 

(Ismeretlen szerző) 

Közreadja: Németh Gyuláné 
 

aki sorscsapásként fogja 
fel a történteket; mások le- 
hetőséget látnak benne. 
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Bayer Emil: 
Őszi gondolatok

Ősz van. 
Halkan búcsúzik 
a Természet. 
Lombkorona hull, 
munkál 
az Enyészet. 

Fák közé suhannak 
gomolygó ködök, 
mint sok-sok 
rakoncátlan, 
vásott kölyök. 

És akár 
hasítanák bárddal: 
elhal a 
csevegő madárdal. 
 

Hallgatva süppednek 
a rétek, a virágok 
és a fák –  
vajjon mit hoznak 
a titokzatos holnapok 
és a mák…? 

Maj eljő 
a bús téli álom, 
de én máris 
a végét várom: 

a fagyos tél 
bármilyen kemény, 
áttöri a 
tavaszi remény! 

2007. november 6. 
 

Hogy mi magunk melyik csoportba 
tartozunk, elsősorban a felfogásun-
kon múlik. Persze a körülmények 
minden esetben meghatározóak, ám
lehet úgy élni, hogy ha nehéz is, de 
mindenben megtaláljuk az örömöt.

Erről (is) beszél lapunkban 
Baky Péter, akivel Munkácsy-díja 
kapcsán beszélgettünk. Olvashat-
ják továbbá Valentini Zsuzsa író-
nő gondolatait arról, milyen be-
nyomások érték, mióta (szintén a 
vírus miatt) többet tartózkodik Ke-
nesén. Beszámolunk az esemé-
nyekről: az aradi vértanúkra és az 
1956-os forradalomra emlékeztünk,
Mihály-napi vásár volt az óvodá-
ban és töklámpásokat faragtunk a 
Tájházban. Ha most értelemsze-
rűen kevesebb közösségi esemé-
nyünk van is, azok mindig emlé-
kezetes perceket hoznak. 

Örüljenek az ősznek! 

Nagy Krisztina
 

 

– November – 
 

2020 utolsó előtti hónapjához 
érkeztünk, és tegye fel a kezét, aki 
úgy érzi, vége lehetne már ennek 
az évnek! Senkit sem szeretnék el-
keseríteni, de sajnos nagyon úgy 
tűnik, a mindennapjainkat egész 
esztendőben meghatározó helyzet,
a koronavírus-járvány még egy 
darabig velünk marad; nem szá-
mítanak neki olyan emberi ténye-
zők, mint hogy a naptáron hama-
rosan vált az évszám. Március-áp-
rilis fordulóján beszéltünk először 
arról, hogy a vírus jelenléte telje-
sen másfajta életrendet, szemlélet-
módot fog követelni tőlünk, mint 
az eddig megszokottak. Mára ez 
sürgető kényszerré vált. Világszer-
te számtalan embernek kellett vé-
ggigondolnia, hogyan tovább. Van, 
 

Szerkesztői előszó 
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Magyarország Kormánya jóvoltából ezúttal a kenesei civil szervezetek is tá-
mogatási forrást nyertek céljuk megvalósításához. 
Gratulálunk a szervezeteknek, köszönet a támogatónak! 
 

 
 
 

Megújul az Iparosház 
Balatonkenesén 

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap ke-
retében, a „Civil közösségi tevékenységek és 
feltételeinek támogatása” című pályázaton 
Egyesületünk 6.000.000 Ft állami támogatást 
nyert el az Iparosház felújítására. 
Köszönjük Kontrát Károly úrnak, Balatonke-
nese országgyűlési képviselőjének segítségét, 
Balatonkenese Város Önkormányzatának e-
gyüttműködését, valamint a balatonkenesei Ipar-
testület támogatását. 
Egyesületünk célja, hogy településünk egyik 
ikonikus épülete, az Iparosház, teljes körű fel-
újítása megtörténhessen és ismét fontos szere-
pet tölthessen be városunk életében, valamint 
hogy méltó helyszínt biztosíthassunk Gróf Rudi 
bácsi gyűjteményének a balatonkenesei iparos-
ság történetéről. 

Balatonkenesei Városvédő Egyesület
 

Civil szervezetek nyertek támogatást 
 

TISZTELT BALATONKENESEI LAKOSOK! 
A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett „Önkormányzati 
tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” témakörben, a Magyar Falu Prog-
ram – MFP-ÖTU/2020 kódszámú projekt – keretében. Önkormányzatunk si-
kerrel vett részt a pályázaton, így lehetővé vált a Balatonkenese Csokonai Vi-
téz Mihály, Simándv József, Nagy László és Révész utca egyes szakaszainak 
útfelújítási munkálatait elvégeztetni. 
Tájékoztatom Önöket, hogy a munkálatok a Képviselő-testület 223/2020. 
(DC. 24.) számú határozata értelmében a Via Vomito Mélyépítő és Szolgáltató 
Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Kádártai utca 2.) kivitelezésében kezdődnek 
meg. A felújítás a meglévő aszfaltburkolatra történő, jelenlegi burkolatszéles-
ségben való ráaszfaltozást jelent, átlagosan 5 cm-es vastagságban, az érintett 
szennyvízakna-fedlapok szintbe emelésével. A csapadékvíz elvezetése a je-
lenleg is meglévő árkokon keresztül történik. A pályázatban külön csapadék-
víz-elvezetés nem szerepel. 
A kivitelezési munkálatok 2020. október 21-től 2020. november 30-ig tarta-
nak, mely időszakban az érintett utcák munkaterületnek minősülnek, és az ut-
caszakaszok időszakos lezárásra kerülhetnek. A területen gépjárművel való 
közlekedés csak a Kivitelező engedélyével és időszakban, kellő odafigyelés-
sel lehetséges. 
A terület tényleges aszfaltozásának időpontjában – mely időpontról külön ér-
tesítést fogunk küldeni – az ingatlanok gépjárművel való megközelíthetősége, 
illetve az onnan történő kijárás nem lesz lehetséges, éppen ezért kérjük, 
amennyiben ezen időszakban gépjárműveiket használni kívánják, azokkal a 
munkakezdés előtt a környező utcákba álljanak ki! 
Az út- és járdajavítási munkák kapcsán jelentkező kényelmetlenségért to-
vábbra is szíves megértésüket kérjük! 
Balatonkenese, 2020. október 21. 

Jurcsó János polgármester

 
 
 

Pályázati felhívás 
Balatonkenese Város Önkormányzata 

az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve 

a 2021. évre kiírja a 
Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 
„A” típusú Ösztöndíj-pályázatot 

felsőoktatási hallgatók, 
valamint a „B” típusú Ösztöndíj-pályázatot 

felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számára. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2020. november 5. 

A beérkezett pályázatokat Balatonkenese 
Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete bírálja el, a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet által meghatározott szem-
pontok, valamint a bírálatkor hatályos, Bala-
tonkenese Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális ellátásokról szóló 
10/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete 
alapján 2020. december 4-ig. 
A pályázat kiírással kapcsolatos részletes in-
formációk az alábbi linken érhetők el: 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/ 
bursa_hungarica19/ 

Balatonkenese Város Önkormányzata
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Az E.ON szolgáltatásainak kiváló minősége és a biztonságos 
ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajt végre a háló-
zaton. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a 
szolgáltatás időszakos szüneteltetése. 

Tervezett áramszünetek Balatonkenesén 
2020. november 

2020. november 5. 
Időpontja: 8:00-16:00 
Bagolyvár utca 
Balatoni út 51-65. 
Bocskay utca 1., 2-12. 
Fürdő utca 
Gyógyszertár utca 
Keszeg utca 
Nefelejcs utca 
Petőfi Sándor utca 
Széchenyi István utca 
Táncsics Mihály utca 1-7., 2-18. 
Zrínyi Miklós utca 

2020. november 6. 
Időpontja: 8:00-16:00 
Gyurgyóka sétány 
Kanári utca 
Tátorján sétány 

2020. november 10. 
Időpontja: 8:00-16:00 
Keskeny köz 
Matacsalja utca 
Szőlő utca 1-15/C, 2-14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az áramszünetekről további tájékoztatás kérhető 
az eon.hu/ugyintezes oldalon, 

valamint a 06 80 533 533-as telefonszámon! 

Az E.ON kéri és köszöni türelmüket, megértésüket! 
 

Tervezett áramszünetek Balatonkenesén 
2020. november 

2020. november 5. 
Időpontja: 8:00-16:00 
Bagolyvár utca 
Balatoni út 51-65. 
Bocskay utca 1., 2-12. 
Fürdő utca 
Gyógyszertár utca 
Keszeg utca 
Nefelejcs utca 
Petőfi Sándor utca 
Széchenyi István utca 
Táncsics Mihály utca 1-7., 2-18. 
Zrínyi Miklós utca 

2020. november 6. 
Időpontja: 8:00-16:00 
Gyurgyóka sétány 
Kanári utca 
Tátorján sétány 

2020. november 10. 
Időpontja: 8:00-16:00 
Keskeny köz 
Matacsalja utca 
Szőlő utca 1-15/C, 2-14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ősz megérkeztével a növények vegetációs idő-
szaka befejeződött. Ez volt az a szakasz, amikor a 
növényzet növekedett, zöld hajtást, lombot fejlesz-
tett, termést hozott. Véget ért a madarak költési pe-
riódusa is. 

A Városgondnokság a szakértői vélemények alap-
ján megkezdi a közterületeken, strandokon lévő fák 
törött, balesetveszélyes, elszáradt ágainak eltávolítá-
sát és a beteg fák kivágását. 

Szintén most kerül sor „Szabadbattyán-Balatonfü-
red vonalszakasz villamos üzem kiépítése munkái-
nak kivitelezése” projekt során a szükséges fák galy-
lyazására és kivágására. 

Balatonkenese Város Önkormányzata a kivágott fák 
pótlását betervezte, a Városgondnokság pedig meg-
kezdi a növények folyamatos telepítését. 

Közterületeinken, például a Széchenyi parkban, az 
öreg fűzfák helyett újakat ültetnek és megújul a Béri 
Balogh Ádám tér, valamint a Kálvin János tér faál-
lománya is. 

A fák kivágásáról és az újak ültetéséről folyamato-
san tájékoztatni fogjuk Önöket! 

Balatonkenese Város Önkormányzata 
 

Tájékoztató fakivágásról és telepítésről 

Tűzgyújtási tilalom! 
Továbbra is szigorúan tilos az égetés Balatonkenesén! 

Balatonkenese Város polgármesterének 
jogszabályokon alapuló döntése nyomán 

2020. március 24-től 
kifejezetten tilos 

a kerti hulladékok és az avar nyílttéri égetése 
Balatonkenesén! 

Aki a tiltást megszegi, 150.000 Ft bírsággal sújtható. 
 

Az ősz megérkeztével a növények vegetációs idő-
szaka befejeződött. Ez volt az a szakasz, amikor a 
növényzet növekedett, zöld hajtást, lombot fejlesz-
tett, termést hozott. Véget ért a madarak költési pe-
riódusa is. 
A Városgondnokság a szakértői vélemények alap-
ján megkezdi a közterületeken, strandokon lévő fák 
törött, balesetveszélyes, elszáradt ágainak eltávolí-
tását és a beteg fák kivágását. 
Szintén most kerül sor „Szabadbattyán-Balatonfü-
red vonalszakasz villamos üzem kiépítése munkái-
nak kivitelezése” projekt során a szükséges fák 
gallyazására és kivágására. 
Balatonkenese Város Önkormányzata a kivágott fák 
pótlását betervezte, a Városgondnokság pedig meg-
kezdi a növények folyamatos telepítését. 
Közterületeinken, például a Széchenyi parkban, az 
öreg fűzfák helyett újakat ültetnek és megújul a Béri 
Balogh Ádám tér, valamint a Kálvin János tér faál-
lománya is. 
A fák kivágásáról és az újak ültetéséről folyamato-
san tájékoztatni fogjuk Önöket! 

Balatonkenese Város Önkormányzata 
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● A kormány közzétett rendelete alapján október 23-tól köte-
lező a maszkviselés a szabadtéri rendezvényeken és a 
sportrendezvényeken is. A sportrendezvények helyszínén 
és a szabadtéren megtartott gyűlésen maszkot kell viselniük 
a résztvevőknek. 

● Szeptember 21-től kötelező a maszk használata az üzletek 
és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, szín-
házakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi 
és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási iro-
dákban is. 

● Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben 
sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyak-
ran és alaposan mossunk kezet. 

● Szeptember 21-től a vendéglátóhelyek és szórakozóhe-
lyek 23 óráig lehetnek nyitva. 

● 500 fő feletti zenés, táncos rendezvény továbbra sem tart-
ható. 

● Továbbra is fontos, hogy figyeljünk egymásra, a gyakori 
és alapos kézmosásra, és ha valaki a koronavírus-fertőzés 
tüneteit észleli magán, akkor hívja háziorvosát! 

● Egyéni felelősség - Fontos továbbra is odafigyelni a ko-
ronavírus tüneteire, amelyek közül a legismertebbek a 
láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél je-
lentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, 
hasmenés, légszomj. Emellett az új koronavírus-fertőzés 
egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara 
vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet. Ha valaki 
a felsorolt tüneteket észleli magán, akkor kérjük, hogy 
maradjon otthon, ne menjen közösségbe! Háziorvosát ne 
személyesen keresse fel, hanem telefonon hívja fel! Ha a há-
ziorvos telefonos kikérdezése alapján felmerül a koronaví-
rus fertőzés gyanúja, de a tünetek alapján a beteg nem igé-
nyel kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. Ha a 
tünetek súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás), akkor a 
háziorvos intézkedik a beteg kórházi elhelyezéséről. 

● A vírus külföldről történő behurcolásának veszélye miatt 
július 15-én bizonyos országokat érintően beutazási korláto-
zások léptek életbe, majd szeptember 1-jei hatályba lépéssel 
tovább szigorította a Magyarországra történő beutazást. Fő-
szabály szerint külföldi állampolgár nem léphet be Magyar-
országra, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak 
pedig hatósági házi karanténba kell vonulniuk, amelyet 
csak önköltségükre elvégzett 2 db negatív PCR-laborered-
mény esetén lehet feloldani. A PCR-tesztek árát a kormány 
hatósági árassá tette. 

● A szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar ál-
lampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 
órára, az államhatártól számított 30 kilométeres távolsá-
gon belülre beléphetnek, de ezt a sávot nem hagyhatják el. 
Szintén beléphetnek az ebben a 30 kilométeres sávban élő 
magyarok is, ha 24 óránál kevesebbet tartózkodtak a szom-

szédos állam határától számított 30 kilométeres sávban. A 
Magyar Közlönyben megjelent belügyminiszteri rendelet 
szerint az üzleti céllal érkezők bármely állam területéről be-
léphetnek Magyarországra. 

● A külföldiek tranzitáthaladása belépéskor egészségügyi 
vizsgálatot követően engedélyezett, ha fertőzés gyanúja 
nem merül fel, a belépő rendelkezik a schengeni határellen-
őrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel, igazolja uta-
zásának célját, célországát, és a célországhoz utazás útvona-
lán fekvő szomszédos államba a belépése biztosított. A tran-
zitforgalom csak meghatározott útvonalon lehetséges, csak 
bizonyos pihenőkön megállva, és legfeljebb 24 óráig. 

● Iskolák, óvodák – Kiemelten fontos a szülők és a tanárok 
felelőssége. A tanévet normál menetrend szerint tervezi 
a kormány, az iskolák protokollt kaptak a járvány elleni vé-
dekezést segítő teendőkről. Továbbra is alapfontosságú, 
hogy beteg, a koronavírus tüneteit mutató gyermeket ne 
engedjenek a szülők közösségbe. Felelős szülői magatar-
tással, az alapvető óvintézkedések betartásával elkerülhető 
az iskolákat érintő korlátozások bevezetése. Októbertől az 
iskolákba és az óvodákba csak testhőmérséklet-mérést 
követően lehet belépni, a lázas gyermeket el kell különíteni 
és a szülőt, gondviselőt haladéktalanul értesíteni kell. 

● Az idősek és a betegek védelme érdekében látogatási és in-
tézményelhagyási tilalom van érvényben az idősottho-
nokban és az ország minden szociális intézményében. Va-
lamint teljes körű látogatási tilalom a kórházakban, illetve 
az ország összes egészségügyi, fekvőbeteg-ellátást nyújtó 
intézményében. 

● Az influenza elleni védőoltás október 20-ától elérhető a 
háziorvosoknál. A koronavírus szempontjából magas koc-
kázatú csoportokba tartozóknak különösen fontos, hogy él-
jenek az ingyenes védőoltás lehetőségével, mert nagy szük-
ség van arra, főképpen a koronavírus-járvány idején, hogy 
legalább az egyik betegséggel szemben védettek legyenek. 

● A kormány célja, hogy a munkahelyeket és a családok 
életszínvonalát a járvány ideje alatt is megvédje. Több a 
magyar családokat és a gazdaság talpra állását segítő intéz-
kedés született, és a Gazdaságvédelmi operatív törzs is fo-
lyamatosan dolgozik. A kormány szeptember 19-én jelen-
tette be, hogy a háztartásoknak nyújtott hitelmoratóriumot – 
bizonyos társadalmi csoportok esetében – 2021. január 1-jé-
től további hat hónapig meghosszabbítja. 

● A járványügyi készültség alatt is működik az Operatív 
Törzs, és szükség esetén járványügyi bevetési egységet ren-
del ki oda, ahol a fertőzés felüti fejét. 

● Ha valaki külföldre utazik, akkor javasoljuk, hogy tájé-
kozódjon a konzuliszolgalat.kormany.hu honlapon a cél-
országban aktuális járványügyi helyzetről és utazási 
korlátozásokról. 

2020. október 26. 

Tájékoztató a koronavírusról 

Tájékoztató oldal a koronavírusról 
https://koronavirus.gov.hu 

Információs vonalak: 
+36 80 277 455  +36 80 277 456 

Külföldről: +36 1 550 1825 
koronavirus@1818.hu 

 

Koronavírus-fertőzésből gyógyultak 
jelentkezése vérplazmaadásra 

Telefon: 06 30 602 9250 
E-mail: verplazma@dpckorhaz.hu 

Online: www.koronavirusplazma.hu 
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Október 6-a év-
századokon keresztül 
egy volt a csendes, 
szürke, jeltelen hét-
köznapok közül, azonban 
171 éve valami megválto-
zott. Akkor, nem titkoltam 
politikai eszközként hasz-
nálva az elrettentést, ke-
gyetlen példát statuált a 
hatalom megtestesítője, 
Haynau. Tizenhárom hőst 
vittek a vesztőhelyre Ara-
don, egyet pedig Pesten 
végeztek ki. A tizennégy 
mártír azonban csak a jég-
hegy csúcsa. A hazáért é-
letüket áldozók száma sok-
kal több volt; nyugodtan kijelenthetjük, hogy mi a megszám-
lálhatatlan hős nemzete vagyunk. Az elesettek és kivégzettek, 
származásukat tekintve pontos lenyomatát adták a korabeli 
Kárpát-medencének. Voltak szegények és gazdagok. Magya-

rok és más nemzetiségűek. Az elnyomás és hatalom számára 
mindenki ugyanabba a kategóriába tartozott. Ellenség volt. Is-
merjük a történelmet és látjuk, hogy a pillanatnyi érdekek 
mentén a hatalmi helyzetben levő erő hogyan képes bármilyen 
eshetőségre felkészülve stratégiát gyártani, és nem riad meg a 
legdurvább forgatókönyvtől sem. Ezt a tulajdonságát kihasz-
nálva képes volt az 1848-49-es szabadságharcot vérbe fojtva 
legyőzni az udvar. Mi, magyarok, pedig tanultunk. Mert ez a 
mi egyik legnagyszerűbb képességünk. A megszerzett tapasz-

talatainkból okultunk 
1849 után is. A sza-
badságharc elbukott, 
de a forradalmat ki-

robbantó alapelv, a korsze-
rű és a polgárságon alapuló 
alkotmánnyal rendelkező 
állam igénye megmaradt. A 
fegyverek acélját azonban 
lecseréltük. A hangos csata-
zaj helyett a csendes, pasz-
szív ellenállás jelezte, hogy 
a változásokat továbbra is 
szükségesnek tartjuk, és 
nem félünk taktikát váltani. 
A folytatást itt is ismerjük, 
hiszen tudjuk, hogy a ki-
egyezés – bár tőlünk füg-

getlen események is segítették – megtörtént. Azt viszont 
örökre megtanultuk, hogy a politika nem válogat eszközökben, 
módszerekben, ha valamit el akar érni. És erre október 6-a a 
legjobb példa. 

Ehhez a dátumhoz egy másik, az előzőnél jóval vitatot-
tabb, és mára kevésbé ismert esemény is kapcsolódik. 1944-
ben ezen a napon változott végképp csatatérré Magyarország. 
Már nemcsak repülőről szórt bombák és távolról érkező lö-
vedékek becsapódásai tépték fel hazánk földjét, hanem har-
coló katonák özönlötték el a Tiszántúlt. A visszavonuló né-
met csapatok nyomában megállíthatatlanul tört előre a szov-
jet Vörös Hadsereg, hogy több hónapos további harc után Eu-
rópában elhallgassanak a fegyverek. Az én generációm még 
hős, felszabadító, baráti hadseregként tanult a Vörös Hadse-
regről, akik kiűzték a német megszállókat, és visszaadták az 
országunkat. Ma már azonban pontosabban és tisztábban lát-
juk. Valóban a megszálló németek kiűzése történt, de a fel-
szabadulás helyett egy újabb megszállás vette kezdetét. Egy 
„baráti” megszállás, ami ellen nem lehetett tiltakozni. Aki ezt 
szóvá merte tenni, az ismét a politikába bonyolódott, mert 
rövid, koncepciós perek után a fegyverek csövével találta 
szemben magát. 

De ez már egy másik történet. Mi most azért vagyunk itt, 
hogy a tizennégy mártíron keresztül mindenkire emlékezzünk, 
aki mert tenni a hazáért, a magyarságért. Emlékezzünk rájuk 
hálával és tisztelettel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az aradi vértanúkra emlékeztünk 
Jurcsó János polgármester beszéde 

 

Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 
64. évfordulóján 

A szabadság ünneplésére és 1956 hőseinek emlékeze-
tére gyűltek össze Balatonkenese Város Önkormány-
zata meghívására a kenesei polgárok, az intézmények 
és az egyesületek, szervezetek képviselői. A résztvevők 
a csodás, őszi napfényben röviden, tiszta szívvel emlé-
keztek meg 1956. október 23-ról. 

A szervezők a kialakult járványügyi helyzetben, az em-
berek egészségének védelmét mindenek elé helyezve, 
az eredeti program rövidítését tartották szükségesnek.  

A Himnuszt követően Kerti Teréz és Tóth Péter szava-
lata után került sor a kegyelet és emlékezés koszorúi-
nak az elhelyezésére. 
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 – Idén, 2020-ban kalandos körülmények között – tekintve, 
hogy a járvány kellős közepén történt – Munkácsy-díjat kaptál. 

– Valóban kalandos volt, egyrészt mert nem számítottam 
rá. Másrészt Kisnémeth Ferivel meghívtak minket Madeirára, 
egy jazz-képzőművészet happeningre. Kiállításunk is lett 
volna. Már megvolt a repülőjegyünk. Először akkor mondtuk 
le, amikor kiderült, hogy Munkácsy-díjat kapok. Nem baj, 
gondoltam, pár nap múlva útra kelünk. Aztán közölték, hogy a 
vírus miatt nem mehetünk sehová. Ekkor mondtuk le másod-
szor. Közben a díjat sem vehettem át, mert jött a hivatalos ér-
tesítés, hogy az ünnepség is elmarad. Végül azért a helyére ke-
rült minden. 

– Nem számítottál a díjra, mondod. 
– Nem. Tudtam, hogy a Magyar Alkotóművészek Orszá-

gos Egyesületének elnöksége felterjesztett a díjra, de úgy gon-
doltam, nyilván más fogja megkapni. Így meglepődtem, de na-
gyon jólesett, büszke vagyok rá. Úgy látszik, ha az ember nem 
csinál semmit – úgy értem, nincs szem előtt –, mégis tudják, 
hogy létezik, dolgozik. Ez a koronavírusos időszak fura módon 
egymás után hozta a díjakat: nemrég egy másik életműdíjat is 
kaptam, művészi életpályadíjat. 

– Gratulálunk! Akkor két apropója is van a beszélgetésünk-
nek. Ezek szerint neked nem is olyan rossz ez a 2020-as év. 

– A művészi létnek is megvannak a maga árnyoldalai. Ne-
kem van állami nyugdíjam, mert hosszú ideig a Szekszárdi 
Művészetek Házát vezettem és tanítottam, de sok művész csu-
pán művészjáradékból, művésznyugdíjból él, s nekik elég sa-
nyarú a sorsuk. Persze megvan ennek az oka: harminc év alatt 
a korábbi rendszerből a gazdasági életünk nem tudott gyöke-
resen megváltozni. A jelenlegi helyzettel, a világjárvánnyal 
pedig úgy látszik, nem lesz könnyebb. 

– Más szemléletet kíván meg mindenkitől, mint amit eddig 
megszoktunk és éltünk. 

Az élet, amit élek, nem egyszerű, de nagyon izgalmas

Baky Péter 
(1950. november 29. –) 

 

 

 

 

 

 

1969-ben érettségizett a Magyar Képzőművészeti Gimnázi-
umban, fotóillusztrátor szakon. 1977-ben diplomázott a 
Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán. 1980 és 
1986 között alkalmazott grafikusként dolgozott. 1986 és 
1992 között a szekszárdi Illyés Gyula Tanárképző Főisko-
lán tanított. majd 1993-tól 2012-ig, nyugdíjba vonulásáig a 
szekszárdi Művészetek Háza igazgatója volt. Ezzel egy idő-
ben, 1996-tól 2011-ig a ferencvárosi Pincegaléria művé-
szeti vezetője is volt. 

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Ma-
gyar Képzőművészek Szövetségének, a Magyar Grafikus-
művészek Szövetségének, a Magyar Festők Társaságának 
és a Magyar Vízfestők Társaságának tagja, valamint a Nem-
zeti Kulturális Alap Képzőművészet Kollégiuma szakmai 
szervezetek által delegált tagja. 

Számos köztéri alkotása van. Millenniumi Pannói Szek-
szárdi Polgármesteri Hivatalban láthatók. 15 képből álló 
Keresztút című pannóját a szekszárdi Kolping Iskola aulá-
jába készítette. Részt vett a szekszárdi II. világháborús em-
lékmű tervezésében és kivitelezésében, tervei alapján ké-
szült a szekszárdi Borkút. Ő készítette Balatonkenese Tria-
non-emlékművét. 

1979 óta számos önálló kiállítása volt itthon és külföldön. 
Művei országos és külföldi kollektív tárlatokon is szerepel-
tek. Több művésztelepet vezetett. 

Jelenleg Balatonkenesén él és alkot. 
 
Kitüntetései 
● 2020 Művészi életpályadíj 
● 2020 Munkácsy Mihály-díj 
● 2016 VI. Ars Pannonica Nemzetközi Képzőművészeti 

Tárlat Nívódíja 
● 2016 „Arc-kép”, Szigetszentmiklós Város díj 
● 2015 „Harmónia” MAOE Országos összművészeti tárlat, 

Szakmai díj 
● 2014 Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
● 2009 Tolna Megyei Príma-díj 
● 2008 Simsay Ildikó-díj 
● 2003 Tolna megye Művészetéért díj 
● 2002 Babits-díj 
● 2001 Milleneumi Arany Emlékérem 
● 2000 Pro Urbe-díj, Szekszárd 
 
 

Munkácsy Mihály-díjat vehetett át nemrég Baky Péter, a 
városunkban élő képzőművész. Ennek kapcsán beszélget-
tünk kitüntetésekről – mert nem csak ezt a nagy elismerést 
hozta számára a 2020-as esztendő –, művészlétről és a mű-
vészeti látásmód kialakulásáról. 
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– Nehéz lesz, de túl fogjuk 
élni. Sokaknak sajnos tényleg 
nem egyszerű most a helyzete. 
De ha megnézzük, hogy jutottunk 
el idáig, láthatjuk, hogy a világ-
ban tapasztalható külső káoszt is 
mi csináltuk magunknak. 

– A belsőt is. 
– Mindenképp. Hiszen olyan 

világot teremtünk magunk kö-
rül, mint amilyen bennünk van. 
Én egész életemben igyekeztem 
úgy nézni a dolgokat, hogy min-
denben megtaláljam az örömö-
met. 

– Ez egyfajta hozzáállás kér-
dése. A látásmód, ahogy a dolgo-
kat szemléljük, akár a hétköznapi 
életben, akár, ha egy művészeti 
alkotásra tekintünk. Egy korábbi 
beszélgetésünkben szó esett a ta-
nításról. Amit a vizuális nevelés 
oktatásáról mondtál, nagyon ta-
nulságos volt. 

– Sajnos azóta nem sokat 
változott a dolog. Továbbra is 
úgy érzem, hogy a vizuális ne-
velés nem a rajzórákról szól. 
Teljesen másféle dolog. Meg 
kellene tanítani a művészetet él-
vezni, megérteni. Ezt már egé-
szen kis korban el lehetne kez-
deni. Alapvetően fontos dolog 
lenne, hogy ne úgy menjenek be 
a gyerekek – sokszor a tanáraikkal együtt – egy kiállításra, 
hogy három perc múlva már kint vannak és kipipálják, hogy 
megvolt. Ehhez persze kellenének olyan művésztanárok, 
rajztanárok, akik szintén nem értetlenül állnak a kiállítási 
tárgyak, képek előtt. Amíg a Szekszárdi Művészetek Házát 
vezettem, sajnos nem egyszer találkoztam olyan esettel, 
hogy elhozta az osztályát a kolléga, és nem tudott mit mon-
dani a gyerekeknek a kiállításon látható munkákról. Ha te-
hettem, ilyenkor leültettem a gyerekeket, egy-két képet ki-
választottam és beszéltem róluk. Tudom, hogy ez legalább 
megmaradt bennük. A gyerekek odafigyeltek, rögtön kérdé-
seket tettek fel. Nagyon fontos lenne megtanítani látni a 
gyerekeket. Pláne úgy, hogy egyébként is vizuális úton sze-
rezzük az információk nagy részét – főleg ma, az okostele-
fonok és egyéb okos eszközök világában. 

– Szerinted hogyan lehetne ezt jól csinálni? Hogyan tud-
nánk a gyerekeket megtanítani a művészet felfedezésére, meg-
látására, hogy egy múzeumlátogatás ne csak a kötelezően le-
tudott osztályprogram legyen, hanem olyan élmény, ami pluszt 
ad és megmarad? 

– Hosszú lenne ezt végiggondolni. Teljesen az elejéről kel-
lene kezdeni. Ott, hogy egy rajztanár, ha ezzel a képesítéssel 
kikerül a főiskoláról, egészen más szemlélettel jöjjön ki, mint 
ahogy most. Ennek feltétele lenne, hogy már a gimnáziumi, 
középiskolai tanulmányait is úgy végezze, hogy érdeklődik a 
képzőművészetek iránt. Szerencsések, akik otthonról hoznak 
ilyen indíttatást, de legyünk őszinték: kevés az olyan középis-
kola, ami úgy bocsátja ki a növendékeit, hogy a vizuális kultu-
ráltságuk középiskolai szintű legyen. Természetesen vannak 
tanárok, akik a kötelezően leadott tananyag mellett élményt 
tudnak nyújtani, hozzá tudnak tenni – rájuk a diákok emlékez-

ni szoktak. De sajnos kevesen vannak. Az okok több dologban 
keresendők: az egyik legfőbb, hogy nagyon kevés az óraszám. 
Vannak iskolák, ahol kéthetente van rajzóra – vagyis vizuális 
nevelés, mert így hívják, még ha nem is az. Ez rettentően ke-
vés. Nem elég ahhoz, hogy azt a fajta látásmódot, azt az alapot, 
ami a képzőművészetek megértéséhez és ezen keresztül meg-
szeretéséhez vezet, ki lehessen alakítani a gyerekekben. Ha va-
laki a rajztanári szakot választja, ezt a megközelítést nagyon 
nehéz a főiskolán bepótolni. Az idők során sok olyan ember 
került rajz szakra, akinek csak kellett egy másik szak a főtár-
gya mellé, valójában semmi vonzódása nem volt hozzá. De el-
végezte. Köze, sajnos így sem lett több hozzá, de később taní-
totta. 

Alapjaitól kellene elkezdeni a változtatást. Vannak kezde-
ményezések, de nagyon gyors lett körülöttünk a világ, hihetet-
len mennyiségű információ érkezik nap mint nap hozzánk. Ne-
héz mindezek közt helyet találni a művészetnek – akár úgy is, 
hogy az iskolai oktatásban nagyobb figyelmet szenteljünk 
neki. Belátom, hogy ez így van, bár ezzel kétségtelenül szegé-
nyedik is a világunk. Hosszú távon ez még több és komolyabb 
problémát fog okozni. 

– Ugyanez megfigyelhető a könyveken keresztül is. Szám-
talan formában juthatunk olvasnivalóhoz, most már digitális 
eszközök is rendelkezésre állnak hozzá, mégis egyre keveseb-
bet olvasnak az emberek. 

– Gyerekkoromban rengeteget olvastam. Filmes akartam 
lenni. Rendező, operatőr. Ezt az olvasásnak köszönhetem. Na-
gyon élveztem, hogy olvasok egy könyvet – legyen Jókai, 
Rejtő vagy egy kortárs amerikai szerző –, elképzelem a sze-
replőket, a helyszíneket, az eseményeket. Az ember fejben tu-
lajdonképpen egy teljes filmet leforgatott. Ma is szeretnék 
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annyit olvasni, mint akkoriban, csak 
sajnos már nincs rá annyi időm. 

– Ezzel szerintem sokan így va-
gyunk. Szerinted ez a megközelítés, a 
„fejben filmforgatás” is hozzájárul-
hat annak a belső látásnak a kialaku-
lásához, amiről beszélünk? 

– Hogyne, mindenképpen. A jó 
művészet megismertetésében van 
még egy probléma, ami mellett nem 
lehet szó nélkül elmenni. Azért beszé-
lek róla, mert ezt látom és érzékeny 
vagyok rá. Olyan művészeti alkotá-
sok kerülnek különböző helyekre – 
ahol például gyerekek is minden nap 
láthatják –, amelyek nem ütik meg azt 
a szintet, hogy valóban művészeti al-
kotásnak lehessen nevezni. A gyere-
kekben pedig így rögzül, hogy ez a 
művészet. Ennek nem lenne szabad 
megtörténnie. Ezért fordulhatott elő 
olyan is, hogy már elkészült kiállítá-
somat rendeztette át az eseményt be-
fogadó helyszín vezetője azzal, hogy 
az aktok zavarják a teremben megtar-
tott ifjúsági program résztvevőit. Érik 
az embert ilyen meglepetések. 

– Most is dolgozol… 
– Folyamatosan dolgozom. Mos-

tanában több kiállításom volt a Du-
nántúlon is, kezdve azzal, amit Ve-
szely Lajossal csináltunk, egészen az 
almádi Magtár-beli tárlatig. Igazság 
szerint a festést nem munkának tar-

tom, de az időmet és az energiámat i-
génybe veszi, ilyen értelemben mun-
ka. Jelenleg még áll a bajai nagy kiál-
lításom – egy áttekintő, életműkiállí-
tás. Ha minden igaz, a következő nov-
ember 28-án nyílik Szekszárdon: a ba-
jai anyag kerül át oda, néhány újabb 
munkámmal kiegészítve. Akkor töl-
töm be a 70. évemet, és Szekszárdhoz 
hosszú évek kötnek. 

– Aki úgy érzi, hogy nem dolgozik, 
mikor dolgozik, az a legszerencsésebb. 
A jelek szerint neked ez sikerült. 

– Így van. Az élet, amit élek, nem 
egyszerű, de nagyon izgalmas. Renge-
teg élménnyel jár festőként és művé-
szeti közemberként is. Nehéz, fá-
rasztó, de csodálatos. Sok nagyszerű 
kollégát és művet ismerhettem meg. 

– Minek érzed inkább magad? 
Festő? Kultúraközvetítő és/vagy ta-
nár? 

– Számomra ez mind szerencsésen 
ötvöződött. A Művészetek Házában 
nemcsak kiállításokat rendeztünk, de 
működött koncertterem is. A zene tu-
lajdonképpen ugyanez a világ, csak 
másik oldaláról. De elsősorban mindig 
festő voltam, mert ez valamiféle lelki 
kényszer számomra – bár ezt nem én 
találtam ki, hanem Barcsay Jenő, de én 
is így érzem. Aki komolyan veszi és 
hivatásának tekinti, mind így van vele. 

– nk – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Október 28-án délután kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyerekek a Kultúra Házában. Kerti Teri nénivel origamiztak, 
színeztek, fonalból polipot, fonalemberkéket készítettek. Köszönjük a segítséget a Gobelin és Hímzőkör tagjainak, Jucikának és 
Margónak! 
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Ez csapatmunka, mindenki benne van  
Megtisztelő kitüntetésben részesült október 23-a tiszteletére Nyemcsok Gabi, a Balatonkenesei Polgárőr Egyesület vezetője. 
Ennek kapcsán találkoztunk és beszélgettünk.

– Gratulálunk az elismeréshez! Mi-
lyen díjat vehettél át? 

– Az Országos Polgárőrszövetségnél 
adható legmagasabb kitüntetést, a Kopá-
csi Sándor Polgárőr Érdemrendet. 

– Akkor ez a polgárőrök Kossuth-
díja. 

– Kopácsi Sándor alapította a polgár-
őrséget, 1991-ben, ezért van róla elne-
vezve a legmagasabb kitüntetés. És az 
átadásának időpontja sem véletlen, hogy 
éppen október 23-ra esik, hiszen Kopá-
csi volt Budapest rendőrfőkapitánya 
1956-ban. 

A díj legfőbbképpen azért értékes 
számomra, mert az országos szövetség-
nél kezdeményezték. Gyanítottam vala-
mit, mert szeptemberben egyik nap ju-
talmazási adatlapot töltettek ki velem. 

– Ez sokat sejtet. 
– Nem tudtam, milyen díjat vehetek 

át. Szent László Emlékérmem van, a 
Sárkányölő Szent György-plakettet is 
megkaptam már. Ezüst Érdemkeresztem 
is van, voltam Az év polgárőre. Arra 
gondoltam, talán Arany Érdemkeresztet 
kapok, de a Kopácsi-érdemrendre nem 
számítottam. Múlt szombaton tudtam 
meg, amikor országos küldöttgyűlésen 
jártam. 

Az általam vezetett Balatonalmádi 
Járás egyesületi elnökei is tiszta szívből 
gratuláltak, őszintén mondták, hogy 
megérdemlem. Nekik is elmondtam: ez 
nem egyedül az én érdemem. Nem len-
nék semmi, ha nincs mögöttem a csapat. 

Ez ugyanis csapatmunka, min-
denki benne van. 

– Mióta vagy polgárőr? 
– Tizenhét éve. 
– Ha újra kellene dönte-

ned, ma is belépnél? 
– Igen. Természetesen. 
– Mi volt a legjobb a tizen-

hét év alatt? Mit szerettél leg-
inkább? 

– Nehéz erre választ adni. 
Sok jó dolog van benne. Mikor 
rendezvényeken odajönnek hoz-
zánk az emberek, és megkö-
szönik a munkánkat. Vagy a-
mikor a csapattal közösen ver-
senyeken veszünk részt – a 
Honvéd üdülőbe mindig meg-
hívnak minket főzőversenyre. 
Persze a feladatoknak van ko-
moly, kemény része is: amikor 
januárban, februárban gyalo-
gos szolgálatot látunk el, az 
nem kifejezetten kellemes. De 
ez is hozzátartozik, örömmel végezzük. 

– Mi volt a legrosszabb a polgárőri 
tevékenységed során? Volt olyan? 

– Ez mindig viszonyítás kérdése. 
Nem tudok ilyet említeni. 

– Hány polgárőr van most Kenesén? 
– Tizennyolc. Az elmúlt időszakban 

több új belépőnk volt. Van ifjú polgár-
őrünk, és hamarosan társa is lesz. 

– Amikor legutóbb beszélgettünk, em-
lítetted, hogy nehéz a szolgálat megszer-
vezése és ellátása, mert kevesen vagytok 

és egyre fogy a létszám. 
– Az elnökségem ideje alatt 

eddig nyolc új tagunk lett. Saj-
nos társaink közül többen meg-
haltak. Májusban Barnóczki 
Józsi. Nyár végén keresett meg 
a felesége, Erika, hogy sze-
retne belépni. Ismerjük jól egy-
mást, mindig jött Józsival a 
rendezvényekre. 

– A kenesei polgárőr-egye-
sület is sikert könyvelhetett el a 
napokban. 

– A Magyar Falu Program 
civil szervezeteknek kiírt pá-
lyázatán 500.000 forintot nyer-
tünk. Jelen helyzetben ez na-
gyon sokat jelent nekünk, mi-
vel ez az év az egyesületeknek 
sem könnyű. 

– Nagy eseményre készül-
tök novemberben, kerek szüle-
tésnapja lesz a helyi szervezet-
nek. 

– A kenesei polgárőrség megalaku-
lásának 30. évfordulóját ünnepelnénk. 
Aggódom rendezvényért, hogy a jár-
ványhelyzetre való tekintettel meg tud-
juk-e tartani. A balatonkenesei egyesület 
Veszprém megyében elsőként szervező-
dött meg, az országban is az elsők között 
vagyunk. November 7-én lenne az ün-
nepség, a Kultúra Házában. Sok a meg-
hívott vendégünk, ráadásul az ország 
több részéről. Reméljük, találkozhatunk. 

– nk – 
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Templomunk búcsúját ün-
nepeljük, amely templombú-
csú nélkülünk üres lenne. Ma-
gyarok Nagyasszonya egy o-
lyan ünnep, amely nekünk, ma-
gyaroknak adatott meg. Ne-
künk, magyaroknak, hiszen el-
ső szent királyunk akkor, ami-
kor azzal szembesült, hogy 
nincsen utód, azzal szembe-
sült, hogy nincs kire hagynia 
ezt az országot, akkor a hite se-
gítette meg. Az ország felaján-
lása, amelyet Székesfehérvá-
ron, 1038. augusztus 15-én, 
halála napján tett meg első 
szent királyunk, olyan tett volt, 
amit nekünk, kései utódoknak 
is követnünk kell. S akkor, 
amikor az emberi segítség vé-
get ér, akkor jön a Menny. Ak-
kor jön Mária és közbelép. 
Hisz soha nem annyira re-
ménytelen a helyzet, hogy az 
Isten nem segítene. 

Az ország felajánlása, Ma-
gyarok Nagyasszonya, latinul 
Patrona Hungariae, története 
folytatódott. A 17. században vált Magyarország Regnum Ma-
rinanummá (azaz Mária országává). Vagyis Máriát nem pusz-
tán úgy tiszteljük, mint a mi Nagyasszonyunkat, mint a mi 
Pártfogónkat, hanem úgy is: mint Mária, ennek az országnak a 
tulajdonosa, birtokosa, aki segít minket. Templomunk oltárké-
pén is megfigyelhető, hogy bár Szent István kezében van a ko-
rona és a jogar, de Mária fején is ott van ugyanaz a szent ko-
rona. Ez teszi ezt az ünnepet speciálisan magyarrá. Magyarok 
Nagyasszonya nem a 12 csillagos diadémkoronával jelenik 
meg, hanem a magyar szent koronával. Érdemes felidézni azt 
a két mondatot, ami a legenda szerint 1038. augusztus 15-én 
Szent István ajkait elhagyta. Ez a két mondat pedig a követ-
kező: „Mennynek Királynője, e világ jeles újjászerzője végső 
könyörgéseinkben a Szent Egyházat, a püspököket, a papokat, 
az országot a néppel, s az urakkal, a Te oltalmadra bízom. Né-
kik utolsó Istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.” 
Micsoda megható szavak ezek! Egy kis túlzással talán Jézus-

nak a Getszemáné-kertben va-
ló vérrel verejtékezését juttat-
ja eszünkben. Ahogy a Názá-
reti Jézus imádkozott a papo-
kért, ugyanezt teszi a mi Szent 
Királyunk is. És ha valóban 
körülnézünk, hogy mivé vált 
ez az ország, milyen társada-
lomban élünk 1000 évvel az ő 
halála után, akkor azt hiszem, 
nagyon megerősítő az, amit az 
első szent királyunk tett. 

Persze tudjuk, hogy nem 
csak mi, magyarok vagyunk a 
Szent Szűznek a kiváltságos 
népe. Számos nép: a bajor, a 
francia és lehetne még sorolni, 
kik azok, akik Mária oltalmát 
kérték. De valójában a törté-
nelemben először Szent István 
tette ezt meg. Azonban ebbe a 
nagy örömbe, amelyet ez a bú-
csú okoz, egy kis üröm is ve-
gyül. Milyen szempontból? 
Ha nézzük a nagy Mária-
kegyhelyeket, ez Lengyelor-
szágnak Częstochowa. Hor-
vátországnak Marija Bistrica, 

Németországnak Altötting, Franciaországnak Lourdes. Olasz-
országnak Loretto. Portugáliának Fatima, Mexikónak Guade-
loupe. Magyarországnak nincs a nagyvilág által elismert és lá-
togatott nemzeti kegyhelye. Érdekes és elgondolkodtató mo-
mentum Mária országának. Persze vannak ennek történelmi 
okai. A hódoltság, a törökök, az ország három részre szaka-

dása. A jó hír, hogy Erdélyben azért van Nemzeti Szentély. A 
nagy pünkösdi búcsú helyszíne, Csíksomlyó. De Magyarorszá-
gon annak ellenére, hogy szinte minden egyházmegyében ki-
sebb és nagyobb Mária-kegyhelyek vannak, valójában még 
sincs. Az ország két legjelentősebb Mária-kegyhelye, amely 
egyben nemzeti kegyhely is: Máriapócs és Mátraverebély-
Szentkút. De ezek tényleg nemzetiek, inkább csak hazánkban 
elismertek. Valójában mi, magyarok nem mondhatjuk azt, 
hogy mint a lengyeleknek van Częstochowa, vagy másik ne-
vén Jasna Góra, ahol a Szent Szűz, aki fényességével megva-
kította a törököt, csodát tett. 

Október 4. Templombúcsú a katolikus templomban
 Templomunk búcsúját, Magyarok Nagyasszonya főünnepét ünnepelte a kenesei katolikus közösség. Az ünnepi misét Medveczky 
Miklós atya mutatta be, a szentmisét a Karitász csoport által szervezett agapé követte. A prédikáció a templombúcsú ünnepén 
hangzott el. 



Balatonkenesei Hírlap                     – 13 –  2020. november 

Nekünk, magyaroknak, akik egy ilyen oltalom alatt állunk, 
pláne plébániánk védőszentje is Magyarok Nagyasszonya, ta-
lán az lenne a jövőnk feladata, hogy keressük az egységet. És 
talán állítsunk egy olyan nemzeti kegyhelyet, ami valóban al-
kalmas arra, hogy összegyűjtve az országot, összegyűjtve Má-
riának a szent népét, tudjuk igazán hittel megszólítani Őt, 
ahogy első szent királyunk tette. 

Nagyon jelentős Mária Magyarok Nagyasszonya történe-
tében 1896, amikor XIII. Leó pápa a magyar millennium al-
kalmával Vaszari Kolos bíboros, prímás kérésére engedélyezte 
Magyarországnak ezt az ünnepet. Ezzel nagyjából Mária or-
szága, ez a kis magyar nép, nagy néppé vált. Ahol ilyen elődök 
vannak, mint Szent István, az Árpád-ház feje, aki megalapozta 
ennek az országnak a hitben, lélekben az Istennek adottság 
alapját. Nagyon köszönjük meg Őt. Kedves testvérek, egye-
dülálló a világon, hogy egyetlen családból 30 szent legyen. Az 
Árpád-ház 30 szentet adott Magyarországnak és a világnak. 

Soha nem szabad, testvérek, megfeledkezni arról, hogy ez 
a búcsú, a templom ünnepe, előre kell, hogy lendítsen. Valójá-
ban azért vannak az ünnepek, és azért ismétlődik ciklikusan 
évről évre a liturgia, mint ahogy a világi év is, hogy új inspirá-
ciókat merítsünk. Mert lehet, hogy éppen a mai nap érinti meg 
a szívünket, a lelkünket; ennek az ünnepnek egy olyan mozza-
nata, amire eddig nem gondoltunk. Amit eddig talán természe-
tesnek vettünk. Nem szabad úgy gondolkodni a lelki életről, 
hogy az nekünk adottság. A lelki életért tenni kell, mint ahogy 
Szent István is tett. Mert teljesen biztos, hogy az Ő életszent-
sége vitte őt rá arra, hogy utolsó napján Máriát szólítsa meg. 
Amikor a földi erők véget érnek, akkor jön az Isten. A történe-
lem viharaiban ez a kis magyar nép itt, a Kárpát-medencében 
hatalmas népektől övezve megmaradt. Ez egyértelműen Mária 
csodája a mi életünkben. De testvérek, nem passzív nézőinek 
kell lennünk a csodáknak, hanem aktív résztvevőinek. Meg 
kell tenni mindent, ami rajtunk múlik. Akkor van felelőssé-
günk úgy élni, hogy Regnum Marianum vagyunk. Ha ez a tu-
datunkban, a szívünkben lenne, akkor gyönyörű virágzásnak 
indulna az ország, a kereszténység. 

Nagy a mi felelősségünk, hogy merjünk úgy hinni, mint a 
Szűzanya. Mert a Szűzanya végig hitt az Ő Szent Fiában. Mi-
kor a tanítványok kétségbe vonták, hogy a halálból lehet még 
élet, akkor a Szűzanya teljesen biztos volt abban, hogy amit 
Szent Fia mondott, teljesen igaz. És mert hitt az Isten szavá-
nak, ez vált javára. Mindenki, testvérek, aki hisz és legyőzi a 
félelmét, legyőzi a reménytelenségét, Mária nyomdokába lép. 
Ezért vagyunk valójában keresztények. Hogy lássuk: az első 
keresztény, aki lélekben felfogta az Isten országát, nem a meg-
hívott apostolok voltak, hanem az a szent Asszony, akit Mári-
ának tisztelünk. A Mária-tiszteletnek van egy különleges for-
mája, amely megelőzi minden szentnek és minden angyalnak 
a tiszteletét. Mert valójában Mária az Ő életáldozatával, azzal, 
ahogy elfogadta Gábriel angyal köszöntését, valójában az Isten 
és az Úr Jézus után az első lehet. Vigyázzunk, ez nem imádat! 
Az imádat egyedül Istennek jár, de az egyház megkülönbözteti 
a mi Mária-tiszteletünket. Ilyen nagy a mi örökségünk, testvé-
rek. De éljük-e ezt a hétköznapokban, vagy éljük az életünket, 
ahogy eddig éltük? Eljövünk egy templombúcsúra, és aztán 
mehet minden tovább? Testvérek, legyünk azon, hogy ne men-
jen tovább úgy a mi életünk menete holnap, mint amilyen ma. 
Köteleződjünk el mi is Mária országa mellett, a magyarság 
mellett. Mária ennek az országnak a sorsát szívén viseli, az 
idők végéig. 

Így kérjük a mai napon, templomunk búcsúján Nagyasszo-
nyunkat, a mi Égi Édesanyánkat, hogy próbáljunk a hit szem-
ével rátekinteni. Próbáljunk valóban úgy rátekinteni, hogy 
ahol elfogy az erőnk, ott jön Ő és megsegít. Mert Mária nem 
tesz mást, mint hogy imáinkat Szent Fiához, Jézushoz viszi. 
Ez a mi üdvösségünk. Ebben bízunk és ebben hiszünk. Így kér-
jük a mai napon a Szűzanyát, mindegyikünk Égi Édesanyját. 
Tekintsük Őrá! Köszönjük meg az Ő oltalmát, hiszen egy 
édesanya mindig a gyermeke mellett áll. Akkor is, ha úton van, 
akkor is, ha elkóborol. Az Ő szeretetét nem az határozza meg, 
hogy hűtlen gyermeke milyen, hanem az, amit ő megfogadott, 
mikor elfogadta Szent István felajánlását. Így valóban a mi 
patrónánk és Nagyasszonyunk lett. 

Medveczky Miklós atya 
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2000. október 8-a is nagy 
ünnep volt, de 2020. október 
8-a újra nagy ünnep. Ezen a 
napon ünnepeljük Erzsébet 
nővér örökfogadalmának 20. 
évfordulóját és Teréz nővér 
belépésének 20. évfordulóját. 
Ma emlékezünk arra, hogy az 
Assziszi Szent Ferenc Segítő 
Nővérei Közösségének két 
nővére ezen a napon kötele-
ződött el örökké Isten, egy 
szerzetesrend és egy közös-
ség mellett. A mai világ em-
berének nehéz elköteleződni 
bármi mellett, mert félünk a 
jövőbeli bizonytalanságtól. A 
Nővérek jó példaként járnak 
előttünk ebben is; életük há-
rom alapkövét: tisztaság, szegénység és engedelmesség beépít-
hetnénk a mi hétköznapi életünkbe is. Nem tartottak a szerze-
tesi élet nehézségeitől, az új helytől és a kihívásoktól, mert 
imádsággal tudtak és tudnak túllépni az akadályokon. 

Mit köszönhetünk nekik? A megszámlálhatatlan értünk el-
mondott imádság mellett, az iskolás, óvodás gyerekek keresz-

tény és katolikus életre és ér-
tékrendre való nevelését, a-
mely manapság az egyik leg-
fontosabb dolog. Az egyház-
községi szolgálatot, pályáza-
tok előkészítését. A közösségi 
élet megszervezését, legyen 
az hittanos nap vagy felejthe-
tetlen pásztorjátékpróba. Mi 
nagyon kiváltságos helyzet-
ben vagyunk, mert nálunk a 
gyermekek úgy nőnek fel, 
hogy látnak nővéreket a temp-
lomban, az iskolában vagy 
néha az utcán, kutyasétáltatás 
közben, olyan nővéreket, akik 
megmozgatják és összetartják 
az egyház alapját, a hívő kö-
zösséget, most már Miklós 

atyával együtt. Ezúton is kívánok nekik az eddigiekhez ha-
sonló, eredményes munkát! 

Isten éltesse a nővéreket egészségben és vezesse őket to-
vábbra is a szerzetesi úton! 

Tóth István 
(A köszöntő a 2020. október 4-i misén hangzott el.) 

 
 
 

2020. október 19-én az esti 
órákban lassan, de gyülekez-
tek az emberek a kenesei kato-
likus templomban. Nemcsak a 
helyiek, hanem a környező 
községekből, Balatonakaraty-
tyáról, Balatonvilágosról, Ba-
latonfőkajárról, Csajágról és 
Küngösről is. Medveczky Mik-
lós plébános atya este fogadta 
Dr. Udvardy György megyés 
főpásztor látogatását, akivel 
együtt mutattak be szentmisét 
a testvérek közösségében. A 
főpásztort a szentmise elején 

Ambrus György, az egy-
házközségi képviselőtestü-
let elnöke köszöntötte. 

György érsek atya be-
szédében kifejezte, hogy 
milyen fontos, ha a keresz-
tény emberek képesek az 
együtt munkálkodásra, a kö-
zös értékek keresésére. Ki-
emelte, hogy ennek forrása 
a Jézus Krisztusba vetett hi-
tünk, mert ha igazán Krisz-
tusban gyökerezik az éle-
tünk, akkor a másik ember-
ben fel tudjuk fedezni a 
Krisztusban szeretett és 
tisztelt testvért is. Ha Krisz-
tusra tekintünk, akkor 
Krisztus megújít minket, 

megújítja céljainkat, vágyainkat, és megmutatja az utat a kö-
zösség felé, az egymás iránti szeretet és tisztelet mindennapi 

megélése felé. Úgy érzem, 
György érsek atya szavai egy 
egész életprogramot tártak 
elénk, és kívánom, hogy halló 
fülekre és értő szívekre talál-
jon. 

Nagyon köszönjük mind-
azoknak, akik a most kibővült 
Balatonkenese Római Katoli-
kus Plébánia régi és új filiális 
közösségeiből eljöttek a fő-
pásztor látogatására! A közös 
ima ereje adjon erőt a hétköz-
napok szeretettel teli megélé-
sére! 

M. Teréz nővér 

Amikor a Főpásztor együtt imádkozik a testvérekkel 
 

20 éve Isten szolgálatában 
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Sok éves hagyományainknak meg-
felelően az idén szeptember 29-én is 
megtartottuk a Mihály-napi vásárt. 
A gyerekek és szüleik előtte napok-
ban már lelkesen gyűjtötték a vad-
gesztenyét, hiszen ez a fizetőpénz a 
vásárban. Szeptember 16-án előké-
szítő foglalkozáson vehettek részt 
nagycsoportosaink, Kató Balázs ke-
ramikus művész vezetésével. A-
gyagból készíthettek egyéni elkép-
zeléseik szerint portékákat, melye-
ket kiégetve hozott vissza a gyere-
keknek. Néptáncos nagycsoportosa-
ink vásári műsort, majd páros tánco-
kat mutattak be, ezután kezdődhe-
tett a vásárlás csoportok szerint. Az 
idén a szülőktől nem kértünk segít-
séget a portékák készítéséhez, de 
így is sok eladnivaló készült. A Csi-

pet-csapat csoport óvó nénijei, 
Marcsi és Zsófi néni színes papír-
ból autókat, cicákat készítettek, az 
Aprófalva csoportban Szilvi és 
Brigi néni segítségével linzertész-
tából maci és süni figurákat sütöt-
tek, Barbara néni pedig fenyőto-
bozból barkácsolt süniket. A Fi-
cánka csoport óvó nénijei, Anikó 
és Kati néni színes kartonból, zse-
níliából csiga- és esernyőformákat 
díszített. Minden gyermek vásárol-
hatott a portékákból, ügyesen szá-
molgatva gesztenyepénzüket, dél-
után pedig élményekkel telve vi-
hették haza. 

Vargáné Dobó Katalin  
óvodapedagógus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Újra Mihály-napi vásár az óvodában 

„Gyere velem a vásárba, 
 fussunk oda hamarjába. 
Vehetsz ott majd minden szépet, 
ha nincs pénzed, majd csak nézed!”

 

Részlet a 2012-ben készült 
Jó-Gyakorlatból: 

SZEPTEMBER 
– SZENT MIHÁLY HAVA 
(Kiemelt népszokásőrző jeles nap 

az óvodában) 

Szeptember 29., Mihály napja 

 A hagyomány szerint ismert pásztor-
ünnep, a legtöbb állatot e napon hajt-
ják be a legelőről téli szálláshelyére. 
A pásztorok elszámolnak az állatok-
kal gazdáiknak, számot adnak egész 
éves munkájukról. Újraszegődteté-
sek napja, vásár napja. 

 A néphit szerint ekkor szűnik meg a 
fű növekedése, a halak a víz fenekére 
húzódnak. 

 Későbben kezdődnek a nappalok és 
korábban sötétedik. 

 A méhek nem gyűjtenek több mézet. 
 Kezdődik a „kisfarsang”, a lagziba já-

rás időszaka, legkésőbb Katalin-na-
pig tart. 

 Ezen a napon szokás volt vásárokat 
tartani, gyakori volt a mulatság, viga-
dalom, pásztortánc, kanásztánc. 

Időjósló nap: 
 ha ezen a napon még itt vannak a 

fecskék új évig nem lesz nagy hideg; 
 ha dörög az ég, szép hosszú ősz, de 

kemény tél várható. 
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A 
2020-as év 

településünk életében nem várt kihívá-
sokat hozott. A pandémia hatása szinte 
azonnal jelentkezett a turizmusban. A 
tavaszi időszakban már kiestek a kül-
földi turisták, szállodáink nagy része be-
zárt. A szezon előtt folyamatosan tartot-
tuk a kapcsolatot szállásadóinkkal, akik-
nek felajánlottuk a segítségünket, folya-
matosan tájékoztattuk őket az MTÜ által 
közölt áthidaló intézkedésekről. A sze-
zonra sikerült a Tourinform Irodát is 
megnyitnunk, szigorú körülmények kö-
zött fogadtuk a vendégeket.  

A Tourinform Iroda látogatottsága 
a tavalyi évhez képest körülbelül 30%-
kal elmaradt. Legfőbbképpen a külföldi 
turisták jelenlétének körülbelül 75%-os 
visszaesése volt megfigyelhető. Közü-
lük – a balatoni tendenciát követve – a 
németek, osztrákok, lengyelek, csehek 
voltak többségben. A külföldiek érdek-
lődési körét a színvonalas strandok, a 
programlehetőségek, illetve a hajózási 
lehetőségek adták. Belföldi turisták ese-
tében a Hol vagy Kajla? kampány miatt 

érkező kisgyermekes családok voltak 
megtalálhatóak magas számban az iro-
dában. A kisiskolások pecsételőhelyként 
használhatták a Tourinform Irodát, il-
letve itt vehették fel Kajla útlevelüket, 
továbbá ingyenes küldésre jogosított ké-
peslapunkat. 

A vendégek pozitívumként értékel-
ték a minőségi zenei programokat, a 
Tájház állapotát, illetve a település virá-
gosítását. A strand előtti parkoló rende-
zettségét szintén többen megemlítették. 

Egyesületünk a strandok területén 
strandkönyvtárakat hozott létre, hogy 
ezzel is hangulatosabbá és kényelme-
sebbé tegye a turisták számára a pihe-
nést. A városi könyvtár nyaralóknak tör-
ténő népszerűsítése, értékeinek bemuta-
tása szintén fontos szempont volt. A 
strandkönyvtár az Alsóréti szabadstran-
don és a Vak Bottyán strandon is nép-
szerűségnek örvendett. 

A strandok bejáratánál a biztonsá-
gos strandolásra felhívó tábla várta a 
látogatókat. Célunk a biztonságra való 
figyelemfelhívás volt, a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség járványügyi ajánlásai 
alapján. A táblák kisebb változatát a vi-
zesblokkoknál és a vendéglátóegységek-
nél is elhelyeztük. 

A balatonkenesei programok nép-
szerűsítésében szintén részt vettünk. A 
Kultúra Háza által elkészített program-
ajánlót a Szabadstrandon és a Vak Boty-
tyán strandon is lejátszottuk. A két 
strand bejáratához A1-es méretű megál-
lítótáblákat helyeztünk el, hogy minél 
szélesebb körben tudjuk a turisták szá-
mára a település programjait bemutatni. 
A táblák plakátjait folyamatosan aktua-
lizáltuk. A helyi lakosok és a nyaraló-
vendégek számára a Facebook-on heti 

programajánlót hoztunk létre, melyet a 
kenesei közösségi csoportban, illetve az 
egyesület hivatalos Facebook oldalán is 
megosztottunk. Hírlevél formájában a 
szállásadóknak, illetve a feliratkozók-
nak is rendszeresen elküldtük. 

A város által kért megosztásokat (e-
gyéb programokról, a hajózási szolgálta-
tás beindításáról) szintén jó szívvel nép-
szerűsítettünk platformjainkon. A hírle-
vélre való feliratkozás a hellobala-
ton.eu weblapon keresztül lehetséges. 

A nehézségek ellenére úgy gondol-
juk, hogy a szezont a városnak turiszti-
kailag várakozásokon felül sikerült tel-
jesítenie. A Magyar Turisztikai Ügynök-
ség szintén megköszönte a nyári kam-
pányban való együttműködést. A szezon 
tapasztalatai, a turisták visszajelzései 
alapján a jövőben a város elsődleges tu-
risztikai fejlesztési területének a nagy-
strand infrastrukturális fejlesztését kell 
tekinteni. 

Tóth Barnabás 

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület
szezonbeszámolója 

Turisztikai egyesületünk hírei 
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Egyesületünk fontos célkitűzése a település szállásadóinak digitális üzemelte-
tési átállásához való segítségnyújtás. A bevezetett NTAK rendszer segítségével 
a Turisztikai Ügynökség a szakma fehérítését tűzte ki célul. A rövid tananyag 
segítségével a Vendégem szoftvert használó magánszálláshelyek is segítséget 
kaphatnak a program elsajátításához. 

A tananyag kilenc részben mutatja be a szoftver használatának folyamatát. Min-
den egységben alap és kiegészítő információkat, valamint hasznos tippeket is 
talál az olvasó. Az egyes modulokat az instrukciókat követve lehet elvégezni. 
Az adott tanegység végén ellenőrző kérdésekkel mérhető az elsajátított tudás 
mélysége. 

A teljes tananyag áttekintése és az összes ellenőrző kérdés helyes megválaszo-
lása segítséget nyújt abban, hogy a szoftver alkalmazói magabiztos felhaszná-
lóvá váljanak a mindennapokban. 

Az elektronikus tananyag az info.vendegem.hu oldalon érhető el. 

Bármely kérdés esetén keresse Egyesületünket bizalommal! 
 

Köszönet 
Hálás köszönet Homályos Ottóné Marikának és férjének, hogy 
pár éve örökbe fogadták a 71-es út és a Széchenyi utca találko-
zásánál található szigetet, és azóta is gondozzák, ápolják! Bár-
csak több ilyen önzetlen kezdeményezés lenne! A szemeteszsá-
kok helyett így kellene díszíteni közterületeinket! 
Köszönjük, Marika és Ottó! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kálmán Éva 
 

OLVASÓPRÓBA 
Mi vonz egy nagy- 
világi, gazdag an- 
gol urat egy csen- 
des, visszahúzódó 
és szegény társal- 
kodónőhöz? Felej- 
teni akarja imádott 
feleségét, aki bale- 
set áldozata lett? 
Vagy tényleg bele- 
szeretett a tőle na- 
gyon távoli világban élő fiatal lányba? A 
rejtélyek már a regény elején megjelen-
nek, és ahogy haladunk előre a történet-
ben, számuk egyre nő. 
Angol vidék, kastély, számtalan szolgáló. 
Fényűző kényelem vagy állandó rettegés? 
A Manderley-ház új úrnője nem csak a 
számára teljesen idegen életformával, de a 
házat uraló Mrs. Danvers-szel is kénytelen 
megküzdeni. Az idős hölgy az első feleség 
– Rebecca – nevelőnője volt, halálát nem tud-
ja feldolgozni. Lépten-nyomon emlékezte-
ti új úrnőjét, hogy az előző mennyivel, oko-
sabb, szebb, tehetségesebb volt nála. Re-
becca kísértete uralkodik itt mindenen, a foj-
togató légkörben szinte lehetetlen létezni. 

 
Mintha mindenki tudna valamit, amiről nem beszél. A 
tökéletesen felépített világ mögött egy másik, ahol 
minden éppen az ellenkezője annak, mint ami látszik. 
És ha ez még nem lenne elég, jön egy furcsa baleset, 
ami fényt derít egy előzőre. Hogyan halt meg Re-
becca? Lehet, hogy mégsem a vihar süllyesztette el ha-
jóját egy szerencsétlen éjszakán? 
Alfred Hitchcock első Hollywood-ban forgatott filmje 
1940-ben akkora sikert aratott, hogy rögtön felfedez-
ték a mű alapjául szolgáló regény íróját is. Együttmű-
ködésük sikeresnek bizonyult, mert Daphne du Mau-
rier volt a szerzője a rendező másik kultikus filmje, a 
Madarak eredeti regényének is. A Manderley-ház új 
filmváltozatát nemrég a Netflixen láthattuk. 

Gabo Könyvkiadó, 2020 
Fordította: Ruzitska Mária 

– nk – 
 



Balatonkenesei Hírlap                     –18 –  2020. november 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Borongós, de kellemes őszi időben fogadta október 24-én a 
Tájház a Töknapra érkező sok-sok vendéget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tökfaragáson kívül lehetett színezni, Teri nénivel origa-
mizni, Nagy Krisztinával rejtvényt megoldani. Eliza játszó-
háza szokás szerint nagy siker volt. Az Onogur Hagyomány-
őrző Egyesület tagjai gyalogos harci bemutatót tartottak. Le-
hetett kardozni és íjazni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tóth Pisti befűtötte a kemencét, Jucika és Margó pedig tele-
rakta tökkel, aztán tócsival. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aki eljött, jól szórakozott és megsült finomságokból a hasát is 
megtömhette. 
Köszönet minden közreműködőnek és résztvevőnek! 

Fotó: Boór Ádám
 

 

 

 

2020. november 5-én 15.00-18.00 óra között 
véradásra hívja a véradókat a Kultúra Háza nagytermébe 
a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. 

Naponta mintegy 1800 véradót kell toborozni ahhoz, hogy 
biztonságos mennyiségű vérkészlet álljon rendelkezésre 
műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához, vérkészítmé-
nyekre, transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez. 
Járuljunk ehhez mi, keneseiek is! 
Egyetlen véradás három betegen segít. A vér mással nem 
pótolható, így nagyon számítunk az önzetlen véradók segít-
ségére. 
A szakemberek mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy biztonságos környezetet biztosítsanak mind a vér-
adók, mind a dolgozók részére. 
Kérjük a véradókat, hogy viseljenek szájmaszkot! 
Véradó lehet mindenki, aki: 
♦ egészségesnek érzi magát, 
♦ rendelkezik a regisztrációhoz szükséges igazolványok-

kal, adatokkal, 
♦ elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves, 
♦ testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot, 
♦ a tetoválás és a testékszer nem akadály, ha eltelt fél év, 

mióta elkészültek, 
♦ véradást megelőző orvosi vizsgálaton a vizsgálóorvos 

úgy dönt, hogy adhat vért a jelentkező. 
Kérjük, hozzák magukkal a TAJ és lakcímkártyájukat, va-
lamint a személyi igazolványt! 
A véradók HŐSÖK! Minden csepp számít! 
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Negyvenhárom éve vagyok kenesei 
nyaraló, s ha kérdezi tőlem valaki a nyári 
estéken, amelyeket fürdőruhában töltök 
a teraszon, nem fázom-e még, akkor ki-
húzom magam: „én kenesei lány va-
gyok”. 

Eddig minden szeptemberben haza-
költöztem Budapestre, hívtak a kulturá-
lis programjaim. A 2020-as év viszont 
megváltoztatta az egész világot. Akárhol 
nézek idei fényképeket, Afrikától Ame-
rikáig mindenkin maszk és maszk. Egy 
vírus adta fel a leckét az emberiségnek, 
hogyan küzdjön meg egy súlyos kórral, 
ami senkit nem kímél, s csúnya, szörnyű 
halállal fenyeget. Hiába dolgozik az 
egész világ kutatóorvosi hálózata, ezút-
tal példaértékű összefogással a vakcina 
megleléséért, eddig csak részeredmé-
nyek vannak, az igazi siker még várat 
magára. 

 S addig? Nincs olyan ember, akinek 
személyes életét ne befolyásolná a vírus 
megállíthatatlan terjedése. Paradoxon-
nak hangzik, de a legjobban veszélyez-
tetett korosztály, a nyugdíjasok vannak egyébként a legkedve-
zőbb helyzetben, mert már nem kell dolgozniuk. A napi fenye-
getettség így nem létezik számunkra. Rajtuk múlik, hogyan 
tudnak vigyázni magukra, hogyan óvják meg egészségüket. 

Én is védekezni kényszerülök. Orvos barátaim nem taná-
csolták, hogy hazautazzam, hiszen a fővárost erősen támadja a 
pandémia, semmi sem biztonságos. Így Kenese mellett döntöt-
tem, s most is hallgatom, míg e cikket írom, az őszi eső egy-
hangú kopogását.  

Kenese új arcát ismerem meg. 
A gyönyörű nyarak helyett az őszi 
világot. Megváltozik a ház, a kert, 
a fák, bokrok, virágok. Másképp 
esnek a napsugarak, élesebbek az 
árnyékok, tompább lesz a lélek. A 
nyaralók hazamentek, én marad-
tam a környéken egyedül. Elma-
radnak a kulturális rendezvények, 
három szereplés a könyveimmel, 
az Írók Boltja szép műsorai, a szín-
ház, az opera. 

Ha reggel kimegyek a teraszra, 
beleszippantok az ősz illataiba. De 
embert nem látok sehol! S ez na-
gyon-nagyon hiányzik. Amíg o-
lyan az idő, amit Levitan, a nagy 
orosz festő úgy hív, hogy „arany 
ősz”, addig nagy baj nincs. De 
amikor sötét az ég, zuhog az eső és 
egyhangúan hullanak a falevelek, 
akkor az ember szíve megtelik szo-
morúsággal. Mégis, amíg könyv 
van a világon, és lehet olvasni, van 
kiút a parttalan szomorúságból is. 

Szerencsém is van. Kenesei ba-
rátaim nem hagynak cserben, meg-
meglátogatnak a magány oldására. 

S történt még valami. Talán-ta-
lán utolért az élet utolsó nagy adománya, az emberi boldogság 
is, ami mégis beragyogja a világot. 

A pandémiák pedig pusztítanak ugyan, de egyszer csak vé-
gük lesz, s újra kezdődhet a normális élet. Ez adjon reményt 
mindnyájunknak, ez most az emberiség közös sorsa, el kell vi-
selnünk emelt fővel, attól talán még a vírus is megijed... 

Valentini Zsuzsa 

Balatonkenesén a Covid 19 idején 

Fotó: Gyurica Bence
 

Valentini Zsuzsa 
Író, tanár. Doktori disszertációját 
Radnóti Miklós költészetéről írta. 
A tanítás mellett tankönyvek, szak- 
cikkek társszerzője, de sosem lett 
hűtlen gyermekkori vágyához, a 
szépíráshoz sem: először novellá- 
kat, majd kisregényeket írt. Leg- 
utóbb 2019-ben volt könyvbemutatója Balatonkenesén – re-
méljük, hamarosan újra találkozhatunk vele ilyen formában 
is! 

Könyvei 
Fog-ságom naplója. Múzsák Kiadó, Budapest, 1998 
Gyerek-kór. Szabad Tér Kiadó, Budapest, 1999 
Rákfogyatkozás. Betegség és remény. Mágus Kiadó, Buda-

pest, 2000 
Nekünk már csengettek! Holnap Kiadó, Budapest, 2001 
Miért? Kortárs Kiadó, Budapest, 2002 
Lábad nyomába ha lépnék. Realsystem, Budapest, 2003 
Borregény. Franciska és a flaska. Noran Kiadó, Budapest, 

2008 
Ilyen vagy, Amerika? Magánkiadás, 2009 
Egy férfi. Távlat Közhasznú Egyesület, Budapest, 2015 
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5. Márton-nap   
Folytatva történetünket, a következő ál-

landó programunk a novemberi Márton-
napi libaságok elnevezésű családi délutá-
nunk. Ezt a rendezvényt immár 24 éve nagy 
lelkesedéssel szervezzük a Kultúra Házá-
ban, amiben nagy se-
gítségünkre vannak az 
ott dolgozók is. Célunk 
a Márton-nap történe-
tének ismertetése, ha-
gyományainak felele-
venítése. Az óvodások 
kis műsora után játé-
kos vetélkedőket, kéz-
műves-foglalkozáso-
kat tartunk, valamint a 
Kultúra Háza szerve-
zésében bábelőadás, ját-
szóház is várja a gyere-
keket. Libás ételeket, 
házi süteményeket, te-
át kínálunk és újbort 
kóstoltatunk a Kelet-
Balatoni Borrend tag-
jainak jóvoltából. A kéz-
műves-foglakozásokon lampiont, libabábot 
készítünk, Ludas Matyit és libát hajtogatunk 
a gyerekekkel. Igen népszerű a kukoricamor-
zsolás és a libakirakó is. 2014 óta, újítva az 
addigi gyakorlaton, a gyerekeknek legalább 
négy foglalkozáson, állomáson kell részt ven-
niük, jutalmul egy-egy Balaton szeletet kap-
nak. Libás totó kitöltésével a jól teljesítők ér-
tékesebb ajándékokat nyerhetnek. A családi 
délutánt táncházzal, lampionos felvonulással 
zárjuk. Igyekszünk minden évben újabb s 
újabb ötletekkel gazdagítani a programokat: 
az elmúlt évben a játékos vetélkedők körét 
például „libatömés”, kukoricacsutkából to-
ronyépítés egészítette ki, ami nagyon tetszett 
a gyerekeknek. 

6. Az akarattyai advent 
Másik hagyományunk az adventvasárnapi gyertyagyújtá-

sok megszervezése. Elsőként egy hatalmas adventi koszorút 
készítünk.  Plakátokat helyezünk ki, összeállítjuk a műsorokat, 
előadókkal, vendéglátókkal egyeztetünk, felkérjük az egyhá-

zak képviselőit.  Állandó szereplőink a Szilfa Óvoda óvodásai, 
a Pilinszky János Általános Iskola tanulói, a kenesei Szivár-

vány Népdalkör, valamint a helyi tehetsé-
gek. A meghitt ünneplés után finom falatok, 
sütemények, tea, forralt bor várja az egybe-
gyűlteket. 

A kenesei gyertyagyújtáson 2018-ban 
vettünk részt először. 2019-ben a Mindenki 

Karácsonya rendezvé-
nyen is képviseltettük ma-
gunkat. A saját kezűleg 
feldíszített kis faházban 
mákos-diós bejglivel lát-
tuk vendégül az ünnep-
várókat. 

7. Minden évben 
részt veszünk az óvo-
dai karácsonyi ünnep-
ségeken. Hagyomány im-
már, hogy az óvodáso-
kat karácsonyra meglep-
jük egy kis ajándékkal. 
Mindig szem előtt tartot-
tuk a természetes anya-
gokból készült, ismeret-
terjesztő, a környezettel 
és annak védelmével kap-
csolatos játékok vásárlá-

sát. 2019-ben a változatosság kedvéért élményt ajándékoz-
tunk. Mindkét óvodában nagy sikere volt Kalap Jakab 4 év-
szak című interaktív, élő koncertjének. Az ismert Gryllus Vil-
mos-dalok és a kedves bábszereplők vidám, önfeledt perceket, 
felejthetetlen élményt nyújtottak a gyerekeknek. 

8. NABE környezetvédelmi játszóházunkkal rendezvé-
nyeken települünk ki (Pl. Gyermeknap, Pogácsafesztivál Aka-

A 2014-es küldöttgyűlés résztvevői a Soós-hegyen
 

Advent Akarattyán, 2019-ben
 

Gyerekek az öko-játszóházunkban, 2015-ben
 

Saját készítésű játékaink 
Balatoni halfelismerő 
Kulcsos párosító játék 
Állatos memóriajáték 
Balaton, illetve Libás kirakó 
Hulladékcsökkentési verseny című társasjáték 

2018. március 23-tól kezdődően folyamatosan mutattuk be a Csalán Környe-
zet- és Természetvédő Egyesülettől kapott Kék, sárga, zöld! című oktatócso-
magot a kenesei Kippkopp Óvoda csoportjaiban és az akarattyai Szilfa Óvo-
dában, valamint az iskolában óvónő, tanítónő tagjaink jóvoltából. A csomag 
nagyon tartalmas, környezetvédelmi, szelektálási ismereteket nyújt a gyere-
kek számára változatos, játékos formában. 
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rattyán, Mihály-napi sokadalom Kenesén). A gyerekek külön-
böző érdekes játékokat próbálhatnak ki. Gyakorolhatják a hul-
ladékok szelektív válogatását, vízipisztollyal célozhatnak, fa 
halacskákat horgászhatnak – és még lehetne sorolni. Nagyon 
népszerű a Vigyázz rám balatoni társasjátékunk óriás válto-
zata. Eszközeinket folyamatosan bővíteni igyekszünk vásárolt, 
illetve saját készítésű, újrahasznosított játékokkal, ismeretter-
jesztő könyvekkel, tablókkal. Az érdeklődő felnőtt közönség 
is hasznos tanácsokat kaphat a vegyszermentes háztartásról, 
egészségmegőrző szerekről, nagyanyáink praktikáiról, kom-
posztálásról, víztakarékosságról, ökológiai lábnyomszámítás-
ról szóló kiadványaink által. 

Egyéb kiemelt eseményeink, tevékenységeink 
NABE Küldöttgyűlés 
2014. április 12-e emlékezetes nap volt számunkra. Az a 

megtiszteltetés ért bennünket, hogy a Nők a Balatonért Köz-
hasznú Egyesület Balatonkenesén tartotta 2014. évi I. rendes 
küldöttgyűlését. Csoportunk szervezhette meg a rendezvényt, 
a délutáni programokat, a vendéglátás technikai részét. A Kin-
csünk a víz című kiállítást tökéletesen időzítettük, hiszen a 
résztvevők is megtekinthették. 

Délelőtt a Kultúra Háza nagytermében zajlott a program 
hivatalos része. A többórás gyűlés után a huszonkét település 
NABE-csoportvezetőinek, küldöttjeinek első útja tagjaink ve-
zetésével a Soós-hegyre vezetett, ahol a kedvünkért még a tá-
torján is kinyílt. Büszkeség töltött el bennünket, ahogy a tag-
társak őszinte elismeréssel gyönyörködtek Kenese ritka termé-
szeti kincsében, na meg az eléjük táruló csodálatos panorámá-
ban. A kényelmes túrázás után a Parragh-kertbe tartott a népes 
társaság, ahol Molnárné Éva és férje főzte hatalmas bogrács-
ban a finom gulyáslevest. A helyi borlovagok felajánlásaként 

– Keresztes János, Kürthy Ibolya és Lajos – zamatos boro-
kat is kóstolhattunk a finom ebéd mellé. A nap zárásaként 
Vér Laci bácsi tartott tárlatvezetést a Tájházban vendége-
inknek. 

Pályázataink – kiállításaink – előadásaink 
Pályázati felhívásokkal kerestük és keressük meg az isko-

lásokat, óvodásokat, családokat. A beérkezett alkotásokból ki-
állításokat rendezünk. 2014-ben a már említett Kincsünk a víz 
címmel hirdettünk rajzpályázatot. A gyerekek beérkezett alko-
tásait, valamint a fotószakkörösök „vizes” fotóit a Kultúra Há-
zában állítottuk ki. 

2015-ben az újrahasznosítás jegyében meghirdetett Ne 
dobd el!  Használd fel! Gondold újra! pályázatunkra nagyon 
sok ötletes munka érkezett. Célunk a lakossági hulladékcsök-
kentés elősegítése, a kreatív újrahasznosítás a háztartásban, il-
letve a tudatosabb vásárlásra és energiafogyasztásra való ösz-
tönzés. A tárgyakat, alkotásokat Akarattyán és Kenesén is lát-
hatták az érdeklődők. A megnyitóval egybekötve ünnepeltük a 
Nők a Balatonért Egyesület megalakulásának, így csoportunk 
fennállásának 20 éves évfordulóját. Műsorral, tortával kö-
szöntöttük meghívott vendégeinket, a jelenlévőket, megemlé-
keztünk az alapító tagokról, majd kihirdettük a pályázat nyer-
teseit. 

2015. június 13. – Hajómodellek bemutatása Balaton-
kenesén 

Balatonkeneséről indult az első „sóhajó”, innen szállította 
a sót Keszthelyre, visszafelé pedig fát, bort és egyéb terméke-
ket hozott. Festetics György Főnix nevű hajója 1797. július 15-
én került vízre. Szélcsend idején evezővel is haladhatott. En-
nek emlékére Biczók József modellező gyerekekkel készített 
hajómodelljeit mutattuk be Balatonkenesén. Az erős szél miatt 
sajnos a modellek vízre bocsátása elmaradt, így az öt Főnix 
modell csak a parton lett kiállítva. 

2016-ban rendezett kiállításunknak a Vizek és mestersé-
gek elnevezést adtuk. Bemutattuk a régi balatoni „vizes” mes-
terségeket, a halászattal, horgászattal kapcsolatos eszközöket, 
a hajózáshoz köthető ismereteket, igazi matrózruhát, a vitorlá-
zás eszközeit, mai, modern, vízzel kapcsolatos foglalkozáso-
kat és még sok más érdekességet. A kiállítást Pintér József elő-
adása kísérte Ősi balatoni halászat, a Keneséhez kötődő és a 
Balatonnal kapcsolatos régi mesterségek a témakörében. 

2017-ben a víz világnapja alakalmából Szűcs Anikó bala-
toni témájú képeiből rendeztünk kiállítást Balatonakarattyán 
(2017. március 24-től május 3-ig volt látható) és Balatonkene-
sén (május 5. és 18. között). A kiállításnak, melyet Szauer Ró-
zsa NABE elnök nyitott meg, a Balaton 1000 arca címet ad-
tuk. Célunk a Balaton gyönyörűségét, elkapott pillanatait át-
adni a nézőközönségnek. 

A Balaton 100 arca kiállítás 2017-ben
 

Kalap Jakab az óvodában
 

Hajómodellek Kenesén, 2015-ben
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2018-ban a helyi iskolában állítottuk ki 
nyolc tablóból álló, Ismeretlen vándorok 
– inváziós fajok és hatásuk a Balatonnál 
című ismeretterjesztő anyagunkat. Célunk, 
hogy a gyerekeket is tájékoztassuk a Bala-
tonnál előforduló idegenhonos özönfajok-
ról, hogy ennek szellemében is védjék kör-
nyezetüket. 2018. június 9-től egy héten át 
az akarattyai Szépkilátás Bisztróban lát-
hatták az érdeklődők. A kiállítást elnökasszonyunk, Szauer 
Rózsa nyitotta meg, majd tartalmas előadást hallhattunk tőle. 

2018-ban Adjunk nevet kenesei kispatakunknak! elneve-
zéssel névadó pályázatot hirdettünk. Már régóta érlelődött ben-
nünk a gondolat, hogy méltó nevet kapjon a kenesei aprócska 
vízfolyás. A névadásra megannyi találó, ötletes, kedves javaslat 
érkezett, ezek közül a Bakó-patak elnevezés nyerte el legin-
kább a döntést hozók tetszését. Szerencsére a Városvédőkben 
partnerre találtunk a megvalósításban, a táblák elkészítésében. 
Segítségünkre voltak a Pataknévadó ünnepség megszervezé-
sében is. 2018. április 20-án az iskola előtti táblát Szabó Ta-
mással, a Balatonkenesei Városvédő Egyesület elnökével lep-
leztük le. A Pilinszky János Általános Iskola diákjainak szerep-
lése után Pulai Istvánné (NABE- és Városvédő tag) összefogla-
lójában megismerhettük Bakó József életét. Folytatva az ünnep-
lést, a Bakó-patak menti sétánk során az óvoda előtti Bakó liget-
ben az ovisok kedves kis műsora fogadott bennünket. A névadó 
ünnepséget megelőzően a Városvédőkkel közösen lefestettük a 
patak mellett húzódó korlátot a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Mind-
két civil szervezet tagsága derekasan vett részt a munkában. 

2019-ben a NABE „akciójaként” egy rendkívül érdekes – 
a gyerekek kreativitását és alkotóked-
vét ösztön-ző – kezdeményezéssel 
álltunk elő. A víz világnapja alkalmá-
ból rajzpályázatot hirdettünk iskolás 
gyerekeknek, versillusztráció kate-
góriában. Ennek keretében egy adott, 
Balatonra átköltött versike (Pulai Ist-
vánné) minden sorához színes illuszt-
ráció készítésére kértük a pályázni kí-
vánókat. Az így elkészült, szakértő 
zsűri által a 11 legjobbnak ítélt alko-
tásból Balatoni lapozgató címmel 
kis kiadvány és plakát készült.  A La-
pozgatót az óvodásoknak ajándékoztuk. A beérkezett alkotá-
sokból kiállítást rendeztünk. Az óvodások nyári élményeiket 
felelevenítve Balatoni képeslap címmel rajzokat készítettek. 

További előadások  
2014-ben Szauer Rózsa tartott igazán érdekes előadást Kul-

túra Házában Lehet mérgek nélkül is címmel. Rózsa a környe-
zet és egészségkímélő háztartási szerekről tájékoztatott bennün-
ket, megosztott velünk jó néhányat nagyanyáink praktikái közül. 

2015-ben két előadásunk is volt: A Víz és A hulladék-
mennyiség, mint globális probléma és az újrahasznosítás 
lehetőségei címmel. Előadónk Ujj Tamás volt. 

2018. november 29-én Labanc Györgyi, a Természetes Élet-
mód Alapítvány kuratóriumi elnöke előadásában tartalmas, 
egészségmegőrző délutánt tölthettünk el. Györgyi megismer-
tetett bennünket a helyes táplálkozás szabályaival és a 3-1-2 
meridián torna élettani hatásaival, gyakorlatával. 

2019-ben újra Labanc Györgyi tartott nálunk előadást, 
ezúttal Élj 100 évet egészségesen, illetve A kínai szemtorna 
a látás javítása érdekében címmel. Dr. Tamasi József, a bel-
gyógyászat és társadalom-orvostan szakorvosa, a természetes 
gyógymódok (komplementer orvoslás) szakértője pedig arról 
beszélt, Kell-e diéta, ha nem vagyunk betegek?  

2019. november 22-én Balatonaka-
rattyán Mit üzen a talpad? címmel Varga 
Adél talpreflexológus, kinesiotape terape-
uta volt a vendégünk. Az előadás során sok 
hasznos gyakorlati tanáccsal lettünk gazda-
gabbak, rengeteg kérdésünkre kaptunk vá-
laszt, miközben a kezünkön tanultuk a kü-
lönböző fogásokat. 

Kirándulásaink nyitottak, bárkit szí-
vesen látunk. Igyekszünk olyan helyeket felkeresni, ahol is-
mereteket szerezhetünk, irodalmi, történelmi tudásunkat bő-
víthetjük, közvetlenül találkozhatunk a természettel, az önel-
látó ökogazdálkodással. 2015-ben Zsámbékon, 2016-ban Bu-
dapesten, az Országházban, 2017-ban Zselickisfaludon, vala-
mint Szennán, Kaposvárott és Andocson, 2018-ban az agos-
tyáni öko-faluban, 2019-ben pedig Várdán, Balatonbogláron 
és Balatonszárszó jártunk. 

Elérkeztünk a 2020-as évhez 
Ki gondolta volna az év elején, hogy a világjárvány minden 

tervünket keresztülhúzza? A 2020-ra tervezett programjainkat 
a kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel át kellett gon-
dolni. Az év elején még nem tudtuk, hogy mi vár ránk. Szeren-
csére a Nők a Balatonért Egyesület és egyben csoportunk meg-
alakulásának negyedszázados évfordulóját még méltón meg 
tudtuk ünnepelni. 

2020. január 16-án a szép számmal összegyűlt tagtársak 
mellett jeles vendégek is megtisztelték az ünnepi gyűlésünket. 
Jelen volt Jurcsó János, Balatonkenese polgármestere, a ko-
rábbi városvezetők közül pedig Tömör István és Kürthy Lajos 
is csatlakozott az ünneplőkhöz. Nagy örömünkre Szauer Ró-

zsa, a Nők a Balatonért Egyesület el-
nöke, valamint Parragh Márta, a NABE 
helyi csoportjának egykori vezetője, 
alapító tag is eljött az ünnepi összejö-
vetelre. 

Meghívtuk az intézmények veze-
tőit, a kulturális bizottság elnökeit, s 
mindazon civil szervezetek képvise-
lőit, akik valamilyen módon támogat-
ták munkánkat. 

Az alkalomhoz illően természete-
sen nosztalgiáztunk egy jót, de ezúttal 
nemcsak a 2019-es év legfontosabb 

eseményeit vettük sorra, hanem képletesen belelapozhattunk 
csoportunk két és fél évtizedes krónikájába. A program „hivata-
los” részének utolsó felvonásaként pezsgővel koccintottunk a 
születésnapra, ezután következett a finom vacsora, majd pedig 
az ünnepi torta. A jó hangulatú este kötetlen beszélgetéssel zárult. 

2020. február 20-án az Illóolajok a gyógyítás szolgálatá-
ban címmel Varga Adél előadását nagy érdeklődés mellett 
még sikerült megtartani Kenesén. Aztán közbe szólt a vírus. 

Azóta eleget teszünk a „Maradj otthon” felhívásnak, mivel 
a veszélyeztetett korosztályba tartozunk. Tagjainkkal e-mail-
ben tartom a kapcsolatot. 

2020. augusztus 22-én a Lecsófesztiválon kitelepültünk 
játszóházunkkal. Nagy sikert aratatott az óvodától kölcsönka-
pott és általunk kibővített, elnevezett Talpas taposójáték. 

Összegezve az elmúlt huszonöt évet, bizony jutott bőven 
feladat. A következő évekre is a teendők sokasága vár(na) 
ránk, hiszen a Balaton és természeti értékeinek védelme örök 
cél marad. Büszke vagyok, hogy az Egyesület tagja lehetek. Itt 
nincs rivalizálás, segítjük egymást és örülünk a másik sikeré-
nek. A NABE úgy működik, mint egy jó család. 

Thury Attiláné csoportvezető 
NABE Balatonkenese-Balatonakarattya 

A Talpas taposójáték a 2020-as Lecsófesztiválon
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Az elmúlt hetekben, 
napokban gyakran mind-
annyian megtapasztal-
juk, hogy egy rendkívüli 
és különleges időszakot 
élünk napról napra. Ben-
nem, és másokat hallgatva őbennük is sok-
sok érzés felszínre kerül ezáltal. Jól tudjuk, 
hogy vannak pozitív, örömet adó érzések, 
amiket egyszerűen jó a szívünkben, lel-
künkben átélni. Ki ne ismerné az öröm, a 
derű, vagy éppen az elfogadottság érzését? 
Azonban mostani hétköznapjainkban köny-
nyen előbukkannak a negatív, kevésbé kel-
lemes érzések is. A bizonytalanság és a te-
hetetlenség érzése időnként, ismerjük be: 
tud, vasmarokkal szorít. Nincs mit tagadni, 
az eddig jól ismert, biztonságos világ fo-
lyamatosan változó, kiszámíthatatlan hellyé kezd változni. Ki-
csit visszafogottabb, kicsit csendesebb lett minden. 

Ebben az élethelyzetben kaptam kedvet sokakkal együtt a 
sütéshez, a kovászkészítéshez. A gyümölcskovászhoz nem kell 
élesztő, csupán liszt, víz és valamilyen édes gyümölcs, ame-
lyek egészen varázslatos módon kapcsolatba lépnek egymás-
sal. Erjedésnek indulnak, és az így kapott élesztőkultúra képes 
egy egész kenyeret megkeleszteni. Első receptolvasásra ma-
gam sem hittem, de a gyakorlatban valóban működik. Az egyik 
alkalommal, amikor a rugalmas tészta éppen életre kelt, várat-
lanul a biztonság és a nyugalom érzése töltött el. Hirtelen meg-
értettem, miért vált ez az egyszerű konyhai folyamat olyan 
fontossá számomra. 

Magam is meglepődtem, mikor rádöbbentem, hogy ez az 
egyszerű kovász milyen biztos pont lett az egyensúlyát, biz-
tonságát vesztett világomban. Egyszerűen megtanított arra, 
hogy ne azokra a dolgokra koncentráljak, amire nincs befolyá-
som, hanem azokra kell figyelni, amikre valamilyen formában 
hatást tudok gyakorolni, vagyis előrébb visznek a csendes hét-
köznapokban. Szomorkodhatok a megváltozott világ miatt, de 
milyen nagyszerű dolog megélni inkább azt a pillanatot, ami-
kor egy szeretettel elkészített vasárnapi ebédhez leülünk az 
asztalhoz egy jót beszélgetve, nagyokat nevetve… 

De nem csak az adott pillanat megélésére tanított meg a 
kovász. Arra is megtanított, hogy mikor minden bizonytalan, 
a kovász akkor is életre kel a befőttesüvegemben. Persze csak 
abban az esetben, ha jól lezárom (volt, amikor elrontottam). 
Ha pedig begyúrom vele a tésztát, akkor megkel és tápláló ke-
nyér vagy kalács lesz belőle. 

Mi tagadás, megértettem, hogy a ko-
vásznak „lelke” van. Igen, idő, türelem és 
alázat kell hozzá. Sőt, ha pontos akarok 
lenni, még ennél is több. Az igazi kovász-
ból készült kenyeret nem lehet csak úgy 
gyorsan elkészíteni. Megtapasztaltam, hogy 
a kovászos kenyeret nem lehet gyorsda-
gasztani, gyorskeleszteni, ahogy az élesz-
tős kenyeret, amit régebben gyakran készí-
tettem. Elgondolkodtam, miközben vár-
tam, hogy megkeljen a kenyér. Vajon saját 
magammal is tudok ilyen türelmes lenni? 

El tudom fogadni, hogy a léleknek is idő, gondoskodás és fi-
gyelem kell, vagy azonnali, gyors alkalmazkodást és optimista 
hozzáállást várok el magamtól? Képes vagyok megállni, hogy 
végiggondolhassam, mire van szükségem az adott helyzetben, 
pillanatban, vagy csak rohanok tovább a következő feladat-
hoz? Ki tudja. Néha így, néha úgy cselekszem. 

Miközben sütőbe tettem a kenyeret, eszembe jutott Jézus 
tanítása is a Bibliából: „Egy kicsiny kovász az egész tésztát 
megkeleszti.” Ez valóban így van. De azt is jó tudatosítani ma-
gunkban, hogy hiába vannak remek alapanyagaink, ha a ková-
szunk nem jó minőségű, nem lesz jóízű és ehető a kenyerünk. 
Ahogy a kovász a kenyeret, a gondolataink is formálják az ér-
zelmeinket és ezeken keresztül a tetteinket. Sőt, ha jobban be-
legondolok, az egész életünket. Éppen úgy, ahogyan a kovász-
nak is idő kell, gyakran a lelkünknek is időre van szüksége. A 
bizonytalanságokkal, ismeretlenségekkel teli hétköznapokban 
hallhatunk arról, hogyan éljünk egészségesen. Már az egész 
kicsik is tudják, hogy oda kell figyelni az elegendő folyadék 
bevitelére és az egészséges ételek fogyasztására. Ki-ki foly-
tassa a sort, milyen ötleteket, javaslatokat hallhatunk napról 
napra csupa jó szándékkal és elővigyázatossággal. De ne fe-
ledjük: nem csak a testünknek, a lelkünknek is szüksége van a 
gondoskodásra. Gondoljuk végig azt is, hogy milyen módon 
tudjuk táplálni a lelkünket. Talán az egyik legfőbb erőforrá-
sunk, ha szeretnek minket, és képesek vagyunk a szeretetet el-
fogadni, továbbadni másoknak, az adott nap adott pillanatában. 

„Az élet nem a múltban történik. Élet csak a jelenben van. 
Amikor a jelenben vagyunk, akkor az életünknél vagyunk.” 
(Mustó Péter jezsuita atya). 

M. Erzsébet nővér 

Amit a kovászkészítésből tanultam 
„Milyen nagy különbség van aközött, ha azt mondom, ma is egyedül voltam, vagy azt, hogy a mai 
délutánt magammal töltöttem.” 

Pál Ferenc atya
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November van. Egyre rövidebben a nappalok, egyre 
hosszabbak az árnyékok és egyre színesebbek a fák. Az 
időjárás lassan beszorítja az embereket a házak falai közé, 
ahol a hétköznapi események zajlanak. Főzés, mosogatás, 
egy kávé délután, talán egy kis beszélgetés, estére közös 
kérésre sült alma készítése, közös társasjáték 
vagy csendes olvasás egy meleg tea mellett. 
Hétköznapinak mondott események, de valóban 
csak azok? 

Thorton Wilder, amerikai dráma- és regény-
író egyik műve jutott eszembe erről, A mi kis vá-
rosunk, amely 1938-ban Pulitzer-díjat nyert és 
meghozta a hírnevet is az író számára. A dráma 
története 1904-től 1913-ig játszódik le, a New 
York Hampshire-i Grower’s Corner-ben, a 
Gibbs és a Webb család áll a középpontban, 
akik rendkívüli eseményektől mentes életet él-
nek a vidéki kisvárosban. A gyerekek reggeli 
után szüleik jótanácsait meghallgatva megkere-
sik könyveiket és elindulnak az iskolában, Mrs. 
Gibbs kötényéből megeteti a csirkéket, aztán 
beszélget szomszédasszonyával, aki háza kü-
szöbén ül és zöldbabot tisztít, amit majd el is 

tesz télire. Mrs. Webb arról mesél, hogy a lányok zon-
gorázni tanulnak az iskolában és némelyik már Händel 
„Largo”-ját is el tudja játszani. S közben szerelem szö-
vődik a két szomszédház gyermeke: Emily Webb és Ge-
orge Gibbs között. Ugrunk egyet az időben és már el-
jegyzés van a két fiatal között, lakodalom, zene és tánc; 
megint ugrunk egyet az időben, és már a temetőben va-
gyunk. Bár a temető környéke az évek alatt alig válto-
zott, a dombok éppúgy zöldellnek, a régi sírok mellett 
azonban új sírokat látunk, ismerősök sírjait, és egy friss 
sírhantot is. Most helyezik végső nyugalomra a gyer-
mekágyban elhunyt Emily-t. Az írói szabadság és fan-
tázia itt bemutatja a halott Emily gondolatait is, aki na-
gyon szeretne visszamenni az életbe, mert nagyon hiá-
nyoznak neki… Mik is? A hétköznapi dolgok. Most 
eszmélt csak rá, hogy rövid életében mi mindent mu-
lasztott el. Vakon és értetlenül járt szerettei között, nem 
ismerte fel Isten nagy ajándékának, a földi létnek igazi 
értelmét. Emily könnyes szemmel vallja be, hogy sose 
vette észre, hogy milyen értékesek a hétköznapi jótettek, mi-
lyen fontosak a szerető családtagok. De az életet nem lehet két-
szer élni. S a kedves, fiatal halott azzal a kései, megrendítő 
vallomással vesz búcsút, hogy mindnyájunk életének csupán a 
szeretet adhat elfogadható értelmet. Szeretettel elkészített reg-
geli, szeretettel átadott csésze kávé, szeretettel eltett zöldbab 

télire. Sok-sok apró esemény, amelyek mégis nagyon 
fontossá válnak, mikor elveszítjük azt, akitől szeretettel 
kaptuk. 

November van. A hónap elején mi is gyakran meg-
fordulunk a temetőkben, meglátogatjuk szeretteink sír-
jait, virágot viszünk, gyertyát gyújtunk, és elmondunk 
egy imát. Talán nekünk is azok a pillanatok hiányoznak 
a legjobban, amikor tudtuk és éreztük, hogy jó együtt 
lenni. Hiányzik apu, ahogy ült reggel az asztal mellett 
és kérte az újságját. Akkor talán mérges voltam, hogy 
már megint nekem kell kimenni a postaládához, de 
most bármikor megtenném, csak még egyszer megte-
hetném! 

November van. Talán még nem késő. Talán még tu-
dok úgy odafordulni szeretteimhez, hogy sokszor, na-
gyon sokszor érezzem, hogy jó együtt lenni, jó szeretve 
lenni és szeretetet adni. Nem kellenek rendkívüli ese-

mények, nem kellenek rendkívüli helyek, nem kellenek rend-
kívüli dolgok hozzá. Egy újság, egy kávé, egy sült alma tányé-
ron. És egy szerető kéz, aki átnyújtja, és egy másik szerető kéz, 
aki elfogadja. Talán ezek a nagyon egyszerű hétköznapi dol-
gok nagyon is fontosak. Vigyázzunk rájuk! 

M. Teréz nővér 

Életvezetés – Hétköznapi szeretet 
Mottó: „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”  

Juhász Gyula
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Ebben a hónap-
ban a régebbi szó-
használattal élve rok-
kantak parkoló iga-
zolványának nevezett 
dokumentumról sze-
retnénk ismertetőt ad-

ni. Az igazolvánnyal számos esetben visszaéltek, ennek kö-
szönhetően került átalakításra. A parkolási igazolvány a 
KRESZ 51/A. § szerint kedvezmények igénybevételére jogosít. 

Ki jogosultak az igazolványra? 

♦ aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 
♦ akit értelmi, mozgásszervi fogyatékosnak, vaknak vagy 

gyengénlátónak, autistának minősítenek, 
♦ akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 

1032/1971. (VII. 14.) Kormányhatározat végrehajtásáról 
szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-
jét megelőzően vaknak minősítettek, 

♦ aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegsé-
gekről és a fogyatékosságról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM 
rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlá-
tónak (K betűjelű 1 számjegy), mozgásszervi fogyatékosnak 
(L betűjelű), értelmi fogyatékosnak (M betűjelű), vagy au-
tistának (N betűjelű) minősül. 

Az igazolvány természetesen a fent említett betegségekben 
és fogyatékosságban szenvedő gyermekek részére is igényel-
hető. Az általa biztosított kedvezményekkel a jogosult sze-
mélyt szállító jármű vezetője csak a jogosult szállítása esetén 
veheti igénybe. 

Az igazolvány a kiállítás napjától számított három évig ha-
tályos. Abban az esetben, ha a jogosultság tovább is fennáll, 
még három év időtartamra meghosszabbítható. Lejárati határ-
idő nélkül kell kiállítani, ha az igénylő mozgásában korlátozott 
személy állapota végleges. A mozgásában korlátozott szemé-
lyeken kívül a parkolási igazolványra olyan működési enge-
déllyel rendelkező intézmények is jogosultak, amelyek a jog-
szabályi feltételeknek megfelelnek. 

Az igazolvány használatára vonatkozó rendelkezések 
Az igazolványt használatkor a mozgásában korlátozott sze-

mélyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, 
hogy az előlapján a hatályosság és a jogosultság látható le-
gyen. Az igazolvány arra jogosulatlan személynek használatra 
nem adható át.  

Abban az esetben, ha a jogosult maga él vissza az igazol-
vány adta kedvezményekkel, azt vissza kell vonni, mely visz-
szavonástól számított egy évig új dokumentum nem állítható 
ki. A megrongálódott igazolványt azonnal le kell adni a járási 

hivatalnak. Talált parkolási igazolványt is azonnal le kell adni 
bármelyik kormányablakban vagy a jegyzőnél. 

Kérelem benyújtásával kapcsolatos rendelkezések 

A kérelem benyújtásakor igazolni kell a jogosultságot. A 
kérelmet a lakcím szerinti illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatalban, kormányablakban, lakcím szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat jegyzőjénél lehet beadni. Abban az esetben, 
ha a kérelem a jegyzőnél kerül beadásra, a dokumentumokat 
átvizsgálják, és ha az előírásnak megfelelnek, a kormányhiva-
talba továbbítják. Amennyiben az eljárás lefolytatásához szük-

séges szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nincs meg, a 
kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély közlekedésképességének minősítését alátámasztó, ren-
delkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb más, ehhez 
kapcsolódó dokumentumokat. Ha a kérelmező nem személye-
sen vagy nem az igazolvány kiállítására jogosult hatóságnál 
nyújtja be kérelmét, ahhoz 1 db igazolványképet kell mellé-
kelni a kérelmezőről. A kérelmet az igénylőnek saját kezűleg 
kell aláírnia. Írásképtelenség esetén ezt a tényt az aláírás cél-
jára szolgáló rovatban a járási hivatal „írásképtelen” bejegyzés 
feltüntetésével kezeli. 

Az ügyintézés határideje húsz nap. 
Jelen cikk nem teljeskörű.  Minden esetben a kormányhi-

vatalban, illetve a települési jegyzőnél kérhető tájékoztatás. 
Forrás: info.kezenfogva.hu 
Összeállította: Varga Ákos  

andragógus – személyügyi szervező 
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus

Szociálpolitikai kalauz 
Súlyos mozgáskorlátozott személyek 
parkolási igazolványa 
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Mariska Zsuzsa temetése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy-nagy fájdalommal kell búcsúznom legidősebb nővérem-
től Kenesén. 
Wenczel Ferencné, született Mariska Zsuzsa (édesanyja 
neve: Jánosi Margit), aki 1932. június 5-én született, Kiskun-
halason. 
Kenesén, Kolozsváron és Sopronban végezte az általános is-
kolát, mindig aszerint, ahogy édesapánk szolgálati helye köve-
telte. 
19 éves korában ment férjhez, s hamarosan három gyermek 
boldog édesanyja lett. Zsuzsi (Wenczel Zsuzsanna) 1952-ben, 
ikrei (akik családunkban nem ritkák) Csilla (Dembinszky 
Csilla) és Gyuri (Wenczel György) 1956-ban látták meg a nap-
világot. Az akkori szegényes és problémákkal teli világban 
nagy odaadással, szerető gondoskodással nevelte gyerekeit. 
Később, mikor szülei idős korukban rászorultak, gondoskodott 
róluk és támogatta őket, meg engem is, mint legfiatalabb hú-
gát. 
Okos, szerető beszélgetései mindannyiuknak, egész nagy csa-
ládunk tagjainak, a kicsiktől a legidősebbig nagyon hiányozni 
fognak. 
Búcsúznak Tőled gyerekeid: Zsuzsi, Csilla, Gyuri; 
unokáid: Marci, Csongor, Imola, Rita, Flóra, Johanna; 
dédunokáid: Júlia, Ábel, Elias, Klara, Justus, Tobias, Raphael, 
Lucia; 
testvéreid: Cicu, Cili és Erzsó az égből – és a család többi 
tagja. 
Szeretetünk mindenhova elkísér! 

Cili

Búcsúzunk 
Wenczel Ferencnétől, 

Mariska Zsuzsától 
A család és a rokonok után a kenesei ismerősei, barátai nevé-
ben szeretnék búcsúzni Zsuzsától. 
Az élet úgy hozta, hogy ritkán találkoztam vele. Kedves egyé-
nisége, nyugalma, a családi emléke őrzése példaértékű volt 
számomra. György fia Jánosi Gusztávról két mellszobrot is ké-
szített. Egyiket az iskola aulájában láthatjuk, a másikat a tájház 
helytörténeti emlékeket őrző szobájában. 
Minden karácsonykor üdvözlőlappal köszöntöttük egymást. 
2019 karácsonyán is írt, testvérei nevében is. Legyen ez az Ő 
üzenete minden kenesei ismerősének: 

 

 
 

Adassék meg neked 
karácsony öröme, 
a reménység. 
Karácsony szelleme: a béke 
és karácsony szíve: a szeretet! 

Ada W. Hendrich 

 

 

 

Emléked szívünkben él! 
Vér Lászlóné

Mariska Zsuzsa utolsó lapja
 

Reményik Sándor: Végrendelet 

Fáradtságom adom az esti árnynak, 
Színeimet vissza a szivárványnak. 

Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek, 
Mosolygásom az őszi verőfénynek. 

Sok sötét titkom rábízom a szélre, 
Semmit se várva és semmit se kérve. 

Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton: 
Kétségeim az örvényekbe szórom. 

A holtom után ne keressetek, 
Leszek sehol – és mindenütt leszek. 

 



Balatonkenesei Hírlap                     – 27 –  2020. november 

November. Lassan itt az ideje be-
hurcolni kedves dézsás növényeinket, 
melyek velünk együtt fürödtek a na-
pocska áldásában. A jó időben most 
néhány hónapot a fagytól védve kell 
átvészelniük. Jó, ha itt is a fokozatos-
ság elve szerint járunk el. Néhány hi-
deg éjszaka kivételével bizony az 
utóbbi években akár karácsonyig volt 
bágyadt napsütés, melyben dézsás nö-
vényeink jól érezték magukat. Meg-
próbáltatásaikat viszont megfigyel-
hetjük, mert eközben felélték tartalé-
kaikat és tavasszal nehezebben indul-
tak. Persze vannak kivételek. A medi-
terrán származású növények védett 
helyen dacolnak a hideggel és megfe-
lelő takarással – például nád, cukros 
zsák –, bebugyolálással átvészelik a 
fagyos éjszakákat. 

Szobanövényeink megkülönböz-
tetett figyelmet érdemelnek. A szobá-
ban, az ablakban vagy az erkélyen tar-
tott növények is megbetegedhetnek, 
károsítók lephetik el őket. Egészségi 
állapotukat ezért is kísérjük figyelem-
mel. Érdemes azt is figyelembe ven-
nünk, hogy a szobanövények károso-
dását, megbetegedését, sárgulását, 
hervadását, esetleges pusztulását leg-
gyakrabban nem a kórokozók idézik 
elő, hanem a számukra kedvezőtlen 
ápolás, a szakismeret hiánya, a gon-
datlanság. Vagy éppen az ellenke-
zője: a túlzott gondosság. Mivel kö-
vethetjük el a legtöbb hibát? Meg-
lepő, de a helytelen öntözéssel. Káro-
sodhatnak a növényeink a szakszerűt-
len átültetés, kedvezőtlen fény- és 
szellőztetési viszonyok miatt is. Vagy 
egyszerűen kiélték a földjüket, talaj-
untak lettek. Friss virágföldbe ültetve 
csodát tehetünk. 

Természetesen a károsodás elő-
idézői lehetnek a különböző kártevők, 
kórokozók is. Különösen, ha megjele-
nésüket, elszaporodásukat nem aka-

dályozzuk meg. Ebben az esetben nemcsak a fertőzött növényt 
károsítják, hanem erről átterjedve más növényeinket is meg-
fertőzhetik. A dísznövényeken megtalálható számos károsító 
közül a szobanövényeken általában csak néhány jelenlétével 
kell számolnunk. Ezért viszonylag egyszerű ezek – főleg ta-
kácsatkák, pajzstetvek, levéltetvek – megjelenését észreven-
nünk, és már az első fertőzési gócokat felismernünk. Valam-
ennyit el kell pusztítanunk. Semmi esetre se várjuk meg, amíg 
a többi növényre is átterjednek. A levelek száradását, sárgulá-

sát, pusztulását okozzák, vagy az érzé-
kenyebb növényeket teljesen tönkrete-
hetik. Mivel a szobanövényeket zárt 
térben, illetve közvetlen környeze-
tünkben tartjuk, védekezési lehetősé-
geink is korlátozottak. Mérgező nö-
vényvédőszereket semmiképpen sem 
használhatunk. Ezért általában a meg-
előzést és a mechanikai eljárásokat kell 
előnyben részesítenünk. A megelőzés 
legfontosabb része a fertőzésmentes 
föld beszerzése, valamint az egészsé-
ges, a kártevők, kórokozók fejlődési 
alakjaitól mentes növények lakásba vi-
tele. 

A növények levelein, hajtásain meg-
telepedő pajzstetveket mechanikai 
módszerrel a legcélszerűbb elpusztí-
tani. Annál könnyebben kiirthatjuk ő-
ket, minél előbb észrevesszük apró, 2-
3 milliméteres, lapos, szürke vagy bar-
nás színű pajzsaikat. A károsított növé-
nyi részt puha pamutrongydarabbal 
vagy kefével (ócska fogkefe) dörzsöl-
jük végig. A levelek tövét tompa végű, 
hurkapálcikára csavart ronggyal tisz-
títsuk meg. A műveletet hetenként 
többször megismételve teljes lesz a si-
ker. 

Az apró termetű, szabad szemmel 
alig látható, sárgásbarna, vöröses ta-
kácsatkákat a levelek fonákján talál-
juk. Érdemes ezért növényeinket időn-
ként alaposan átnézni, mert ha jelenlé-
tükre már csak kártételük – a levelek 
szélén megjelenő, elszórt foltosodás, 
vagy rosszabb esetben a levelek teljes 
sárgulása, lehullása – hívja fel figyel-
münket, olyan mértékben elszaporod-
nak, hogy nagyon nehéz lesz őket kiir-
tani. Ellenük a leveleket 1%-os káli-
szappannal kell lemosnunk vagy leper-
meteznünk. Főleg a fonákrészek ala-
pos kezelésére ügyeljünk. A kezelést 
2-3 naponként ismételjük, amíg a leve- 

Szobanövényeink 
 

Takácsatka 
 

 
Takácsatka kártétele levélen

 

Pajzstetvek erős nagyításban. 
A valóságban 2-3 milliméteresek 

Itt már egész pajzstetű-kolónia telepedett meg
 

leken mozgó állatot látunk. Azon nö- 
vények károsodását, amelyeket a sza- 
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badba is kivihetünk, érdemes a gazda-
boltban ajánlott növényvédőszerrel 
belocsolni. Ezáltal a fertőzés meg-
előzhető. 

A levéltetveket a szobában szin-
tén káliszappanos lemosással vagy 
permetezéssel pusztíthatjuk el. Erké-
lyen, teraszon vagy a kertben, ahol 
kellő gondossággal végezhetjük, per-
metezhetünk Pirimor 50 DP-vel, 
0,05%-os permetezőszerrel. Cserepes 
növényeinket levéltetvek és takács-
atkák ellen a virágüzletben kapható, cserépbe tűzhető lapocs-
kákkal is védhetjük. 

A cserepekben vagy a cserepek alatti edényekben, tányé-
rokban gyakran apró, fehér színű rovarokat, collenbolákat fe-
dezhetünk fel. Mozgásukkal, ugrálásukkal általában az öntö-
zés idején hívják fel magukra a figyelmet. A talajban található 

szerves anyagokkal táplálkoznak, 
ezért a növényeken kárt nem okoznak. 
Jelenlétükre mégis érdemes figyel-
nünk, mert csak ott élnek és szaporod-
nak el, ahol túl sok a nedvesség. A túl-
zott öntözés is káros lehet. 

Ha a növények szárán, levelein, vi-
rágán a kórokozók fertőzésére utaló 
nyomokat, foltokat, rothadó részeket 
találunk, vagy az egyes növények 
megbetegedése következtében fellépő 
hervadást, sárgaságot, pusztulást ész-

lelünk, a fertőzés továbbterjedésének megelőzésére távolítsuk 
el a károsodott leveleket, növényi részeket. 

Nem kell tehát szobanövényeink megvédéséért sokat ten-
nünk, de ezt a keveset érdemes gondosan és figyelemmel elvé-
geznünk. Meghálálják. 

Bollók Ferenc 
 

A szeptemberi csipketúra után 
októberre galagonyatúrát terve-
zett a Gobelin- és Hímzőkör. Saj-
nos a meghirdetett időpontban ba-
rátságtalan idő volt, ami ilyenkor 
már gyakori lehet, így egy héttel 
később került rá sor. 

Ekkor viszont simogató nap-
sugarak kísérték a Gulya-kút fe-
letti dombokra felkapaszkodó tár-
saságot. Többeknek is sikerült 
személyes gyaloglórekordot dön-
teniük, mire elértük a célt. De a 
látvány mindenkit kárpótolt. A 
bokrokon rengeteg galagonya 
várta, hogy szíverősítő tea 
készüljön belőle. 

Ugyan a galagonya ru-
hája még nem izzott (nem is 
volt persze őszi éjjel), i-
lyenkor a legérdemesebb 
szedni belőle, ha a családi 
gyógynövénykészletet sze-
retnénk vele feltölteni. A 
szív egyik elsőszámú segít-
sége lehet, hatással van a 
teljes vérkeringésre és a 
központi idegrendszerre. 
Hatékonyan vethető be ma-
gas vérnyomás ellen, akár 
gyógyszer mellett is. Koszorúér-betegségben szenvedők is fo-
gyaszthatják, mert képes visszafordítani az érelmeszesedés ká-
ros hatásait. Emellett stresszoldóként is kiváló, krónikus 

álmatlanság esetén is ajánlják. Se-
gíthet a fülzúgáson. Jótékony a ko-
leszterinszintre is. A cickafark 
mellett a változó korban levő nők 
életét is megkönnyítheti: csök-
kenti a hangulatingadozást és ele-
jét veszi a hőhullámoknak. 

A leszedett galagonyát száraz, 
levegős helyen megszáríthatjuk és 
lekvárt is készíthetünk belőle. 

Elkészítése teaként egyszerű. 
Egy csapott evőkanál galagonya-
bogyót 2,5-3 dl forró vízzel le-
öntve 15 percig állni hagyjuk, 
majd leszűrjük és fogyasztható. 

Teája szép mélysárga vagy 
sötétvörös, ízesítést sem 
igényel, mert íze üde, friss. 

A lekvárhoz körülbelül 
1 kg bogyót alapos szét-
nyomkodás után tegyünk fel 
főni annyi vízzel, hogy a 
gyümölcsöt egyharmadáig 
ellepje. Ha már puha, pasz-
szírozzuk át, majd ízlés íze-
sítsük cukorral. Főzzük fel 
ismét, és kevergetve addig 
sűrítsük, míg a kellő lekvár-
állagot el nem érte. Ekkor 
szedjük üvegekbe és a szo-

kott módon dunsztoljuk szárazon. 
A gyógynövénygyűjtő túrák nem értek véget októberben. 

November a kökényt hozza el nekünk. Már a galagonya mel-
lett is találtunk e szép kék bo-
gyójú bokrokból, ám íze még 
elég fanyar volt. De elég néhány 
hűvös reggel, amikor a talaj-
menti fagyok már meglátogat-
ják a határt, és a kökény meg-
mutatja, miért szerették eleink 
is gyűjteni. A hímzőkörös höl-
gyek és állandó vezetőjük, Tóth 
Pisti ismét sétálni indulnak egy 
novemberi délutánon. Akinek 
kedve van, tartson velük! 

– nk – 

A levéltetvek is tömegesen fordulnak elő
 

Galagonyatúra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kökénytúra 
a Gobelin és Hímzőkörrel 

2020. november 7-én, 
szombaton, 13.00-kor 

Találkozó: a református temető előtt. 
(Kedvezőtlen időjárás esetén elmarad.) 

Mindenkit sok szeretettel várunk! 
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Otthona biztonságáért mindenki sokat tehet. A fűtési szezon 
kezdete előtt fontos elvégeztetni a tüzelő-fűtő berendezések, 
így a kályhák, kandallók, gázkazánok és konvektorok, vala-
mint a kémények karbantartását, ellenőrzését. Ezzel, és meg-
felelő, jó minőségű tüzelőanyag használatával megelőzhető, 
hogy a kémény miatt kigyulladjon az otthonunk, minimalizál-
ható a szén-monoxid-mérgezés veszélye, és mindemellett ke-
vesebbet is kell fizetni a fűtésért. A 
szakemberek minden évben több 
ezer, veszélyt jelentő hibát tárnak fel 
a tüzelőberendezések és füstelvezető-
rendszerek átvizsgálásakor vagy tisz-
tításakor. A kémények rendszeres 
vizsgálata azért elengedhetetlen, mert 
ezek olyan épületgépészeti berende-
zések, amelyek hibái a használók 
előtt rejtve maradnak, vagyis csak az 
időszakos kéményellenőrzés adhat 
valós képet az égéstermék-elvezető 
állapotáról. 

Ma már a hazai háztartások jelentős 
részében van szén-monoxid-érzéke-
lő, a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
ezeken a helyeken kevesebben és ki-
sebb fokban sérülnek meg a szén-
monoxid miatt. A lakástüzek eseté-
ben is csökkenteni lehet a sérülés 
kockázatát, egyebek mellett füstérzé-

kelő elhelyezésével. Egy idő-
ben jelző berendezés ember-
életeket és anyagi javakat 
menthet meg. 

Vegyes tüzelésű kazánok e-
setében tilos háztartási hul-

ladékkal, lakkozott, festett vagy 
nedves fával fűteni, mert ezek amel-
lett, hogy mérgező gázokat bocsáta-
nak ki és ezzel a környezetet károsít-
ják, fokozzák a kéményben a kátrány 
és a korom lerakódását is. A kémény 
belső falára lerakódott vastag korom- 
és kátrányréteg a fűtés hatására izzani 
kezd, akár meg is gyulladhat, ami la-
kástűzhöz vezethet. 

A társasházak esetében hirdetmény 
közzétételét követően, a családi há-
zakba pedig igénybejelentést köve-
tően érkezik a kéményseprő, hogy in-
gyenesen ellenőrizze és tisztítsa a ké-
ményt. 

A katasztrófavédelem kéményseprői 
tizenhét megye 2672 településén lát-
ják el a kéményellenőrzési és tisztítási 
tevékenységet a lakosság körében. 

 

Elismerték a katasztrófavédelem tevékenységét 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hírei 

A biztonságért a fűtési szezonban is tenni kell! 
 

 
Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
06-88/620-800 

06-20/413-8599 

Fotó: Jóri András, BM OKF
 

Az idei évben a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság vehette át a közrend, a közbiztonság és a bűnmeg-
előzés kiemelkedő támogatásának elismerésére alapított Dr. 
Komjáthy László Díjat jogi személy vagy szervezet kategóriá-
ban. 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Vesz-
prém Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Vesz-
prém Megyei Rendőr-főkapitányság által 2016-ban alapított 
Dr. Komjáthy László Díjat Dányi Béla tűzoltó dandártábor-
nok, megyei igazgató vette át a szervezet nevében a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapitányságon október huszonhatodikán 
tartott átadó ceremónián. 

Az elismerést annak a Veszprém megyei szervezetnek íté-
lik oda, amelynek a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelő-
zés területén huzamos ideig végzett szakmai tevékenységét a 
kuratórium példaértékűnek találja. Az idei évben a Veszprém 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állo-
mányának több éve Veszprém megye biztonságáért végzett 
munkáját, együttműködését ismerték el a díjjal. 

Az elismerést Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnöke, Porga Gyula, Veszprém Me-
gyei Jogú Város polgármestere és dr. Fellegi Norbert rendőr 
ezredes, megyei rendőrfőkapitány adta át. 
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A napokban egyre többször riasztják a tűzoltókat kegyeleti 
mécsesek vagy gyertyák okozta tüzekhez. Tavaly ilyenkor tíz 
temetőben keletkezett tűz, amelyet a tűzoltóknak kellett elol-
taniuk. A gyertyák és mécsesek nemcsak a temetőkben, hanem 
otthon is veszélyes helyzetet teremthetnek. Minden évben elő-
fordul, hogy egy Mindenszentek vagy Halottak napja alkalmá-
ból meggyújtott gyertya miatt teljesen kiég egy lakás. 

Tavaly országszerte tíz temetőben keletkezett tűz. Volt, ahol 
kripták, sírhelyek égtek, máshol a temetőbe kihelyezett hulla-
dékgyűjtő konténerek, szeméttárolók gyulladtak ki. Tavaly 
ilyenkor a miskolci, csengeri, dévaványai, hernádnémeti, jász-
kiséri, kengyeli, nagykőrösi, rózsaszentmártoni, tiszaroffi és 
zagyvaszántói temetőben csaptak fel a lángok. 

Ahhoz, hogy megelőzzük a temetőtüzeket, az alábbi-
akra érdemes figyelni: 

♦ Tisztítsuk meg a sírhely környezetét a száraz avar-
tól, elszáradt virágoktól és koszorúktól, mert ezek 
könnyen lángra kapnak! 

♦ Csak tartóban lévő mécsest gyújtsunk meg a sza-
badban! 

♦ A mécsest úgy helyezzük el, hogy a közelében ne 
legyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni! 

♦ A mécsestartóban égő mécsest a sírtól való távozás 
előtt oltsuk el! 

♦ Ne dobjunk a temetőben kihelyezett hulladékgyűj-
tőbe forró mécsestartókat! 

♦ Ha azt szeretnénk, hogy távollétünkben is égjen az 
emlékezés lángja, akkor néhány száz forintért vá-
sárolható eső- és szélálló LED mécsest helyezzünk 
a sírra! 

Sokan nemcsak a temetőben, hanem otthon is gyújta-
nak gyertyát elhunyt szeretteikért. Az ezzel össze-
függő lakástüzek leggyakoribb oka, hogy az égő mé-
csest, gyertyát gyúlékony anyagok közelében helye-
zik el, a keletkező lángok pedig a függönyön, asztal-
terítőn keresztül átterjednek a lakás más helyiségeire. 
Ha a gyertyát vagy mécsest egy tűzálló tálra tesszük, 
akkor az nem forrósítja át a környezetét, és nem vezet 
lakástűzhöz a megemlékezés. A meggyújtott gyertyát 
soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, azt olyan stabil 
helyre kell rakni, ahol nem tud eldőlni, a közelében 
pedig ne legyenek éghető anyagok. 

Nálunk is egyre jobban terjed a halloweeni töklámpás 
készítésének szokása. Ha ilyet helyezünk el, győződ-
jünk meg róla, hogy a lámpás közelében ne legyen 
semmilyen éghető tárgy, ha pedig a kertbe tesszük a 
lámpást, gyertya és mécses helyett elemes LED izzót 
tegyünk bele. 

Ha valaki a temetőben tüzet észlel, értesítse a temető 
biztonsági személyzetét, és hívja a 112-es segélyhívó 
számot. 
 
 
 
 
 
 
 

Emlékezzünk meg biztonságban elhunyt szeretteinkről! 

Mészöly Sándor: 
Anyához, mindenszentek alkalmából 

 
Rég volt már, mikor örökre búcsúznom kellett tőled. 

Drága tested felett 
Bezárult a sírbolt. 

– A koszorúkon még éltek a virágok, 
Már akkor éreztem, Anya, nagyon hiányzott. – 

Tudtam, szerető lelked mennybe szállt – így volt. 
S odafent kitárt karokkal fogadtak az őrangyalok. 

Amiben még biztos vagyok, Te is közéjük tartozol. 
Hiányzol, Anya, s hiányzik vigasztaló, kedves mosolyod, 

Amely sokszor féltőn simogatta lázas homlokom. 
Hiányoznak számomra szerető szavaid,  

Amiből nékem oly sok jutott. 
A drága kéz, mely enni adott, 

Ha kevés is jutott. 
Te megvontad önmagadtól az utolsó falatot! 

Mikor sajgó 
 Fájdalom költözött szívembe, 

Vagy szomorúság, bánat látszott arcomon, 
Szaladtál hozzám, s szeretőn ölelt át két karod. 

A szeretet, melyből neked a földi élet nem sokat adott,  
Tőled, a te erődből sugárzott felém, láttam arcodon. 
Hiányzol, Anya, lelkemben elviselhetetlen a fájdalom,  
Amíg e földön létezem, szeretni foglak örökkön, nagyon! 

Kérem, vigyázzanak terád a mennyei angyalok, 
Legyen veled örökre isteni oltalom. 

Keresem a fénylőn tündöklő csillagod, 
Mert érzem, őrködik felettem, 

Bizonyosan tudom. 
Anya, a szeretetet, mit tőled kaptam, ígérem, továbbadom! 

 

 
Az élet állandóságában, az 
idő végtelenségében állunk. 
A percek rohanásával haladunk, 
és meg sem állunk, 
visszük tovább a kabátunk! 

 

Az idő végtelenségébe, 
a perc folyamatába. 

 

Egy porszemnyi az életünk. 
A homok pereg, a porszem változik. 
Folyik tovább, amerre a szél fújja,  
a víz mossa. 

Kalota Gizella: 
Por 
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Hiányos „horoszkópia” 
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Itt a hiányzó! 
 

 
 November, 

 az … utolsó 
hónapja 

Kenese 
tisztelt tanítója 

volt 
… Lajos 

Rejtvény 

Óvodások a könyvtárban 
A Kippkopp Óvoda Ficánka csoportját láttuk vendégül a 

könyvtárban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerti Teréz volt a házigazda. Teri néni mesével és játékkal 
is készült. Elsőként az ovisok a Csókalányok című mesét hall-
gatták meg. Előkerült az elmaradhatatlan origami is. Ez Teri 
néni védjegye. A gyerekek ügyesen ugratták az origami lova-
kat és még verset is mondtak. A program harmadik része egy 
kedves meglepetés volt Teri nénitől. A könyvtár előtti füves 
területen elrejtett műanyag állatokat kellett megkeresni. Sze-
rencsére a gyerekek mindegyiket megtalálták, így az állatok a 
továbbiakban a Ficánka csoportot gazdagítják. 

Köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk! 

Közművelődési Intézmény és Könyvtár
 

 

 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

KÉPES 
SUDOKU 

 

Készítette: 
Pulai 

Istvánné 
és Pulai Anna 
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Szállítás napja         A hulladék típusa 
November 3. (kedd)  Kommunális 
November 10. (kedd)  Kommunális 
    Zöldhulladék 
November 17. (kedd)  Kommunális 
November 23. (hétfő)  Szelektív: papír, műanyag és üveg 
November 24. (kedd)  Kommunális 
     

A vasútvonaltól a Balaton-partig 
Szállítás napja          A hulladék típusa 

November 3. (kedd)  Kommunális 
November 10. (kedd)  Kommunális 
    Zöldhulladék 
November 17. (kedd)  Kommunális 
November 23. (hétfő)  Szelektív: papír, műanyag és üveg 
November 24. (kedd)  Kommunális 

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

edényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak elszál-
lításra átadni. A szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék eseti 
összegyűjtésére – díj fizetése mellett – a közszolgáltató által biztosított emblémázott, 110 
literes gyűjtőzsák vehető igénybe. 
 

Zöldhulladék kezelése 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 

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

Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt vagy gyűjtő-
zsákot kizárólag az elszállítás napján, az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki. A nye-
sedéket és egyéb, zsákban nem elhelyezhető zöldhulladékot egy méter hosszúságúra 
vágva, kötegelve kérjük kihelyezni. 

A szolgáltató kizárólag a fent említett módon kihelyezett zöldhulladékot szállítja el! 

A zsákokat a következő helyeken 
tudják megvásárolni 

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: 7:30 – 16:00 
Szombat:  8:00 – 12:00 
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, 

tv, építési törmelék stb. nem kerül elszállításra. 
● Az ingatlanhasználó a lomokat kizárólag a fenti módon leegyeztetett elszállítási napon, 

az ingatlana 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 
 

Mindenkinek külön kell kihívnia a házhoz a szolgáltatót.
Március-október hónapok között a hónapok 4. keddjén

van mód a lomtalanításra. Erről minden hónap 15-ik napjáig
kell egyeztetni a szolgáltatóval: 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! 
 

 

évente egy alkalommal 
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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 

 

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 

Új! Nyolcad oldal (álló vagy fekvő) 
8 cm X 6 cm 
vagy 6 cm x 8 cm, 
tájolástól függően:    2.500.- 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! 
Hirdetését minden hónap 15. napjáig 

tudja leadni és fizetni a Kultúra Házában, 
így a következő havi lapszámban megjelenhet. 

A hirdetésre rendelkezésre álló oldalaink fekete-fehérek. 

ELADNA, VENNE 
 Felújított, kihúzható kanapé, annak, aki sze-

retné, ajándékba elvihető. Tel.: 30/264-36-37 
 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. 

 Camping kerékpárok, egy férfi és egy női –
keveset használt – 35-35 ezer forintért eladó. 
Tel.: 06 20 390 5621 

 Anyagáron eladó kisteherautóra vagy nagy-
méretű utánfutóra való, vadonatúj, gyalult, fes-
tett fenyő magasító. Mérete: 255x170 cm és 50 
cm magas. Ugyanitt vegyestüzelésű kályha ol-
csón eladó. Érdeklődni: Balatonkenese, Kos-
suth L. utca 38/a. 

Hát ezek 
meg 

micsodák? 
35. oldal 

1. Szalámi 
2. Gomb 
3. Cipzár 
4. Papírzseb- 

kendők 
5. Makk-kütyü 
6. Csöpögő 

csap 

 
 
 
 
 
 

Vízszintes 
Mérleg 
Kos 
Szűz 
Halak 
Nyilas 
Ikrek 
Bika 

Függőleges 
Rák 
Oroszlán 
Skorpió 
Bak 

Itt a hiányzó! 
Vízöntő 

Váth János, 
az Árva Kenese című könyv 

írója 
Híd a zavaros víz felett 
Zergi Zoltán, kenesei méhész 
Öcsi József, 

egykori lokálpatrióta, költő 
Híres szórakozóhely volt, 

Natkai vendéglő 
Kenese tisztelt tanítója volt, 

Támadi Lajos 
November, 

az ősz utolsó hónapja 
 

Rejtvény 
Hiányos 

„horoszkópia” 
31. oldal 

 

Új hirdetéstípus! 
Ezentúl nyolcad oldalas, 

álló vagy fekvő formában is 
feladhatja hirdetését! 

Mérete: 
6 cm x 8 cm vagy 8 cm x 6 cm. 

Ára: 2500.- Ft. 

Legyen ez az Ön hirdetésének helye! 
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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: BALATON-PART. KRIZSÓNÉ TÉLI FANNI FOTÓJA. 
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: NOVEMBER 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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