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Bayer Emil: Tavaszváró 
 

Még fagyos a reggel, 
s erdőkben álmodnak a fák; 
sebesen rohannak a tegnapok, 
holnapok és mák: 
te szép tavalyi tavasz – 
olyan jó emlékezni rád… 
 
Már néhány nap 
és sarjad a fű, 
virágos lesz a rét, 
hogy gyönyörködtesse 
Isten földön lakó emberét. 
Kedves kis madarak 
csicseregnek, 
a távozó téllel perelnek. 
 
Szívünkből köszönjük hát 
Drága jó Mennyei Atyánk, 
hogy ismét kékebb az ég 
és süt áldott napod ránk! 
Forró szívvel köszönjük 
a sok szép virágot, 
s könyörgünk: 
ments meg 
e meggyötört világot…! 

 
Mátraháza, 2004. április 3.
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védelem: Pulai Istvánné e hónapban in-
duló sorozatában a zöld jeles napokat te-
kinthetjük át. E témáról nem lehet eleget 
beszélni; és ha kibeszéltük magunkat, 
tenni is kell érte. 

A folytatásra mondhatjuk, hogy szo-
kásos, de ahogy nincs két egyforma hó-
nap, úgy tartalmaink is csak rovatcímük-
ben idézik egymást. Valentini Zsuzsa is-
mét elgondolkodtat minket, Varga Ákos 
ezúttal a családtámogatási rendszert mu-
tatja be, Bollók Ferenc pedig sokat ígérő 
felkiáltással vezeti be a kertrovatot. Mert 
ahogy e havi rejtvényünk címe (és ezé az 
összefoglalóé is) mutatja, január, feb-
ruár, itt a nyár! 

Körülöttünk néha zavaros a világ. 
Sokan érezhetik úgy magukat, ahogy a 
Rush együttes írja egyik dalában: „E-
gyik nap úgy érzem, a világ tetején va-
gyok, / A következő meg már rám zu-
han”. Sok mostanában a ránk zuhanó na-
pokból, de itt, Kenesén mindezek elle-
nére még mindig egy védett szigeten, bé-
kés közegben lehetünk. Becsüljük meg! 

És amúgy meg mindjárt vége a tél-
nek! 

Nagy Krisztina 

se is mutatja, ebben a hónapban megvil-
lan a nap és az ég. És hol villanna szeb-
ben, mint Kenesén, ahol még akkor is 
napfénynek örülhetünk, mikor körülöt-
tünk mindent köd borít? 

Mi jut nekünk februárra a Hírlapban? 
A téli hangulatot, a Balaton kevés jegét 
és a kedvünket fehérre színező havat ol-
vasóink fényképei őrzik borítóinkon. Ol-
vashatják Kontrát Károly államtitkár, Ba-
latonkenese országgyűlési képviselőjé-
nek gondolatait a tavalyi évről, s a jövő-
ről is. – Mint minden ünnepünk mostaná-
ban, sajnos a Kultúra napja sem a meg-
szokott keretek között zajlott: elmaradt a
találkozás. Ám a Kultúra Háza dolgozói 
nem hagyták annyiban, különleges, on-
line programmal készültek. Erről is be-
számolunk, a felvételeket pedig megnéz-
hetik a Kultúra Háza Facebook oldalán. 

Most is inspiráló gondolatokat hoz-
tak nekünk a nővérek és Miklós atya, s 
most Németh Péter lelkész is csat lako-
zott hozzájuk. Megyünk tovább az ille-
gális hulladék nyomában: az országos
rendelkezéseket tekintjük át, amivel ele-
jét kívánjuk venni a további környezet-
szennyezésnek. – És ha már környezet-
 

 

Január, február, 
itt a nyár! 

Radnóti Miklós: Naptár – Február 
Újra lebeg, majd letelepszik a földre, 
végül elolvad a hó:  
csordul, utat váj.  
Megvillan a nap. Megvillan az ég.  
Megvillan a nap, hunyorint.  
S íme fehér hangján  
rábéget a nyáj odakint,  
tollát rázza felé, s cserren már a veréb.

Még most kezdődött, nem? Mármint 
2021. És már itt is a második hónapja. A 
tél? Mikor e sorok íródnak, január har-
madik hetében, errefelé még csak egy-
szer mutatkozott, akkor sem harapós 
kedvében. Hozott pár centi havat muta-
tóba, hogy el ne felejtsük, milyen, ami-
kor fehér a kert és a háztető; hozott pár 
fagyos reggelt, de a hóvirágok itt-ott 
már úgy érzik, ideje ébredni. Február 
tartogathat ugyan még meglepetéseket
(reméljük, március már nem tréfál meg 
minket semmiféle más autóba átülős ak-
ciófilm-utánzattal), de ahogy Radnóti ver-

Szerkesztői előszó 
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Nehéz, küzdelmes időszakot tudhatunk magunk mögött, de a megpróbáltatások ellenére rengeteg fejlesztés valósult meg, 
számos eredményt értünk el 2020-ban is. Balatonkenese is épült, szépült, számos lépést lett előre. A siker az összefogás-
nak, a választókerületemben élő emberek munkájának köszönhető – így értékelte az elmúlt évet Kontrát Károly, a Bel-
ügyminisztérium parlamenti államtitkára, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője. 
 

– 2020 teljesen eltért a többi évtől. A koronavírus-
járvány elleni védekezés határozta meg mindennapjain-
kat, az ország, illetve a kettes számú választókerület 
életét is, ahol minden eredményt az emberek közösen 
értek el – fogalmazott Kontrát Károly. Az államtitkár, 
országgyűlési képviselő egész évben fontosnak tartotta, 
talán 2020-ban még inkább, mint korábban bármikor, 
hogy személyesen legyen jelen a választókerületéhez 
tartozó településeken. A járvány elleni védekezésről fo-
lyamatosan tájékoztatta a polgármestereket. 

– Balatonkenesén már a 2020. évet indító értekezle-
ten részt vettem, ahol megismerhettem a település ter-
veit. Az év során többször ellátogattam Kenesére, hogy 
ezekről a tervekről és a fejlesztésekről beszélgessünk. 
Nyáron pedig ismét megnyithattam a Lecsófesztivált, 
mely már összeforrt a település nevével és méltán nép-
szerű a környéken. Jurcsó Jánossal folyamatosan tar-
tottuk a kapcsolatot – tájékoztatott a helyi körülmé-
nyekről. – Fogadóóráim alkalmával pedig a lakók kereshettek 
fel. 

A politikus kiemelte, 2020 egyik legfontosabb eredménye, 
illetve nagy közösségi sikere, hogy vezetésével összefogtak a 
települések, és együttműködésük meghozta a gyümölcsét: kö-
zösségi tulajdonban maradhatott Balatonakali, Balatonudvari 
és Balatonkenese kikötője. Hozzátette, Balatonkenese számára 
is ez a tavalyi év legnagyobb eredménye. 

– 2020-ban választókerületem 41 települése, 14 kategóriá-
ban több mint 820 millió forint támogatást nyert a Magyar 
Falu Program keretében. Balatonkenese a pályázatok révén 
orvosi eszközöket és traktort vásárolhatott, felújította az óvo-
dai játszóteret, utat újított fel és járdát épített. A Magyar Falu 
Program civil szervezeteknek szóló pályázatán pedig a Város-
védő Egyesület nyert támogatást az Iparosház felújítására, va-
lamint a Horgászegyesület bővítheti a horgászhelyeket. Ezek-
kel a fejlesztésekkel a település vonzereje tovább nőtt. Szeret-
ném kiemelni, hogy a falusi Családi Otthonteremtési Kedvez-
mény 2021 januárjától további településeken érhető el. 

– A kistelepülések gyarapodását mindig figyelemmel kísé-
rem és támogatom – mondta az országgyűlési képviselő. Kont-
rát Károly aláhúzta: választókerülete fő turisztikai vonzereje a 
Balaton. Az idén is folytatódó strandfejlesztési programnak 
köszönhetően Balatonakarattyától Balatonszepezdig folyama-
tosan újulnak meg a kerülethez tartozó strandok. A negyedik 
ütemben pedig további 13 fürdőhelyet fejlesztenek. Tavaly 
Balatonkenese két strandján 128 millió forintból vizesblokkok 
épültek és újultak meg, információs táblákat helyeztek ki, öl-
tözőket létesítettek. 

A bölcsőde-, óvoda- és iskolafejlesztésekkel kapcsolatban 
úgy fogalmazott: „a magyar jövő alapja a gyermek, a mi dol-
gunk, hogy megteremtsük számukra a megfelelő feltételeket”. 
Így 2020-ban két bölcsőde, öt óvoda újult meg, illetve új esz-
közöket kapott a térségben. Külön kiemelte a balatonfüredi 
Lóczy Lajos Gimnázium bővítését és felújítását, melynek révén 
egy teljesen modern, korszerű iskola áll a tanulók és a pedagó-

gusok rendelkezésére. Ezeken felül döntés született a felsőörsi 
Általános Iskola fejlesztéséről is, az új tanterem és tornaterem 
építését Magyarország kormánya több mint egymilliárd forint-
tal támogatja. 

– Jelentős feladatnak tekintettem az útfejlesztéseket 2020-
ban is. Tavasszal adtuk át a Tótvázsony-Balatonszőlős-Bala-
tonfüred összekötő utat. Úgy gondolom, az egymilliárd forin-
tot megközelítő beruházás még vonzóbbá tette az érintett tele-
püléseket – fogalmazott. Ezen kívül több kisebb út is megújult, 
mellyel választókerülete közlekedése még biztonságosabb lett, 
és az útfejlesztések idén is folytatódnak. Várpalota például 700 
millió forintot nyert belterületi utak és járdák felújítására, Cso-
pakon és Balatonkenesén pedig körforgalom tervezése indul-
hat meg, amivel szintén növekszik a közlekedésbiztonság. 
Mindemellett tavaly Alsóörsön átadták a Varázserdő-Varázs-
erő Turisztikai Látogatóközpontot, illetve Várpalotán a Pan-
non Sütő Kft. kapacitás-bővítő beruházása kezdődhet meg. 
Örvendetes, hogy Balatonfűzfő már 20 éves városi jubileumát 
ünnepelte tavaly. 

Kontrát Károly kiemelte, január elején adták át a 681 millió 
forint állami támogatással, és nagy közösségi összefogással 
épült Balatonalmádi Sportközpontot, és nemsokára átadják a 
felújított vörösberényi volt jezsuita kolostort is. Idén folytató-
dik többek között a balatonfüredi BME Tudáscentrum, a vár-
palotai tanuszoda építése, a Thury tér rekonstrukciója, vala-
mint a Zichy-kastély felújítása. Az önkormányzatoknak 2021 
és 2023 között is nagy fejlesztésekre nyílik lehetősége. 

– A járványhelyzet ellenére is sikeres évet zárt a kettes 
számú választókerület és Balatonkenese is – összegzett az or-
szággyűlési képviselő, majd köszönettel szólt az ott lakókról, 
valamint a polgármesterekről, akik betartják a járvány elleni 
védekezés szabályait, és helyt állnak tavaly március óta. 

– Az összefogás, az együttműködés és a szeretet sikerre ve-
zetett. Választókerületem lakói, önkormányzatai, civil szerve-
zetei továbbra is számíthatnak rám – hangsúlyozta Kontrát Ká-
roly. 

Balatonkenese 2020-ban is épült, szépült 
– a siker az összefogásnak köszönhető 

Látogatóban Jurcsó Jánosnál, Balatonkenese polgármesterénél
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Fejlesztés kezdődött 
a Bezerédj strandon 

A Kisfaludy 2030 program keretein belül, a szabad vízi 
strandok fejlesztésére elnyert támogatásból újul meg a Be-
zerédj strand vizesblokkja. 

Közel nettó 80 millió forintos beruházás kezdődött 2021. ja-
nuár 4-én. A fejlesztés során az esélyegyenlőséget szem előtt 
tartva, akadálymentes mosdók, öltözők is kialakításra kerül-
nek, kiegészítve baba-mama szobával és családi öltözővel is.  
A tervek kivitelezését végző cég megkezdte a terület előkészí-
tését, mely során négy fa került kivágásra. A fák pótlására a 
munkálatok befejezését követően kerül sor. 

A strand területe a munkálatok végzése alatt építési terület, 
melyre a látogatóknak a balesetveszély miatt tilos a belépés.  
 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2021
 
Január 22. a Magyar kultúra napja. Jeles ünnep ez számunkra Balatonkenesén is, hiszen 
ezen a napon minden évben összegyűlünk. Egyrészt, hogy megünnepeljük a magyar kultú-
rát, másrészt, hogy elismerésben részesítsük azokat, akik sokat tettek településünk kultúrá-
jáért, illetve jövőjéért. Ennek megfelelően ezen a napon adjuk át a Balatonkenese Kultú-
rájáért és a Balatonkenese Jövőjéért Díjat. 
Az idei évben sajnos más forgatókönyvet diktált az élet, nem tudunk találkozni. Az Önkor-
mányzat továbbra is ragaszkodik a régi hagyományaihoz, így ebben az évben is átadásra 
kerülnek ezek a kitüntetések. Ennek ideje – amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé 
teszi – a költészet napjának ünnepe lesz; amennyiben nem, későbbre, vélhetőleg augusztus 
20-ra halasztjuk. 
Bízom abban, hogy a megváltozott időpontban ugyanannyian eljönnek, s megünnepeljük 
azokat, akik fontosak számunkra. 

Jurcsó János polgármester
 

Kultúra napi mesék 
A Magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, 
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéz-
iratát. Ez a nap alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk hagyomá-
nyainknak, gyökereinknek, értékeinknek. A pandémia miatt most kicsit másképp 
ünnepeljük meg ezt a napot. 
Mindenki számára ismert kulturális érték a mese. A mesék kultúrákon, határokon, 
nyelveken keresztül vándorolnak, és önfeledt szórakozást nyújtanak felnőtteknek, 
gyerekeknek. A mese írásban és szóban is terjedő műfaj, melyet generációról ge-
nerációra örökítünk. Néha kicsit háttérbe szorul, de aztán rájövünk, hogy szüksé-
günk van rá. A mesék bölcs, találékony, humoros, az élet szépségeit és árnyolda-
lait bemutató történetei soha nem mennek ki a divatból. Hallgassunk hát mesét 
három napon keresztül – a három mesés szám. 
Első alkalommal Csesznák András történetét, a Lapi Öcsi és a tojások című verset 
hallgathatják meg, Tóth-Renczes Kata előadásában. Aztán Janikovszky Éva Ber-
talan és Barnabás című meséje hangzik el Majoros Truditól, harmadjára pedig 
Csukás István Pom-Pom meséi sorozatából következik a Lesből támadó ruha-
szárító kötél, Monostory Margit tolmácsolásában. 
Jó szórakozást kívánunk! 

Majoros Trudi
 

A felvételeket keressék a Kultúra Háza Facebook-oldalán: 
https://www.facebook.com/KulturaHazaBalatonkenese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Vállalkozóval történt egyeztetések alapján azonban a Bala-
ton szerelmesei, kirándulók, sportolók a gyalogosbejárótól 
jobbra eső területet látogathatják. 

Köszönjük megértésüket!
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Koszorúzás 
a Donnál elesett 

Hősök tiszteletére 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesü-
lete a XXI. Doni Hősök Emléktúra rendhagyó, járványügyi 
szabályokhoz alkalmazkodó változatával tiszteleg a 2. magyar 
hadsereg hősei előtt. 
Az Egyesület tagjai a Veszprém, Vámosi úti temetőtől indulva 
Szentkirályszabadján, Balatonalmádin, Balatonfűzfőn, Bala-
tonkenesén, Papkeszin, Vilonyán, Sólyon és Hajmáskéren át 
gyalogolva, a településeken található 2. világháborús emlék-
műveknél, koszorúzással rótták le kegyeletüket. 
A túra során a résztvevők egyénileg járták be a megadott út-
vonalat. Kétpercnyi időkülönbséggel követték egymást úgy, 
hogy a túrázó az előtte haladót ne érje be. A tiszteletadást kö-
vetően minden résztvevő továbbindult a következő helyszínre. 
Balatonkenese Város Önkormányzata nevében Jurcsó János
polgármester és Kocsis Jenő alpolgármester csatlakozott a 
helyi eseményhez és főhajtással, koszorú elhelyezéssel emlé-
kezett meg az áldozatokról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

János-napi boráldás 
a katolikus templomban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Kelet-Balatoni Borrend lovagjainak jelenlétében áldotta 
meg az újbort Medveczky Miklós atya 2020. december 27-én, 
a balatonkenesei Magyarok Nagyasszonya templomban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vízkereszt ünnepe 
Január 6-án tartotta a katolikus egyház Jézus Krisztus megje-
lenésének ünnepét, a vízkeresztet. 
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Városvédők az Iparos házban
Egyesületünk január harmadik hétvégéjén megkezdte az Iparos ház fel-

újítási munkálatainak előkészítését. 
A villanyszerelés és a fűtéskorszerűsítés előtti bontást végeztük el. Lekerült a 

falazatról a lambéria, valamint leszedésre kerültek a lámpatestek és a radiátorok.
Köszönet illet mindenkit, hogy ezen a hideg hétvégén is részt vett a mun-

kálatokban! Továbbá köszönet Ancsának, Editnek, Katának és Zsókának a 
finom ebédért, Csillának pedig a finom süteményért. Valamint ezúton sze-
retnénk köszönetet mondani a Városgondnokság dolgozóinak az épület ki-
ürítésében és a bútorok elszállításában nyújtott segítségéért, amivel biztosí-
tották, hogy zavartalanul megkezdhessük a munkálatokat. 

Fotó: Boór Ádám
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Levegőfertőtlenítőket 
kapott az óvoda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balatonkenese Város Önkormányzata, a Balatonkenese Vá-
rosért Közalapítvány, a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, illetve 
az Önök adományainak segítségével 4 db Airfree WM 140 le-
vegőfertőtlenítő készülékkel gazdagodott az Óvoda.  

Az eszköz hatékonyan járul hozzá a csoportszobák vírus- és 
baktériummentesítéséhez. A készülék eltávolítja a levegőben 
található mikroorganizmusokat, csökkenti a poratka és a pe-
nészgomba mennyiségét. Az egyedi technológia segítségével 
az ovisok és bölcsődések egészségesebb környezetben tölthe-
tik el napjaikat. 

Köszönjük a Támogatók nagylelkű hozzájárulásait! 
 

 

Az iskolai osztályokat is 
szeretnénk ellátni 

levegőfertőtlenítő készülékekkel. 
Hogy a berendezések minél előbb 

rendelkezésre álljanak, 
az osztályok összefogására is 

szükség van a gyűjtés érdekében. 

Tegyünk együtt azért, 
hogy a gyerekek 

minél egészségesebb 
környezetben tanulhassanak! 
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„Eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy meg-
nyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb; a mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szeretett Fiam, 
benned gyönyörködöm.” (Márk evangéliuma 1,9-11) 
 

Vajon miért keresztelkedik meg Jézus? 
A kérdés azért jogos, mert megkeresztelkedésével Jézus 

olyasmit tesz, amire egyáltalán nem is volna szüksége. Eljön 
Jánoshoz, és magára veszi a megtérés keresztségét a bűnök bo-
csánatára. 

Az emberek az egész környékről azért jönnek Jánoshoz, 
mert igehirdetése nyomán meglátták bűneiket, és a keresztség-
ben a megtisztulást keresték. De Ő, a bűntelen, Isten Fia, vajon 
miért tett így? 

Azzal, hogy megkeresztelkedik, Jézus tökéletesen betölti a 
keresztséget. Őbenne nyer értelmet a keresztség. Neki nincs 
szüksége bűnbocsánatra, hanem Ő ad bocsánatot. Nincs szük-
sége tisztulásra sem, hanem az Ő vére által van megtisztulás. 
Jézus itt nyilvánvalóan és világosan megmutatja azt, hogy felvál-
lal bennünket. Megmutatja, amiért jött: a 
világ bűnét hordozza egészen a keresztig, 
elvégzi Atyja akarata szerint a váltságot, 
hogy üdvözítse a Benne hívőket. 

Márk evangéliumában ez Jézus első 
nyilvános megjelenése a világban, és ezt 
különleges jelekkel kíséri Isten, amikről 
érdemes elgondolkodnunk. Ezek lényegi-
leg hozzátartoznak Jézus megkeresztelke-
déséhez, és arról beszélnek, hogy kicsoda 
Ő, és mit hozott magával ebbe a világba, 
mit készít nekünk. 

Az első jel a megnyílt égbolt. A kora-
beli ember gondolkodása szerint az égbolt 
elzárja az isteni világot a földitől, azon át-
járás nem lehetséges. Most azonban Jézus eljövetelével hasa-
dás keletkezik az égbolton. 

Pontosan úgy, ahogyan Jézus halála pillanatában a temp-
lom kárpitja hasadt ketté, ami addig elzárta az utat a Szentek 
Szentjébe. 

Jézus tehát azért jött, hogy minden akadályt elhárítson, sza-
bad utat nyisson nekünk az Atyához, a mennyei boldogsághoz. 

Amikor Jézus búcsúzik tanítványaitól, beszél nekik Atyja 
házáról és az Övéinek elkészített hajlékokról. Majd hozzáteszi: 
ahova én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás értetlenkedik: 
nem tudjuk, hova mész, honnan tudnánk hát az utat? Erre adja 
Jézus a jól ismert választ: „Én vagyok az út, az igazság és az 
élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” 

Igen, Jézus szabad utat nyitott nekünk a mennybe, önmagát 
adja egyetlen odavezető út gyanánt. Hív minket, hogy men-
jünk Vele. Lássuk meg bűneinket, bánjuk meg azokat, tegyük 
le Előtte, és csak Benne higgyünk, adjuk oda Neki magunkat, 
tegyük az Ő kezébe az életünket, – így lesz Ő utunk, hogy Vele 
teljes egységben bevisz az örök boldogságba. 

A második jel, hogy leszállt Jézusra a Lélek, mint egy galamb. 
Isten nyilvánvalóvá akarta tenni a Lélek jelenlétét, és ehhez 

ezt a formát választotta. Lehetne persze gondolkodni azon, 
hogy miért éppen galamb, miért nem valami más. Fogadjuk 
most el ezt a megjelenési módot, a galamb a szelídség és tisz-
taság jelképe volt, és ez tetszett Istennek, ezt választotta. 

A galambbal tehát Isten a nyilvánosság előtt láthatóvá, ér-
zékelhetővé teszi a Szentlélek munkáját. 

Akin Isten Lelke megnyugszik, az különleges közösségbe 
kerül Istennel. Együtt gondolkodik, és együtt cselekszik Vele. 

Isten Lelke ma is így munkálkodik, egy körbe von minket Is-
tennel, megmutatja az Ő akaratát, így ad vezetést Isten gyer-
mekeinek. 

A harmadik jel az volt, hogy hang hallatszott a mennyből. 
Igen, fontos ezt kimondani, hogy Istennek van hangja, és 

ezen a különleges eseményen ezt különleges módon nyilvání-
totta ki. 

A korabeli váradalmak szerint a messiási korszak jele az, ha 
Isten közvetlenül szólal meg, és beszél választottaihoz. Jézus 
megkeresztelésekor ezt a közvetlenséget élték át a jelenlevők. 

Érdekes kérdés, hogy vajon milyen hangja lehetett Istennek? 
Milyennek hallanánk mi, ha most odaképzeljük magunkat? 

Van egy érdekes történet János evangéliumában, ami segít-
het ezt elképzelni. Jézus közvetlenül a szenvedéseinek kezdete 

előtt megrendülten imádkozik: „Atyám, 
dicsőítsd meg a te nevedet.” Ezután hang 
hallatszik az égből: „Már megdicsőítettem, 
és ismét megdicsőítem.” Az ott állók erre 
azt mondták: biztosan mennydörgés volt. 
Mennydörgéshez hasonlították tehát, de 
érthető és megértett szóként érkezett az 
meg hozzájuk. Jézus pedig azt mondta ne-
kik: tiértetek történt ez, hogy higgyetek. 

Igen, Istennek ma is van hangja, és 
számtalan módon, sokféle csatornán keres 
minket, hogy elérhessen. Személyes csen-
dességeinkben, amikor Bibliánkat olvas-
suk, és imádkozunk, valamilyen felisme-
résre eljutunk; vagy amikor igehirdetést hall-

gatunk, és Isten Lelke elénk hoz, „bevillant” valamit, indít, bá-
torít valamire, vagy éppen megdorgál minket; vagy az is előfor-
dul, hogy valaki máson keresztül ér el bennünket Isten üzenete. 

Istennek van hangja, és mi boldogok vagyunk, ha attól nem 
remegnünk kell, hanem Atyánk hangjaként ismerjük azt fel. 

Ebben az Igében Isten különleges módon mutatja meg a 
maga teljességét, a Háromságot az Egységben. 

Ott áll a megkeresztelt Jézus a Szentlélek nyilvánvaló egy-
ségében, az Atya pedig egyidejűleg kimondja: Te vagy az én 
szeretett Fiam, benned gyönyörködöm. Rendkívüli ez a kép, 
különleges és csodálnivaló. 

„Benned gyönyörködöm”. Amikor mi gyönyörködünk va-
lami szépben: virágban vagy tájban, az esztétikai jellegű gyö-
nyörködés. Tetszik, amit látunk, és jó érzéseket kelt bennünk, 
boldoggá tesz. Az eredeti görög szó azonban ennél mélyebb 
tartalmú. A „gyönyörködik” azt is jelenti, hogy jót gondol va-
lakiről, megerősít valakit, jóváhagy, kiválaszt valakit. 

Igen, itt egy nyilvános és ünnepélyes megerősítés történik 
az Atya részéről. A szolgálatba álló Jézus Isten teljes hatalmá-
val kezdi meg munkálkodását a világban, és végzi el küldetését. 

Jézus értünk vette fel a keresztséget, és ezek a jelek is ér-
tünk vannak, nekünk adattak. Elénk tárják azt, amit Jézus ne-
künk készített. 

Zárjuk a szívünkbe ezeket, és adja meg nekünk Isten az Ő 
kegyelméből, hogy lássunk, higgyünk, megerősödjünk általuk! 

Németh Péter 
lelkipásztor 

A református templomban 2021. január 10-én elhangzott igehirdetés 
szerkesztett változata. 

Miért jó nekünk Jézus megkeresztelkedése? 
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Az idén február 17-ével viszonylag korán 
kezdődik a nagyböjti felkészülési időszak 
húsvét ünnepére. A nagyböjt kezdete, vagyis 
első napja nem nagyböjt első vasárnapja, ha-
nem hamvazószerda. A nagyböjt utolsó napja 
nagyszombat vigíliájáig tart, vagyis az esti 
feltámadási szertartás végéig, amely az Egy-
ház legszebb, legfényesebb, liturgiában és 
szimbólumokban leggazdagabb szentmiséje, 
a végén a feltámadási körmenettel. Ez a hús-
véti szertartás akkor a legfelemelőbb, ha jelen 
vannak katekumenek, akik ebben a szentmi-
sében keresztelkednek és válnak az Egyház 
tagjaivá. 

Hamvazószerdával megkezdődik a felké-
szülés, – a szent 40 nap – hitünk lényegére, Krisztus halálára 
és föltámadására. Az első, ami szembetűnhet, hogy a nagyböjt 
valójában nem 40, hanem 46 napból áll. Nincs itt ellentmon-
dás? Nincs, mert a vasárnapokat nem soroljuk a böjti idő-
szakba. A vasárnap mindig ünnep, amelyet a szokott módon 
ünneplünk Nagyböjtben is. Egy nagy Mária-ünnep is általában 
nagyböjt időszakára esik, Gyümölcsoltó Boldogasszony, amit 
március 25-én ünneplünk, erre a napra nem vonatkozik a böjti 
fegyelem. 

Nagyböjt kapcsán a másik elgondolkodtató és fontos dolog 
a böjt, a lemondás kérdése. Az Egyház a bűnbánat fontosságát 
emeli ki, nemcsak a szó szerinti böjtöt hirdeti – a tápláléktól, 
húseledeltől való tartózkodást –, hanem különösen az irgal-
masság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlását, röviden a 
szeretet szolgálatát. A cél nem az, hogy éjjel-nappal, minél 
erősebben böjtölve kimerüljünk, hanem az, hogy a lemondás 
által, és felismerve a bűnbánat által Isten tevékeny, gondviselő 
jóságát életünkben, közel(ebb) kerüljünk hozzá. A böjt nem fi-
zikai teljesítmény arra vonatkozóan, hogy pusztán a tápláléktól 
való tartózkodással mutassuk meg aszketikus hajlamunkat, 
mintha ez önmagában elég volna. Pusztán azzal, hogy böjtö-
lünk – mert itt az ideje, de az eddigi életünket semmiben nem 
változtatjuk meg –, nem felelünk meg sem Krisztusnak, sem 
az Egyház kérésének. A böjt csakis jócselekedettel és az irgal-
mas szeretet gyakorlásával válik gyümölcsözővé és hatékony-
nyá számunkra. A böjt kiterjed minden érzékszervünkre, nem 
csak a gyomrunkról szól. Könnyen belátható, hogy az étkezés-

beli megszorításnál adott esetben sokkal komolyabb és nehe-
zebb a szem vagy a fül böjtje. Arról nem is beszélve, hogy bi-
zony lehet olyan tapasztalatunk, hogy böjtölve, keveset enni 
sokszor könnyebb, mint az utolsó falatról lemondani…Eme 
bűnbánati időszakban sok mindenben kipróbálhatjuk magun-
kat, például lemondhatunk tv-ről, filmről, zenehallgatásról, 
számítógépről, tabletről, telefonról, facebook-ról, messenger-
ről, twitter-ről, viber-ről stb. … 

Mit jelent a böjt? Talán ilyeneket is: elcsendesedni, lassí-
tani, megállni, befelé figyelni, nem bosszankodni, nem hara-
gudni, nem megszólni másokat, buzgóbban és rendszeresen 
imádkozni, megbocsátani, Jézusra és az embertársakra jobban 
figyelni, Jézust akarni megtalálni, Jézusra vágyódni, úgy, 
ahogy eddig még soha, szívből kiengesztelődni, akivel ne-
héz… Jó, ha felajánljuk az Úrnak azt, ami igazán nehezünkre 
esik, a bevallott, vagy körömszakadtunkig védett kisebb vagy 
nagyobb függőségeinket. Ha mindezeket Isten iránti szeretet-
ből tesszük, akkor éppen a szeretet következménye lesz a böjt, 
bármilyen lemondás – és nem fordítva. 

Isten a „jókedvű adakozót szereti”: ha látszólag kevesebbet 
teszünk is, de azt igaz szívvel tesszük, annak nagyobb a ke-
gyelmi hatása, mint ha a jócselekedet megtételében annak 
pusztán külső nehézsége motivál, mint elérendő teljesítmény. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves Testvé-
remnek áldott felkészülést húsvét ünnepére! 

Medveczky Miklós 
plébános 

„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, 
új és erős lelket önts belém!” 

Nagyböjti gondolatok 
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2018-ban egy amerikai ku-
tatónő érkezett Magyarország-
ra, hogy egy mesterkurzus 
megtartása után átvegye a Ma-
gyar Tudományos Akadámián 
a Herbert Simon-díjat. A díjjal 
olyan világhírű elméleti szak-
embereket ismernek el, akiknek a mun-
kássága kiemelkedő mértékben járul 
hozzá gyakorlati gazdasági problémák 
megoldásához. 

Prof. Amy Wrzesniewski, a Yale 
School of Management egyik vezető 
szakembere praktikus témára fókuszálta 
kutatásait: milyen értelmet tulajdonítunk 
a munkának? Mi motivál minket a mun-
kánk során? Hogyan alakítsuk mi ma-
gunk a munkánkat, hogy boldogabbak 
legyünk? Mivel életünk egyharmadá-
ban, körülbelül heti negyven órát töltünk 
munkahelyünkön, ezek igazán húsba-
vágó kérdések. 

Nagyon nem mindegy, hogy valaki 
csak pénzkereseti lehetőségnek (állás-
nak), karriernek vagy hivatásnak tekinti 
a munkáját. Ezek a különböző hozzáál-
lások többek között hatnak a motiváci-
ónkra, az elkötelezettségünkre, az elége-
dettségünkre, és nem utolsósorban a tel-
jesítményünkre is. Ugyanakkor nincs 
veszve minden akkor sem, ha nem a vá-
gyott állásban dolgozunk, ugyanis – 
nyilván bizonyos keretek között – ma-
gunk is formálhatjuk a munkakörünket, 
figyelhetünk annak jelentőségére és fó-
kuszálhatunk az értelmére. Vegyünk egy 
példát: egy kórházi takarító vagy beteg-

szállító is érezheti hivatásnak a munká-
ját, ha úgy tekint rá, mint amivel hozzá-
járul a beteg gyógyulásához, vagy lehet 
számára egy ugródeszka karrierje követ-
kező státuszához, vagy csak egy pénzke-
reseti lehetőség. Erre világított rá Prof. 
Amy Wrzesniewski. A kutatásai alapján 
egyértelműen a munkájukat hivatásnak 
tekintők élik meg a legpozitívabb mun-
kaélményt: hatékonyabbak, kevesebbet 
hiányoznak, és összességében boldo-
gabbnak is érzik magukat. 

Hogyan állunk mi itthon? A magya-
rok alig 10 százaléka érzi magát elköte-
lezve a munkája iránt, további 68 száza-
lékunknak pedig teljesen indifferens, 
hogy mit csinál – derült ki a Gallup 
2018-as nemzetközi felméréséből. Talán 
jó lenne ezzel kapcsolatban elgondol-
kodni a francia filozófus, Jean-Paul 
Sartre gondolatán: „Az életben az ember 
elkötelezi magát, és ezzel saját portréját 
rajzolja.” Ha hivatásként tekintünk a 
napi feladatainkra, azzal önmagunkat 
határozzuk meg. 

Hogyan is lehet a hivatást körülírni? 
Mikor érezzük hivatásnak a munkánkat? 
A hivatás az, ami örömet okoz, ahol le-
hetőségünk van alkotni, kihasználni a 
bennünk rejlő tehetséget, erősségeinket, 
és emiatt elégedettséggel tölt el. De 

hivatás az olyan munka is, mely-
nek során értéket teremtünk, va-
lamilyen társadalmilag hasznos 
dolgot végzünk vagy hozunk 
létre, esetleg másoknak segítünk 
– mindenesetre nem csak ma-
gunknak, de másoknak is hasz-

nára válik. Meg tudjuk-e találni a mun-
kánkban a lehetőséget? Meglátjuk-e 
benne az alkotást? Észre tudjuk-e venni, 
hogyan tudunk másnak örömet okozni 
egy-egy feladat elvégzése által? Ezek bi-
zony rajtunk is múlnak. Mi a profesz-
szornő tanácsa? „Ne a hozzád illő mun-
kát keresd, hanem te alakíts ki magad-
nak olyat, ami boldoggá tesz.” 

Van egy sajátos hivatás, melynek 
február 2. az ünnepe. Megszentelt élet 
napjának nevezzük ezt a napot. Meg-
szentelt életet élők a szerzetes nővérek, a 
szerzetes testvérek és a szerzetes papok, 
akiknek egy közös feladatuk van: tanúsá-
got tenni Istenről. Ma Magyarországon 
1248 szerzetes él, ebből ketten itt élünk 
Balatonkenesén már több, mint 25 éve. 

Miért nevezzük hivatásnak az élet-
formánkat? Mert a szerzetesek által vég-
zett munka nagyon sokrétű. Vannak ta-
nító, betegápoló, szegénygondozó fel-
adatokat ellátó közösségek, vannak 
missziós társulatok, vannak ostyasütők 
és gyertyadíszítők, vannak, akik köny-
veket fordítanak vagy éppen írnak, van-
nak kórházakban vagy gazdasági terüle-
teken dolgozó szerzetesek és még sokan 
mások. Igazából nem a végzett munka a 
fontos számunkra, hanem a lényeg: ta-
núságot tenni Istenről a mindennapi élet-
ben. Ez ad örömet, ebben éljük meg a 
kreativitásunkat, ebből merítünk erőt, ez 
az életünk értelme és célja. 

Ferenc pápa hivatásunkról így tanít. 
„A megszentelt élet: élő találkozás az 
Úrral az ő népében, hívás a mindenna-
pok hűséges engedelmességére és a Lé-
lek hallatlan meglepetéseire, és annak 
látása, akit érdemes átölelni, hogy örö-
münk legyen: Jézus!” 

M. Teréz nővér 

Életvezetés – A hivatás öröme 
Mottó: „Hivatásod legyen, élni másokért, 

s mások boldogságában keresni a magadét.” 
Johann Heinrich Pestalozzi
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Vannak olyan lelket érintő tanítások, igazsá-
gok, amit korunkban már nagyon sokan ismernek. 
Nagy igazságokra sokszor olyan könnyű rámon-
dani: ezt már olvastam, hallottam, ezt már tudom. 
A hosszú, hideg téli estéken békésen olvasgatva a 
karácsonyra ajándékba kapott könyvet, én is így 
jártam. Sok minden más mellett ismét elém került 
Gary Chapman öt szeretetnyelvről szóló elmé-
lete. E szerint mindannyiunknak van egy vagy 
több domináns, vagyis olyan szeretetnyelve, amely 
a többinél erősebben hat rá az alábbiak közül: 

elismerő szavak, minőségi idő, ajándékozás, 
szívességek, érintés. 

Mi tagadás, a karácsony általában remek alka-
lom arra, hogy a minőségi idő és még inkább az 
ajándékozás szeretetnyelvén kommunikáljunk 
egymással. Azáltal, hogy ráérősen, délutánba, es-
tébe nyúlóan beszélgetünk a terített asztal mellett. 
Esetleg éppen egy közös kártyázás szünetében na-
gyokat kacagunk közösen. Vagy egyszerűen csak 
megpróbálunk mosolyt csalni a másik arcára a fa 
alá helyezett ajándékunkkal, amivel a szeretetün-
ket fejezzük ki. Itt jegyzem meg, mi még január 
közepén is kaptunk szépen becsomagolt karácso-
nyi ajándékot másoktól, csupán szeretetből. Azon-
ban biztos vagyok benne, hogy mindannyian szereztünk már 
tapasztalatot arról is, hogy vannak olyan emberek, akiknek 
sokkal nehezebb valódi örömet szerezni egy-egy ajándékkal, 
bármennyire is igyekszünk. Persze az is lehet esetükben, hogy 
egyszerűen csak nem sikerül elég ügyesen kitalálni, mire is 
vágynak. És persze az is előfordulhat, hogy az illető egysze-
rűen csak nem „beszéli” az ajándékozás szeretetnyelvét. Ahe-
lyett talán, hogy legközelebb megpróbálnánk még figyelme-
sebb meglepetéssel készülni, úgy gondolom, érdemes most, az 
ünnepek után elgondolkodnunk azon, hogy vajon milyen más 
formában tehetjük érezhetővé szeretetünket a másik iránt. 

Mindezek ellenére azonban bát-
ran állíthatom, hogy az ajándékozás 
eseményéhez sok ünnepet besoro-
lunk egy év elmúlása alatt. Születés-
nap, névnap, karácsony, évforduló, 
és még sok más alkalom... 

Eltűnődtem, vajon miért van az, 
hogy az egyszerű, szeretetből tett szí-
vességeknek ezekkel szemben nin-
csen egyetlenegy jeles alkalma sem 
az esztendő során. Talán nem vélet-
len. A szívességtétel, a segítségnyúj-
tás a másik embernek sokszor egé-
szen természetes, hétköznapi tevé-

kenység. Olyasmi, amit adott esetben, például ha a családunk-
ról, barátunkról, rokonunkról van szó, nap mint nap meg kell 
ismételnünk, hogy igazán érzékelhetővé váljon. Kérés nélkül 

kiteregetni, ha lejárt a mosógép. Lefoglalni a gyerekeket, hogy 
a másik dolgozni, vagy éppen pihenni tudjon. Kivasalni a gyű-
rött ruhákat, terítőket és egyszerűen betenni a szekrénybe. 
Vagy éppen segíteni, megkeresni azt a fránya elveszett iratot a 
fiókokban, szekrényekben. Hiszem, hogy az élet sokszor apró-
ságokból áll. Egészen aprókból… A szeretet ünnepének ugyan 
vége, de úgy sejtem, a szeretet amúgy is hétköznapi. Jó, hogy 
az ajándékozás nem az egyetlen módja a kifejezésének. 

Eszembe jutott az is, hogy 
milyen nehezen megy sokszor 
mind a dicsérő szavak meg-
fogalmazása, mind azok elfo-
gadása. Igazából rejtély, hogy 
miért. Hiszen olyan egyszerű 
megdicsérni valakit, vagy ép-
pen valamit.  Mégis az a ta-
pasztalatom: olyan sután és 
esetlenül dicsérünk és fogad-
juk el másoktól a dicséretet. 
Pedig mennyi ki nem mondott 
neheztelés, vita elkerülhető lenne, ha őszintén el tudnánk is-
merni a másik munkáját. Mennyi mérgező érzés tudna eltűnni 
egy-egy kedves, dicsérő szó hallatán. Szerintem ahhoz, hogy a 
dicséret megfogalmazásának gyakorlata a mindennapi életünk 
szerves részévé váljon, először meg kell tanulnunk őszintén, 
szívből dicsérni másokat. Ha pedig ez jól működik a hétköz-
napjainkban, akkor eljön az ideje megengedni magunknak, 
hogy örülni tudjunk annak, ha mások minket dicsérnek meg. 

Kezdjük el már ma! Figyeljük a mai napon a körülöttünk 
élőket, és keressük az alkalmakat, hogy egy-egy kedves szóval 
jelezzük feléjük: a munkájuk, a tevékenységük, a puszta léte-
zésük mennyire értékes számunkra. Egy-egy kedves szót bát-
ran megfogalmazhatunk arról is, hogy ki-ki mennyire ügyesen, 
profin boldogul saját mindennapi rutinfeladatai között. Szól-
jon ez a mai nap arról, hogy mérgező megjegyzések helyett 
dicsérünk, dicsérünk és dicsérünk. Ha ugyanis egyszer elkezd-
jük, biztos vagyok benne, sok olyan dolgot észreveszünk majd, 
ami egy kedves, igaz szeretetből megfogalmazott szóra való-
ban érdemes. 

M. Erzsébet nővér 

Lehet most is szeretettel… 
„Jézus nem azt kérte, hogy megértsük ezt a csodálatos szép világot, hanem 
azt, hogy szeressük, szeretetté váljunk ott, ahol a legnagyobb szükség van 
ránk.” 

Böjte Csaba testvér
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Romantikus irodalom 
▪ Lipinska, Blanka: 
  365 nap. Művelt Nép 
  Könyvkiadó, 2020 
▪ Moyes, Jojo: Áradó 
  fény. Cartaphilus 
  Könyvkiadó, 2020 
Memoár, életrajz, 
interjú 
▪ Dalia László: A ci- 
  gánytábor nem az 
  égbe megy. Bogdán 
  Laci balladája. Kos- 
  suth Kiadó, 2020 
Társadalomtudomány 
▪ Csernus Imre, dr.: 
  Főnix. Jaffa Kiadó, 
  2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
Felnőtt irodalom 
Regények 
▪ Habe, Hans: Ahová 
  tartozunk. K.U.K. 
  Könyv- és Lapkiadó 
  Kft, 2020 
▪ Lerner, Ben: Az is- 
  kola Topekában. 21. 
  század Kiadó, 2020 
▪ Moldova György: 
  Hátsó lépcső. Ur- 
  bius Könyvkiadó, 
  2020 
▪ Moreau, Fabianne: 
  A pezsgő nagyasz- 
  szonya. Cartaphi- 
  lus Könyvkiadó, 
  2020 

 
 
 
 
 
 
 
Térképek, útikönyvek 
▪ Kocsis Noémi: Ba- 
  kancslista – Magyar- 
  ország. 777 lenyűgö- 
  ző hazai kaland és úti 
  cél. Scolar Kiadó és 
  Szolgáltató Kft., 
  2020 
Szakácskönyvek, 
gasztronómia 
▪ Dragomán György: 
  Főzőskönyv. Írások 
  főzésről és evésről. 
  Magvető Kiadó, 
  2020 
Gyermekirodalom 
▪ Darvasi László: 
  Pálcika a detektív. A nagy Gerbera-

nyomozás. Magvető Kiadó, 2020 
 

Könyvtári állománygyarapítás 
2020. december 

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári feladatainak támogatására biztosított központi keret egy részének felhasz-
nálásával 11 db új könyvvel bővült a balatonkenesei könyvtár gyűjteménye, 37.075 Ft értékben. 

 

 
KÖNYVTÁR – 8174 Balatonkenese, Kálvin J. tér 2. 

88/574-980 – konyvtarkenese@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akiben csak egy cseppnyi hajlam is van a töprengésre, az 

most elgondolkozhat a filozófia egyik alapkérdésén: mi az idő? 
Természetesen nincs rá adekvát válasz, a legszélsősége-

sebb nézet szerint nem is létezik idő, az az ember fantazmagó-
riája. Erre csak halkan kérdezem: akkor mitől öregszünk meg?

Nos, most mindenképpen az időkérdéssel szembesülünk. 
Mi, mérsékelt égöviek szépen tagoljuk az évet négy évszakra, 
s ez pontos határokat rajzol ki számunkra. Legalább is eddig 
így történt. Pontosan a klímaváltozásig! De mi van most? 

Egybeszakadt az ősz és tél, nincs hó, nincs hideg, nincs 
szánkó, síléc, fekete a karácsony! Ennek következtében azt 
sem tudjuk, milyen nap, milyen hét, nota bene milyen hónap 
van? Élünk süketen bele a világba! 

Mégis fel lehet venni a harcot az ellen, hogy az időt csak a 
betegekről és halottakról szóló szomorú statisztikák tagolják.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gét, lényeglátását, rátermettségét.) 
Az itthoni események? Csordogál a politikai élet a medré-

ben, minden erőt a Covid követel magának. 
Mindig Candide tanítása jut eszembe a mostani időről: mű-

veljük kertecskéinket! 
Persze most nincs kert, mert az sáros, belső kertjeinket kell 

karban tartanunk, hogy ép ésszel és bőrrel ússzuk meg ezt az 
abszurd járványt. Majdnem egy éve vagyunk foglyai a hely-
zetnek, de már van vakcina, már van jövőkép. Hinni kell 
benne, hogy ez hozza a megoldást, bármennyire kényelmetlen 
is a dupla oltás. Kis ár ez nagy eredményért! 

Reméljük, lesz még tisztességes tél is és gyönyörű tavasz, 
s vele együtt szép, tiszta levegőt lélegezhetünk majd be – ví-
rusmenteset! 

Valentini Zsuzsa
 

Van fény az alagút végén? 
 

Van egy megoldás, amit magunkban kell megta-
lálnunk. A belső életünket, belső fényeinket kell 
erősítenünk. Fel kell fedeznünk a bennünk lévő 
gazdagságot, figyelni a magunk erejére, a mások 
erejére. Olvasni kell, sétálni és zenét hallgatni, be-
szélgetni és megérteni mindent, ami körülöttünk 
éppen nem történik. Én például állandóan teszek 
friss virágot a vázába, hogy a színek jelen legye-
nek az életünkben. 

Mégis, ebben az egyhangúságban történt va-
lami figyelemre méltó esemény a nagyvilágban, 
ami azért valamilyen módon országunk jövőjére 
is hatni fog. Ezt pedig kettőzött figyelemmel kí-
sértem én is. Új elnököt választott Amerika. Sok 
botrány kísérte, de az eredmény meggyőző fö-
lényt hozott az új elnöknek, Joe Bidennek. Én na-
gyon örülök neki, mert kultúrember, s meggyőző-
désem szerint csak intelligens emberek vezethetik 
a világot jó irányban. Nagyon remélem, hogy ez 
így is lesz ezúttal is. (Mellesleg alelnökként már 
bizonyította vezetői képességét, döntésképessé-
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Az illegális hulladék nyomában 2.
Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv 

2020 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 

(Kivonat) 
1. 2020. július 1-jével megkezdjük az illegális hulladékle-

rakók felszámolását 
A hulladék helytelen gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, 
feldolgozása, lerakása esetén a lehető legszigorúbb intézke-
déseket vezetjük be. Határozott lépéseket teszünk az illegá-
lis hulladéklerakók felszámolása és az elkövetők megbünte-
tése érdekében. 

2. Betiltjuk az egyszer használatos műanyagok forgalma-
zását 

Lehetővé tesszük az üveg és a műanyag palackok, valamint 
a fémdobozok visszaváltását. 2021-től betiltjuk az egyszer 
használatos műanyagok forgalmazását, így különösen a mű-
anyag poharakat, evőeszközöket, tányérokat, szívószálakat 
és bevásárló táskákat. Az újrafelhasználásra nem alkalmas 
hulladékot energiává alakítjuk át, hogy azt a magyar csalá-
dok, magyar vállalkozások használhassák fel. 

3. Meg fogjuk védeni a folyóinkat a külföldről ide érkező 
hulladékoktól 
A tiszta víz nemzeti kincsünk, megbecsüljük és megóvjuk a 
Kárpát-medence vízkészletét. A klímaváltozáshoz való alkal-
mazkodás során kiemelt figyelmet fordítunk a Magyarország 
területére érkező víz megtartására, vizeink védelmére. 

4. Elvárjuk a multinacionális cégektől, hogy környe-
zetbarát technológiákat alkalmazzanak 
Támogatjuk a megújuló energiatermelését. A magyar kis- és 
középvállalkozások megújuló energiatermelését 32 Mrd Ft-
tal támogatjuk. Környezetbaráttá alakítjuk a Mátrai Erőmű-
vet – zöld jövőképének kialakításával a kormány a követ-
kező évtized legjelentősebb magyar klímavédelmi, és egy-
ben kiemelt régiófejlesztési projektjének megvalósítását 
kezdi meg. 

5. Minden újszülött után tíz fát ültetünk 
Ez évente egy millió fát jelent. A kormány számára fontos, 
hogy országszerte egyre nagyobb területen minőségi erdők-
kel rendelkezzünk. 

6. A következő 10 évben meghatszorozzuk a naperőművek 
kapacitását 
Segítünk, hogy a háztartások áramszámlája tartósan ala-
csony szinten maradjon. 2030-ra az előállított energia 90 
százalékban széndioxid-mentes lesz. Okos fogyasztásmérő-
ket telepítünk: segítjük a magyar háztartásokat, hogy saját 
maguk dönthessenek az energiafogyasztásuk mértékéről és 
időzítéséről. 

7. Támogatni fogjuk az olcsó elektromos autók megjelené-
sét és használatát 
Átalakítjuk az elektromos gépjárművek beszerzését: nem le-
szünk Európa roncstemetője, a szennyező autók behozatalát 
szigorúan korlátozzuk. Elindítjuk a Zöld Busz Programot: 
támogatjuk az alacsony és nulla kibocsátású járművek be-
szerzését a közösségi közlekedés számára. 2022-től csak 
elektromos buszt lehet üzembe helyezni a 25 ezer főt meg-
haladó lélekszámú településeken. 

8. Bevezetjük a Zöld Államkötvényt 
Zöld Államkötvény programot indítunk, aminek a forrásait 
kizárólag zöld ügyek finanszírozására fordítjuk. 

 

Januári lapszámunkban sorozatot kezdtünk a sok gondot 
okozó illegális hulladéklerakás témakörét körbejárva. Két be-
szélgetőtársunkkal, akiket közvetlenül érint a probléma, há-
zunk táját, a kenesei helyzetet jártuk körül. A nehézség azon-
ban nem csak a miénk. Hogy mennyire nem, azt a magyar kor-
mány tavaly meghirdetett Klíma- és Természetvédelmi Akció-
tervének pontjai és az ennek keretein belül indított „Tisztítsuk 
meg az országot!” projekt is igazolja. Több közreműködő szer-
vezettel karöltve hozzáláttak az intézkedések kidolgozásához 
és a tényleges feladatokhoz. Egyik első lépésként a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. elkészítette a kezelésükben működő köz-
utak melletti területek szennyezettségi térképét. Ebből megle-
hetősen lehangoló kép bontakozott ki: a 32 ezer kilométeres 
közúthálózat mentén 2020 szeptemberében mintegy 4300 köb-
méternyi illegális hulladék hevert – nagy része lom és építési 
hulladék. A közútkezelő folyamatosan végzi ezek összegyűjté-
sét és biztonságos lerakókba szállítását, de a probléma újrater-
melődik. Ráadásul igen jelentős anyagi ráfordítással jár: évente 
több mint egymilliárd forintba kerül. A cél egy olyan rendszer 
kialakítása, amellyel a további illegális tevékenység megelőz-
hető; ezzel párhuzamosan országszerte hulladéklerakókat épí-
tenek ki, ahová a lakosság jogszerűen helyezheti el a háztartá-
sokban keletkezett, nem kommunális hulladéknak számító sze-
metet. A már működő HulladékRadar applikáción keresztül 
pedig bárki bejelentheti, ha illegálisan lerakott hulladékot talál. 
Az applikációval a megtalált „lelet” lefotózható, s meg lehet 
adni, milyen összetételű a hulladék, s a hatóság GPS-koordiná-
ták alapján elkezdheti a terület megtisztítását. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kevés: a lakosság összefogására és jelentős szemléletváltozá-
sára is szükség van. 

Akit a téma bővebben érdekel, több honlapon is utána tud 
nézni az illegális hulladékkal kapcsolatos kérdéseknek, illetve 
más zöld ügyeknek. 

• Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
2020-as Klíma- és Természetvédelmi Akcióterve 

• Élő bolygónk online szemle – www.elobolygonk.hu 
• Magyar Közút Nonprofit Zrt. – internet.kozut.hu 
• Greenpeace Magyarország – www.greenpeace.org 
• Humusz Szövetség – humusz.hu 
• Greenfo – greenfo.hu 
• EcoLounge – ecolounge.hu 
 

Nagy Krisztina 
 

Csendélet: utcai szemetes
háztartási hulladékkal

Balatonkenese központjában 
 

A munka tehát megin-
dult, de a feladat nem egy-
szerű. A Magyar Közút Zrt.
tapasztalataihoz hasonlók-
ról a MÁV Zrt., az önkor-
mányzatok, a nemzeti par-
kok, erdészeti társaságok 
és az Országos Vízügyi Fő-
igazgatóság is be tud szá-
molni. A vízügyesek jelen-
tése szerint csak a folyó-
inkon keresztül évi nagy-
jából 10 ezer tonna szemét 
érkezik hozzánk. Mind-
ezek felszámolásához a-
zonban az együttműködő 
társszervezetek munkája 
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Ha illegálisan lerakott hulladékkal találkoznak, 
netán tetten érnek egy szemetelőt, 

ne fordítsák el a fejüket! 
Amennyiben Kenese területén tapasztalják, 

tegyenek bejelentést a rendőrségen, 
a közterület-felügyeletnél 

vagy a polgárőrségnél! 
 

Hulladékátvevő helyek Balatonkenese 
környékén 

Hová vigyük a különböző típusú hulladékokat? 
 ELEKTRONIKAI HULLADÉK, 

SZÍNESFÉM, 
VAS- ÉS VESZÉLYES HULLADÉK 

Bakony Fémker Kft. 
8100 Várpalota, 060/12. hrsz. 

Tel.: +36-20/468-51-00 
E-mail: info@bakonyfemker.hu 

ÉPÍTÉSI HULLADÉK, LOM, 
ZÖLD- ÉS CSOMAGOLÁSI 

HULLADÉK, 
VESZÉLYES HULLADÉK 

VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 
8154 Polgárdi, Szabadság u. 26. 

Tel.: +36 22 576 070 
HASZNÁLT ELEKTRONIKAI 
ESZKÖZÖK ELSZÁLLÍTÁSA 

Henn Sándor 
Tel.: 06-30/947-47-49 

E-mail: henn111@t-online.hu 
VAS- ÉS ELHASZNÁLT 

ELEKTRONIKUS TERMÉKEK 
Pincési Tamás 

Tel.: 06-30/541-42-58 
 

VAS-, SZÍNESFÉM-, MŰANYAG-, 
PAPÍRHULLADÉK, 

IPARI BONTÁS, 
VESZÉLYES HULLADÉK, 

AUTÓBONTÁS, 
ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK 

Veszprém-Alcufer Kft. 
8200 Veszprém, Házgyári u. 3. 

Tel.: +36 88 560 330 
E-mail: veszprem@alcufer.hu 

A korábbi számainkban közölt 
lepsényi hulladékudvar már nem 
üzemel! – Köszönjük az infor-
mációt Mizsei Zsuzsának! 

Ha további működő hulladékle-
rakókról van tudomásuk Bala-
tonkenese környékén, kérjük, 
osszák meg velünk az elérhető-
ségét! 
balatonkenesehirlap@gmail.com 

 
 
 
 

  

Az E.ON szolgáltatásainak kiváló minősége és a biztonságos 
ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajt végre a há-
lózaton. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetet-
len a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. 
 
Tervezett áramszünetek Balatonkenesén 

2021. február 
2021. február 15. 
Időpontja: 9:00-13:00 
Kálmán Imre utca 
Az áramszünet az 
1312/1., 1313/2. és 
az 1314. hrsz. 
területét érinti. 

2021. február 22. 
Időpontja: 9:00-12:00 
Németh László utca 39. 
Időpontja: 13:00-15:00 
Balatoni út 2. 
Az áramszünet a 4818. 
hrsz. területét érinti. 
Balatoni út 129. 
Az áramszünet a 203/2. 
hrsz. területét érinti. 

 

2021. február 24. 
Időpontja: 9:00-12:00 
Rózsa utca 
Az áramszünet az 5301/205. 
hrsz. teljes területét érinti. 
Időpontja: 13:00-15:00 
Szőlő utca 
Az áramszünet az 1669/2. és 
az 1669/6. hrsz. területét é-
rinti. 
 
 

Az adatok forrása: 
www.eon.hu/hu/ 

uzleti/aram/aramszunetek 
 

 

 
 
 

    

    

    

    

 

KÉPES SUDOKU 

 

 
 
 
 
 

Imre Ferenc: Zord időben 
 

Dermedt, fagyos, zord időben 
hajnalra a lélek kihűl. 
Fák dőlnek ki a nagy télben, 
várjuk, hogy már mikor enyhül. 
Reccsenésük a zokogás, 
sebzett törzsük halk sírása. 
Bokrok hegyén a fájdalom 
hazugság tüzét nem állja. 
 
Pirkadatkor, napkeltével, 
törzsek sebe lassan gyógyul, 
a gyökerek erejéből 
fa élete majd megújul. 
Törzse lassan erősödik, 
a zsenge, kis friss hajtásnak 
lombja majd sűrűsödik 
vihar után a nagy fának. 

 
               Budapest, 1954. november 28. 
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Balatonkenese hosszan futó Fő utcájának a vé-
gén, bal oldalon találjuk a Berek nevű településré-
szünket. Vásártér néven is ismert lehet, hisz vala-
mikor állatvásárokat tartottak itt. Az út jobb olda-
lát Kisbereknek hívták. 

A legelső családi házakat közvetlenül 
a meredek domboldal nyáron is hűvös al-
jába építették, az 1930-as évek elején. De 
régóta itt állnak a volt tsz állattartó óljai, 
épületei is. Úgy tudom, ma is működik né-
hány. 

Következik egy kis történet: a tsz-ben 
többedmagával dolgozott itt a sertéstartás-
ban a ma is még sokak által ismert, 
„mellyes” kötényes, csizmás Tóth Lajos 
nevű gazdálkodó ember. A határban, a 
földjein is sokat dolgozott, és sajnos azok 
nem voltak valami termékeny területek. Ő 
pedig így panaszkodott: „Máma, Fáncsér, 
Bögre, az tett engem tönkre!” – így hallot-
tam B. Jánoséktól. 

Az újnak mondható házakat az 1990-es 
években kezdték építeni. Ma már 20 csa-
ládi ház áll a valamikori szederfákkal 
beültetett területen. A város központ-
jától való távolság miatt jó megoldás 
volt egy buszmegálló megépítése. 

A Berek „titkainak” kutatásában 
egy kedves, volt óvodásom, illetve mun-
katársai segítettek. A volt óvodás, aki 
ott nőtt fel, tudott olyan információval 
szolgálni, amit eddig nem hallottam. 
A munkatársai pedig jó néhány éve ott 
élnek már, ismerik a Berek mai dol-
gait. 

Sok-sok évvel ezelőtt, aktív óvó-
nőként többször szerveztem a gyerek-
csoportomnak félnapos gyalogtúrát a 
Berekbe. Úti célunk az itteni ólakban 
nevelt aprójószágok és a környező termé-
szeti értékek megfigyelése volt. Az akkori-
ban itt dolgozó B. János és felesége meghí-
vására jöttünk, hisz kis unokájuk, Titi a mi 
csoportunkba járt. Örömmel hívtak és vár-
tak bennünket, mi pedig a gyerekekkel 
együtt csodálattal figyeltük és hallgattuk a 
több ezer apró, csipogó, sárga pelyhes kis-
csirkét, vagy a sápogó kiskacsákat. Láthat-
tuk hogyan esznek, isznak, mozognak és mi-
lyen szépen tisztán vannak tartva. Termé-
szetesen meg is simogathattuk néhányukat, a gyerekek nagy 
örömére. 

A Berek tulajdonképpen egy dombokkal körülölelt, arány-
lag hűvösebb, hosszanti völgy. De napos lejtőin és a dombhá-
takon réges-régen szőlőt termesztettek. Több gazdának volt itt 
pincéje is, például a kenesei parasztköltőnek, Csizmadia Ká-
rolynak is, aki élete utolsó versét pincéje falára írta: 

 „Isten veled, berki pince, 
Kedves helyem volt ez itt... 
Ha meghalok, utódaim 
Legyetek jók mindnyájan, 
Ne haggyatok engem csak úgy 
A temető magányában.” 

A Berekbe tett túráink másik fontos célja volt, hogy meg-
ismerkedjünk növény- és állatvilágával. 

A Berek és a Soós-hegy kapcsolatban 
állnak egymással. Valaha osztatlan egysé-
get alkothattak. Köztük hosszan húzódik a 
valamikori Vörösberényi út, a mai Baj-
csy-Zsilinszky Endre utca. Zöld folyosó 
köti össze őket egymással. Az állatok át-
járása biztosított, a növényi nyomon kö-
vethető. Ennek valódiságát bizonyítja, 
hogy a Berekben is találkozhatunk tátor-
jánnal. Sőt! A fent említett hosszú-hosszú 
utca közepe táján, annak bal szélén is lát-
tam növényünkből. Bár ez nagyon régen 
volt. 

Valamikor a Fő utcán lakó gyerekek 
kiváló szánkózó helyet találtak a Berek-
ben. Az itteni meredek domboldalnak a te-
tején virágzott a szépséges tátorján. De 
van itt még egy másik védett növény is, a 
sárga szirmú tavaszi hérics. 

A számomra igen kedves és sajnos 
rég nem látott Berekben reményeim 
szerint ma is jól érzi magát a berki 
szellőrózsa, az odvas keltike, a magyar 
szegfű, a kékvirágú erdei gyöngyköles, 
az üstökös pacsirtafű, a télizöld me-
téng, a narancspiros nyári hérics és a 
nyúlárnyék is. A gombák közül a nagy 
őzlábgomba tömegével nőtt itt, mesél-
ték B. Jánosék. A család örömére fi-
nom pörköltet készített belőle a ház 
asszonya. 

A fás szárú növények közül talál-
kozhatunk itt molyhos tölggyel, húsos 
sommal, virágos kőrissel, feketefenyő-
vel, juharfélékkel, akáccal, dió- és cse-

resznyefával is. Cserjefajok: fagyal, ostor-
ménbangita, apró szemű, elbokrosodott szil-
va, kökény, galagonya, gyepűrózsa. 

Az ökológiai folyosó másik bizonyítéka: a 
Soós-hegyen és a Bakó-pince tetején is virító, 
védett, ritka, sárga szirmú vetővirág, amely 
leginkább csapadékos őszökön mutatja meg 
magát. Levelét, magját pedig csak tavasszal 
hozza. A Bakó-pincét nem említjük, mint 
berki pince, és a Berek-völgytől északabbra és 
jóval feljebb található, de az a rész is lefutó, 

ellaposodó része a Soós-hegynek, a Fő utca irányába. 
A folytonosan mozgásban lévő állatvilággal már sokkal ne-

hezebb megismerkedni. A madarak közül a legérdekesebb a 
meggyvágó megpillantása volt. A rovarvilágból a legszembe-
tűnőbbek a lepkék, közülük is a boglárkafélék mutatták meg 
magukat. Egyesekről csak könnyen észrevehető „nyomaik” 
árulkodnak. Ilyen állat például a vaddisznó, illetve az őz. B. 
Jánosék mesélték, hogy nem egyszer láttak kisebb őzcsapatot 
közvetlenül is a Berekben. 

A Hírlapon keresztül is köszönöm mindenkinek, akik se-
gítségemre voltak hiányos ismereteim pótlásában. A Berekről 
kedves emlékeim kapcsán csakis a szeretet hangján tudtam 
szólni! Remélem tavasszal, a jelenlegi tulajdonosok engedé-
lyével újra meglátogathatom! 

Pulai Istvánné 

Hátha valaki nem ismeri… 
Balatonkenese kulturális és természeti kincsei; határnevei 2.
 

Nagy őzlábgomba
 

Kék boglárka
 

Ostorménbangita
 

Színes képek a 31. oldalon. 
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Kedves horgásztársaim!  
Ha kissé megkésve is, de annál nagyobb tisztelettel és 

sporttársi üdvözlettel kívánok mindnyájatoknak és kedves csa-
ládtagjaitoknak boldog új esztendőt! 

Mint arról valószínűleg jó néhányan értesültetek, az elmúlt 
év decemberében a Magyar Haltani Társaság honlapján ismét 
meghirdették a következő év halának szavazását. A 2020. dec-
ember 31-én, déli 12 óráig beérkezett szavazatok (7683 fő) 
alapján az első helyen a jászkeszeg végzett, 49%-kal. Második 
a fürge cselle lett 31% szavazattal, míg a harmadik helyet az 
angolna érdemelte ki a maga 20%-ával. Mi, horgászok régóta 
tudjuk, hogy a mára ugyancsak megfogyatkozott számú an-
golna sohasem volt őshonos halfaja vizeinknek. Azzal is tisz-
tában vagyunk, hogy a fürge cselle leginkább csak a hegyeink 
és dombvidékeink patakjainak ritka és védett faja. Az Év Hala 
címet elnyerő jászkeszeg pedig a nagyobb és közepes folyó-
inknak főleg az alföldi szakaszait kedveli. Horgászatuk május 
2. és június 15. között tilos. 

A jászkeszeg tudományos neve: Leuciscus idus, angolul 
golden orfe vagy ide néven keressük. Hazánkban többféle táj-
egységi elnevezéseken ismert: jász, jác, jaszkó, jászponty, jáz, 
ónkeszeg, ónos jász, önkeszeg, arany orfa stb. Közép-Európá-
ban és Skandinávia déli vizeiben, valamint Ázsiában elterjedt. 
Halunk a pontyfélék családjába tartozó faj, amelyet aranysárga 
és ezüstös szeméről, lapított, magas testéről és apró csúcsban 

nyíló, felfelé irányu-
ló szájáról ismerhe-
tünk fel. Feje köze-
pes nagyságú, farok-
nyele rövid, magas 
hasa sárgásfehér. Jel-
lemzően apró pikke-
lyek borítják, páros 
úszói és farok alatti 
úszója vöröses ár-
nyalatú, kisebb pél-
dányai a vörösszárnyú keszeggel könnyen összekeverhetők. 
Érdekesség, hogy narancssárga színváltozatát, az arany orfát, 
melynek testét fekete foltok tarkíthatják, díszhalként is tartják. 
Ívásuk ideje április és július között van. Színük ilyenkor sár-
gássá válik, és csapatokba verődve keresik ívóhelyüket. Iva-
dékként planktonokat és algákat fogyasztanak, viszont fejlett 
korukban mindenevővé válnak. Kifogása roppant egyszerű 
úszós készséggel, avagy legyezéssel történhet; csaliként akár 
gilisztacsokrot, csontit is használhatunk. Etetésükre főleg a 

pörkölt ízesítésű etetőanyagok a legsikeresebbek. A főtt búza 
csemegekukoricával és főtt kenderrel bekeverve ugyancsak ki-
emelten kedvelt csemegéjük közé tartozik. A nagyobb példá-
nyokat mélyen vezetett körömvillantóval ugyancsak eredmé-

nyesen foghatjuk. Hazánkban horgá-
szata 2010-től korlátozás alá esik. 

A jászkeszeget szívesen fogyaszt-
ják ízes húsáért, a kövérebb példá-
nyokat tartják a legízletesebbeknek. 
Fogyasztása a középkorban minden-
napos eledelnek számított. Lengyel-
országban és Oroszországban pon-
tyos tógazdaságokban jelenleg mes-
terséges úton is tenyésztik. 

A magyarországi jászkeszeg-fo-
gásrekord 3,86 kg, a példányt a Ke-
leti-főcsatornából fogták ki, 1995-
ben.  

Sporttársi üdvözlettel: 
Id. M.S.  

Az írás a www.baon.hu nyilvános adata-
inak felhasználásával készült. 

Az év hala: a jászkeszeg 

 

A jászkeszeg akváriumi változata
 

 
Díszhalként tartott példányok 
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A cigánycsuk (Sa-
xicola rubicola) nyerte 
a „2021. év madara” cí-
met az MME által létre-
hozott online szavazás 
során. A madárbarátok 
az idei évben az agrárterületek karakte-
res, de egyre fogyatkozó állományú ma-
darai közül választhattak. A cigánycsuk a 
kis őrgébicset és a sordélyt is megelőzte 
a versenyben. 

Számos más nevét is használta a ma-
gyar nép, cigánystiglic, cigánygébics, 
amely neveket fekete fejéről kaphatta. 
Gyakrabban hívták azonban csaláncsuk-
nak vagy csaláncsúcsnak, mert sokszor a 
cserjék és a kórók tetején hallatja „csuk-
csuk” hangját. 

Kisméretű madarunk 12-13 cm hosz-
szú. A hím feje és az álla fekete, nyakán 
egy kiterjedt fehér folt található. A háta 
és a farka szintén sötét színű, de a fark-
töve fehér, az alsóteste pedig élénk na-
rancssárga. A tojóból hiányzik a hímre jellemző sötét tollazat, 
viszont hasa és melle szintén narancssárga. Piszkosszürke háta 
és feje pettyezett. 

Afrikában, Ázsiában és Európában is 
megtalálható, számos alfajjal. A Dél-Euró-
pában költők állandók, nálunk rövidtávú 
vonulók. A hazai állomány nagy része a te-
let a mediterrán térségben tölti, majd ta-
vasszal, márciusban térnek vissza. Nem 
véletlenül jelölték a címre, mert állomány-
csökkenésének fő oka, mint számos más 
hazai madárfajunknak, az élőhelyeinek el-
tűnése. Kedveli a száraz, mozaikos réteket, 
legelőket, bokros melegebb domboldala-
kat, rekettyéseket, szőlősöket és mezőgaz-
dasági területek elvadult, cserjés széleit. 
Jelenleg ezek a területek vannak az egyik 
legnagyobb veszélyben, gyakran beszánt-
ják őket, a bokrosokat kiirtják és olyan 
peszticideket használnak, amelyek draszti-

kusan lecsökkentik a táplálékul szolgáló rovarok számát. 
A cigánycsuk tápláléka főként pókokból és rovarokból áll. 

Schmidt Egon megfigyelései alapján egy költő pár a fiókákat 
főként pókokkal, hernyókkal és lepkékkel etette. A táplálékot 
a fészek 50 méteres körzetében gyűjtik a fiatalok számára. A 
fészket a tojó a földre, egy mélyedésbe, fűcsomók közé építi, 
melynek elejét a növényzet mindig takarja. Az általában 5 to-
jásból álló fészekaljban a fiókák 14-15 nap alatt kelnek ki és 
négyhetesen válnak önállókká. Évente általában két fészekal-
jat rak. 

A faj fennmaradásának érdekében fontos, hogy megőriz-
zük, főként lakóhelyünkön, a jelentéktelennek tűnő élőhelye-
ket, bokrosokat és réteket! Ha szerencsések vagyunk, tavasszal 
akár Kenese határában is megpillanthatjuk a cigánycsukot, 
amint egy bokor tetején énekelve tartja revírjét! 

Tóth István 
 
 
 
 
 
 

A vízimadarak és élőhelyeik védelmében az iráni Ramsar városában írt alá 18 
ország nemzetközi egyezményt 1971. február 2-án. Azóta minden évben ez a nap 
a Vizes élőhelyek világnapja. 

Ez volt a világon az első olyan nemzetek közötti, globális egyezmény, mely-
nek célja valamilyen természeti érték védelme. 

2020. február 2-ig már 169 ország írta alá a Ramsari Egyezményt. 
Magyarország 1979-ben csatlakozott a közösséghez, és jelenleg 29 ramsari 

területtel rendelkezik. 
Ramsari területek Magyarországon 

Az országban 29 ramsari terület van: Velence és Dinnyés, a kardoskúti Fehér-tó, 
Mártély, a Felső-kiskunsági szikes tavak, Pusztaszer, Hortobágy, a Kis-Balaton, a 
Tatai-tavak, a Fertő-tó, a Balaton, Bodrogzug, az Ócsai-turjános, a Pacsmagi-ha-
lastavak, a Rétszilasi-halastavak, a Biharugrai-halastavak, Gemenc, Béda-Ka-
rapancsa, az izsáki Kolon-tó, a Baradla, az Ipoly-völgy, a Felső-Tisza, a Csong-
rád-bokrosi Sós-tó, Nyirkai-Hany, a Rába-völgy, a Felső-kiskunsági szikes pusz-
ták, a Borsodi-Mezőség, a Montág-puszta és a dél-balatoni berkek és halastavak. 

Ma már szinte mindenkinek van számítógépe, okostelefonja. Rengeteg természet-
filmet nézhet bárki, aki szeretne. Én legutóbb „A szőke tó. A Tisza-tó hat évszaka” 
című filmet néztem meg. Ajánlom mindenkinek! 

Az év madara: a cigánycsuk 

Cigánycsuk hímje
 

Cigánycsuk tojó

 
E napok megtartása fontos! Mai világunkban szükség van rájuk, hogy ne 
feledjük, Földünk mennyire „törékeny”. 
 

 

Pulai Istvánné
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A nehézségek el-
lenére a családok szá-
mára újabb és újabb 
lehetőségek nyílnak. 
Nézzük most össze-
foglalva, a teljesség igénye nélkül, a 2021-ben érvényben lévő 
családtámogatásokat! 

Induljunk az alapoktól! Az első házasok 
kedvezménye keretében havi 5.000.- Ft, 24 
hónap alatt maximum 12.000.- Ft adóked-
vezményre jogosult a házaspár. Ezt az ösz-
szeget akár a kedvezmény igénybevételekor 
megoszthatják egymás között. De mivel 
havi átlagban ez nem tetemes összeg, cél-

szerűnek látszik, hogy egyik fél éljen a kedvezménnyel. 
Anyasági támogatás lehetőségével folytatódik a sor. Ezzel 

minden szülő élhet, egyszeri pénzbeli támogatás formájában, 
a gyermek megszületését követően. Feltétele, hogy a várandós 
anya legalább négy alkalommal, koraszülés esetén egy alka-
lommal várandósgondozáson vegyen részt. (Rossz, helytelen 
a magyar szóhasználattól idegen „terhesgondozás” kifejezés. 
A gyermek nem teher, hanem áldás – az előző rendszerben 
használt kifejezést a közvéleményre erőltették). Örökbefogadó 
szülők is igényelhetik az összeget. Gyermek érkezésekor a cse-
csemőgondozási díj, azaz a CSED, mint anyagi támogatás je-
lenik meg. A szülési szabadság idejére járó, keresetfüggő, elő-
zetesen munkavégzéshez vagy biztosítási jogviszonyhoz kö-
tött, havi pénzbeli támogatás. A GYED már jól ismert támoga-
tási forma. Ez is keresetfüggő, előzetes munkavégzéshez kö-
tött, havi pénzbeli támogatás.  

Gyermek születésekor az állam automatikusan egyszeri 
életkezdési támogatást nyújt, 42.500.- Ft értékben, amelyet a 
gyermek a 18. életévét betöltve vehet fel. Természetesen ez az 
összeg az évek alatt kamatozik. Lényeges szempont, hogy ez 
a megtakarítási forma adómentes. Ezen kívül a gyermek szá-
mára külön számlát lehet nyitni, arra akár minimális havi ösz-
szeget befizetni – erre is nyújt támogatást az állam. 

 „A Babakötvény az életkezdési letéti számlánál 3 száza-
lékponttal magasabb kamatprémiumot fizet. Ezzel a megtaka-
rítással befizetésarányosan évente további maximum 6.000.- 
Ft állami támogatás érhető el.” – csalad.hu 

Bevezetésre került a 
babaváró támogatás, az-
az a CSOK. Örökbefoga-
dó szülők is részesülhet-
nek benne. Ez a kedvez-
mény egyszerre nyújt ál-
lami támogatást és hitelt. 
Többgenerációs együtté-
lés esetén is igénybe ve-
hető, de csak tetőtér be-
építésre. Január hónaptól 
otthonfelújításra is felve-

hető. Sőt, a kamat mértéke 3%. Második és harmadik gyermek 
születése esetében a jelzáloghitel elengedésére is van mód. Így 
akár 10 millió forint is felvehető. A 518/2020. (XI. 25.) Korm. 
rendeletben (a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási 
támogatásáról) foglaltak szerint illetékmentessé vált a CSOK 
keretében vásárolt lakás. A rendszerbe vissza nem térítendő, 3 
milliós otthonfelújítási támogatás is került. 
Az otthonfelújítási támogatás igénybevételének feltételei 

3. § (1) A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő 
igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező – házastársak vagy élettársak 
közösen, együttes igénylőként kérhetik. (2) A támogatást az igénylő 
– együttes igénylők összesen – egy alkalommal veheti igénybe. (3) A 
támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő – együttes 

igénylés esetén legalább az egyik igénylő – a) büntetőjogi felelőssége 
mellett, a Társadalombiztosítási Azonosító Jele megadásával teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, hogy a támoga-
tás iránti kérelem benyújtásának időpontjában – az (5) bekezdésben 
foglalt eset kivételével – a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultak-
ról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. tör-
vény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosított – ide nem értve 
a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt –, vagy 30 napnál 
nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti 
kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és b) legalább 
1 éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan ba) a Tbj. 6. 
§-a szerint biztosítottként szerepel – ide nem értve az igénylést meg-
előző 180 napban közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt –, 
és erről büntetőjogi felelőssége mellett, a Társadalombiztosítási Azo-
nosító Jele megadásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglal-
tan nyilatkozik, bb) a 2. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontja szerinti 
igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy 
nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társada-
lombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes 
külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás-
sal igazolja, bc) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenysé-
get folytató személynek minősül, és ezt 30 napnál nem régebbi ok-
irattal igazolja, bd) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá 
tartozó középfokú oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőokta-
tásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben, 
nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről 
büntetőjogi felelőssége mellett teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglaltan nyilatkozik, vagy be) a kötelező egészségbiztosítás ellátása-
iról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E. §-a alapján megállapított 
gyermekgondozási díjban részesült, és erről büntetőjogi felelőssége 
mellett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik. 
(…) 6. § Támogatható építési tevékenységek – A támogatás a követ-
kező építési tevékenységekhez igényelhető: a) víz-, csatorna-, elekt-
romos-, gázközmű-szolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának 
kiépítése vagy cseréje, b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan 
lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel, c) fűtési rendszer 
kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a meg-
újuló energiaforrások alkalmazását is, d) az épület szigetelése, ide-
értve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munká-
latokat, e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, ro-
varháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszö-
bök cseréje vagy felújítása, f) tető cseréje, felújítása, szigetelése, g) 
égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése, h) klímaberendezés be-
építése, cseréje, i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cse-
réje, j) belső tér felújítása, ideértve ja) a lakás helyiségeinek belső 
fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolatcseréjét, felújítását, 
festését, tapétázását, jb) a galériaépítést, jc) a belső lépcső kialakítását 
és cseréjét, jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét, je) a villanykap-
csolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, jf) a belső nyílászárók, 
belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását, k) a 
lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található 
épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári 
konyha, mosókonyha, tároló) felújítása, l) kerítés építése, m) gépjár-
műtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása, n) terasz, 
loggia, erkély, előtető építése, o) térburkolat készítése, cseréje, p) té-
likert kialakítása, q) amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgás-
korlátozott személynek minősül, a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. 
§ (10) bekezdésében meghatározott) akadálymentesítési munkák, r) 
alapozási szerkezet megerősítése, valamint s) beépíthető bútor vagy 
konyhai gép beépítése, cseréje. 7. § (1) Az építési tevékenységek tel-
jesítését igazoló számlaként a) az igénylő – együttes igénylés esetén 
az igénylők egyike – saját nevére szóló, b) az általános forgalmi adó-
ról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szol-
gáltatásnyújtásról kiállított és c) a felújítással kapcsolatos tervezési, 
építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalko-
zási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított 

Szociálpolitikai kalauz 
A családtámogatási intézkedésekről röviden 
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(Jogtár 5. oldal, frissítve: 2020. november 25. 14:47 Hatály: közlöny-
állapot (2020.XI.25.) Magyar joganyagok – 518/2020. (XI. 25.) 
Korm. rendelet – a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támo-
gatásáról) olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általá-
nos forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú mel-
léklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. 
(2) A támogatás az 5%-os általános forgalmiadó-mértékkel kiállított 
számla vonatkozásában nem vehető igénybe. (3) A támogatás össze-
gében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban 
szerepelhet. (4) A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési 
munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fo-
gadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója 
vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy 
az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, mun-
kavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e 
bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell. 

27%-ról 5%-ra csökkent az új építésű ingatlanok általános 
forgalmi adója. Igénybe vehető a családi adókedvezmény, amely 
akár havi 132 ezer forint plusz megtakarítást is eredményezhet. 

Az elmúlt időszakban megemelkedett a csecsemőgondozási 
díj is. Ez év júliusától megemelkedik a félévesnél kisebb gyerme-
ket nevelő édesanyák támogatása. Eddig a négy gyermeket nevelő 
édesanyák személyijövedelemadó-mentességben részesültek. Ez 
a kedvezmény várhatóan ki fog terjedni a három gyermeket ne-
velő édesanyák számára is. Ennek fő akadályozó tényezője az or-
szág teherbíró képessége, melyet a Covid-járvány leköt. 

A számtalan lehetőség mellett a családok mentesülnek a tan-
könyvfizetés alól, hallgatói GYED, mint támogatási lehetőség 
is igénybe vehető. Ezt nevezik diplomás GYED-nek. Beveze-
tésre került a KRESZ vizsgadíjkedvezmény, nyelvvizsgadíj 
visszatérítés, nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye, a 
Nők 40 program, a nagyszülői GYED és a Köldökzsinór prog-
ram, mely a külhoni magyarok számára biztosított. A gyerme-
kek után plusz szabadság is jár a szülők számára.  

Mint látható, számtalan lehetőség kínálkozik a családok 
számára, de a feltételeknek természetesen minden esetben meg 
kell felelni. Javasolt minden adódó lehetőség maximális ki-
használása. Az igénybe vehető támogatásokról célszerű első-
sorban a Kormányhivatalokban tájékozódni. 
Forrás:  
518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a gyermeket nevelő családok ott-

honfelújítási támogatásáról 
A többség már kezd jobban élni. Veszprém megyei Napló, 2021. ja-

nuár 4. 
csalad.hu 
https://bank360.hu/blog/elso-hazasok-kedvezmenye 
https://www.egyrolakettore.hu/csaladtamogatasok-2021/ 

Összeállította: Varga Ákos  
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Szállásadóknak 
Jövő áprilistól egyszerű- 
södik a szálláshelyekre 
való bejelentkezés! 

Az úti okmányok okmányolvasóval történő digitális 
beolvasásával pillanatok alatt elvégezhető a ven-
dégadatok rögzítése a szálláshelyek által használt 
szálláshelykezelő szoftverekbe, így a vendégek az ér-
kezés után néhány perccel máris megkezdhetik pihe-
nésüket. A szálláshelykezelő szoftverbe rögzített ven-
dégadatok a Vendég Információs Zárt Adatbázisba
(VIZA) is bekerülnek. A jogszabályok szerint a rend-
őrség a VIZA-rendszert a bűnüldözés és a bűnmeg-
előzés, a közrend, a közbiztonság, az államhatár 
rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságá-
nak és tulajdonának védelme, valamint körözési eljá-
rások lefolytatása érdekében, kizárólag konkrét adat 
keresésére használhatja majd. 

Amennyiben további információra van szüksége, 
esetleg a megfelelő eszköz iránt érdeklődik, keresse 
egyesületünket bizalommal! 
 

Megérkeztek a legfrissebb statisztikák 
a 2020. év végi teljesítményéről 

2020. novemberben az előző év (2019. november) 
azonos hónapjához képest: 

A külföldi vendégek száma 96, a vendégéjszakáké 93%-kal visszaesett. 
A szálláshelyekre érkezett 20 ezer vendég 75 ezer vendégéjszakát töltött 
el. A vendégek nagy része szállodában szállt meg, az ott eltöltött éjsza-
kák száma kevesebb mint tizedére csökkent. Az üdülőháztelepeken, a 
kempingekben, a panziókban és a közösségi szálláshelyeken is 75%-nál 
nagyobb volt a visszaesés. A legnagyobb mértékű (98, illetve 95%-os) 
csökkenés a Balaton turisztikai régióban, illetve Budapesten történt. 
A belföldi vendégek száma 80, a vendégéjszakáké 76%-kal lett kisebb. 
A vendégszám 94 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 238 ezer volt. Az öt 
kereskedelmi szálláshelytípusból a panziókban 58, az üdülőháztelepe-
ken 76%-kal kevesebb éjszakát regisztráltak. Az éjszakák kétharmadát 
szállodákban töltötték, ahol a csökkenés mértéke 80%-os volt. A közös-
ségi szálláshelyeken és a kempingekben az előző év novemberi forga-
lom harmada (33, illetve 34%-a) jelentkezett. A visszaesés a Balaton tu-
risztikai régiót érintette leginkább. Ezt a visszaesést településeink szál-
lásadói is jelentősen megérezték. 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
 

 

Turisztikai egyesületünk hírei 

Összeállította: Tóth Barnabás 

A COVID-19 járvány miatt irodánk 
elektronikus ügyintézésre állt át. 
Előzetes bejelentkezés alapján 

a sürgős személyes kiszolgálást ellátjuk. 
Bejelentkezni a 06-70-671-01-06-os 

telefonszámon, vagy a 
balatonkenese@tourinform.hu 

e-mail címen lehetséges. 
Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület  

Tourinform Iroda 
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A sértettek bankkártyaadataihoz jutottak hozzá a csalók, egyiküket több százezer forinttal ká-
rosították meg. A Veszprémi Rendőrkapitányság csalás miatt nyomoz. 

Egy férfi tett bejelentést a rendőrségre 2020. december 31-
én arról, hogy édesanyját ismeretlen személy felhívta, és az 
unokájának adta ki magát. A hívó elmondta, hogy megsérült, 
és az ellátáshoz pénzre van szüksége. Miután a sértett közölte, 
hogy nem tart otthon készpénzt, a csaló a sértett bankkártyáján 
szereplő adatok beolvasását kérte, amelynek a hívott eleget 
tett. Az ismeretlen a kártya adatait felhasználva több százezer 
forint értékben vásárolt. 

Pár nappal később, 2021. január 5-én szintén egy férfi ér-
tesítette a rendőrséget, hogy nagymamáját ismeretlen személy 
felhívta, az unokájaként mutatkozott be, majd elmondta, hogy 
balesetet szenvedett és megsérült. A károk rendezésére pénzt, 
valamint később, a további beszélgetés során a bankkártyájá-
nak adatait kérte a sértettől. A megszerzett adatokkal a csaló 
nagyobb összegű tranzakció végrehajtását kezdeményezte, 
azonban a bank blokkolta azt, így kár nem érte a sértettet. 

A Veszprémi Rendőrkapitányság minkét eset kapcsán bün-
tetőeljárást indított. 

A rendőrség tapasztalata alapján a csalók újabb és újabb 
hamis állításokat találnak ki, amivel megpróbálják becsapni a 
gyanútlan embereket. Hivatkoznak például hatóságra, nyere-
ményre, bajba jutott gyermekükre, unokájukra. Azt állítják, 
hogy a hivatkozott hozzátartozó valamilyen nagy bajba, eset-
leg életveszélybe került (például autóbalesetet szenvedett vagy 
tartozása van), és ezért sürgősen pénzre van szükségük. 

Korábbi eseteknél jellemzően a csalók elküldtek valakit a 
pénzért, esetleg ékszerekért, és azt személyesen vették át a sér-
tettektől. Újabban az elkövetők már arról próbálják meggyőzni 
az idős embereket, hogy egy ismert pénzküldő hálózaton ke-
resztül utalják át a kért összeget egy megadott – általában kül-
földi – bankszámlaszámra, esetenként felajánlják, hogy taxit 
küldenek lakcímére, ami elviszi egy olyan helyre, ahonnan a 

pénzt át tudja utalni. Amennyiben az 
áldozat arra hivatkozik, hogy nincs 
otthon készpénze, akkor a bankkár-
tyaadatok bediktálására kérik, ame-
lyet gyorsan felhasználva különböző 
online vásárlási tranzakciót bonyolí-
tanak le. 

A Veszprém Megyei Rendőr-fő-
kapitányság azt tanácsolja, hogy ha 
hasonló telefonhívást kapnak, ne tel-
jesítsék a telefonáló kérését! Ne adják ki a bankkártyájuk ada-
tait (kártyaszám, hátoldalon lévő háromjegyű kód, lejárati dá-
tum) sem telefonos megkeresések, sem közösségi oldalon tör-
ténő felhívások esetén illetékteleneknek, mivel ezen informá-
ciók birtokában online vásárlás hajtható végre a kártya fizikai 
jelenléte nélkül is. 
Fogadják meg az alábbiakat: 

● Ne döntsenek egyedül, minden esetben azonnal ellenőriz-
zék a hívás valóságtartalmát! 

● Mielőtt bármit tennének, hívják fel azt a személyt, akire az 
ismeretlen telefonáló hivatkozik! 

● Keltse fel a gyanút, ha pénzátutalásra kérik fel, illetve fel-
ajánlják, hogy az utalás lebonyolítása érdekében taxit kül-
denek Önökért! 

● Bankkártyaadataikat semmilyen körülmények között ne 
adják meg idegeneknek! 

● Ha felmerül a gyanúja, hogy valaki önmagát hozzátartozó-
nak adja ki, hívják fel, és tájékozódjanak! 

● Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magán-
ügyeikről, hiszen ezeket az információkat a bűnelkövetők 
felhasználhatják! 

● Figyeljenek oda, hogy telefonon se adjanak meg magukról, 
családjukról adatokat senkinek! Az elkövetők ügyes kérdé-
seikkel észrevétlenül is személyes információkhoz juthat-
nak, ezért úgy tűnhet, hogy előzetesen sokat tudnak az ál-
dozatról. 

● Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék meg sze-
mélyleírásukat, gépjárművük rendszámát! 

● Bűncselekmény gyanúja esetén, vagy ha mégis bűncselek-
mény áldozatává válnak, azonnal értesítsék a rendőrséget a 
112-es segélyhívó számon! 
A legfontosabb, hogy a család, a rokonok, a barátok sokat 

beszélgessenek a veszélyeztetett korosztállyal erről a jelenség-
ről, a bűnelkövetésnek e formájáról. Készítsék fel idős hozzá-
tartozójukat arra, hogyha ilyen jellegű telefonhívást kapnak, 
mit tegyenek! 

 
A járművezetők továbbra sem fordítanak elég figyelmet a 
gyalogos-átkelőhelyek megközelítésének szabályaira. A biz-
tonság közös érdek.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi 
területén 2021. január 1-jén 0 órától 2021. január 11-én 24 
óráig 5 gyalogosgázolás történt. Négy esetben a kijelölt gyalo-
gos-átkelőhelyen (Balatonalmádi, Pápa és Zirc) történt a bal-
eset, egy gyalogos pedig az úttesten akart átkelni Ajkán, mikor 
elütötték. A közúti közlekedési balesetekben 3 személy sérült 
meg súlyosan, 2 fő pedig nyolc napon belül gyógyuló sérülé-
seket szenvedett. 

A KRESZ szabályai mindenkire, így a járművezetőkre és a 
gyalogosokra is egyaránt vonatkoznak. Az elmúlt évek adatai 
alapján a gyalogosokat érintő baleseteken belül vezető helyen 
áll, hogy körültekintés nélkül lépnek az úttestre. Gyakori a ti-
los jelzésen, illetve a tiltott helyen áthaladás is. Különösen fon-
tos tehát a körültekintés, ami nemcsak az autóvezetők, hanem 
a járókelők felelőssége is. 

A Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

hírei 

Ne adja meg a bankkártyájának adatait a csalóknak! 

 

Több gyalogosbaleset is történt 
Veszprém megyében 
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A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság az alábbiakra 
hívja fel a gyalogosan közlekedők, illetve a gépjárművezetők 
figyelmét: 

Járművezetőként: 
● A járművezetők esetében nagyon fontos, hogy mindig foko-

zott óvatossággal, a sebesség jelentős csökkentésével köze-
lítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, a buszmegál-
lókat, illetve azokat a helyeket, ahol gyalogosok jelenlétére 
számítani lehet, valamint mindig az időjárási-, látási- és út-
viszonyoknak megfelelően vezessék gépjárművüket! 

● Próbáljanak szemkontaktust felvenni az úttesten átkelni 
szándékozó gyalogossal annak érdekében, hogy ne alakul-
jon ki balesetveszélyes helyzet! 

● A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a jár-
művekkel szemben elsőbbsége van. Ugyancsak elsőbbsége 

van – kijelölt gyalogos-átkelőhely hiányában is – az útke-
reszteződésnél áthaladó gyalogosnak azokkal a járművekkel 
szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a 
gyalogos áthalad. 

Gyalogosként: 
● A KRESZ szabályai a gyalogosokra is vonatkoznak. Mielőtt 

az úttestre lépnek, mindig győződjenek meg arról, hogy biz-
tonságosan át tudnak-e kelni az úton anélkül, hogy veszély-
helyzetbe kerülnének! 

● A járdáról való lelépést megelőzően győződjenek meg a jár-
műforgalomról, az átkelés biztonságáról! 

● Vegyék figyelembe, hogy nedves, csúszós aszfalton a jár-
művezetők nem tudják hirtelen megállással a gyalogosok ál-
tal előidézett veszélyt elhárítani! 

● Az őszi és téli időszakban kiemelten fontos a gyalogosok 
részéről is a láthatósági szabályok betartása, hiszen koráb-
ban sötétedik, valamint ilyenkor előszeretettel viselnek söté-
tebb színű ruhákat. Ez különösen veszélyes lehet olyan út-
szakaszon, ahol nincs közvilágítás, amely lakott területen kí-
vül és belül egyaránt előfordulhat. Éjszaka vagy korlátozott 
látási viszonyok között, lakott területen kívül az úttesten, út-
padkán, leállósávon tartózkodó gyalogosoknak fényvissza-
verő mellényt (ruházatot) kell viselnie! 

● Ne menjenek át az úttesten tiltott helyen, illetve tilos jelzé-
sen! 

● A gyalogosok, amennyiben a közelben kijelölt gyalogos-át-
kelőhely van, azon haladjanak át az úttesten! 

 
Figyeljünk egymásra! 

…hogy mindenki hazaérjen!
 

Nem csak a kis üzletek tulajdonosainak, alkalmazottainak, hanem a vásárlók-
nak, az utcán közlekedőknek is ajánlom az alábbi bűnmegelőzési tájékoztatót! 

Míg nem is olyan régen egy arcát eltakaró ember feltűnést keltett, most a járvány idején a maszk viselése mindennapos, sőt 
kötelező szokássá vált. Ez az egészségünket óvó, ugyanakkor anonimitást kölcsönző eszköz alkalmat nyújt a bűnözők számára, 
hogy ezt kihasználva kövessenek el bűncselekményeket, például bolti rablásokat. A kereskedelmi egységek közül leginkább a 
kisebb, egy-két főt foglalkoztató üzletek (például dohányboltok, gyógyszertárak, lottózók stb.) vannak veszélynek kitéve. 

Az ilyen rablások megelőzése érdekében fogadja meg az alábbi tanácsainkat! 

Ajánlások az érintett boltok és üzletek 
tulajdonosai számára: 

● Hasznos a távfelügyeleti rendszerbe kapcsolt vagyonvé-
delmi riasztórendszer kiépítése. Ilyenkor a pánikgomb jelzé-
sét követően egy vagyonvédelmi cég kivonuló egysége meg-
teszi a szükséges intézkedéseket a rendőrök kiérkezéséig. A 
gyors reagálás megteremti a rendőrség azonnali intézkedési 
lehetőségét, ezáltal növelve a várható eredményességet. 

● Amennyiben helyi riasztórendszer kiépítése mellett dönt, ér-
demes szem előtt tartania, hogy rabláskor a támadásjelző 
megnyomásával megszólaltatott hang- és/vagy fényjelző az 
elkövetőből kiszámíthatatlan reakciókat válthat ki, ezért 
sokkal célszerűbb választás a néma riasztás. 

● Arra is van lehetőség, hogy a riasztó a szomszéd üzlet(ek)be 
jelezzen be rablás vagy támadás esetén. A kollegiális össze-
fogás, az egymásra figyelés hatékonyabbá teszi az erőszakos 
támadások elhárítását. 

● A pánikgombon túl ajánlott az üzlethelyiségben kamera-
rendszer telepítése is, amely a közterületi térfigyelő kamerák 
felvételeivel együtt segíti az elkövető azonosítását. 

● A napi bevétel tárolására javasoljuk a széfek használatát. 
Ajánlások az alkalmazottak számára: 

● Figyelje meg azokat a személyeket, akik zavartan viselked-
nek, konkrét cél nélkül érkeznek az üzletbe, illetve viselke-
désük eltér az adott környezetben megszokottól! 

● Gyengülő ügyfélforgalom esetén (nyitás után, zárás előtt 
vagy ebédidőben) se hagyja magukra munkatársait! 

● A nagyobb összegű pénzkezelést a vásárlók elől elzárt he-
lyen végezze! 

Mi a teendő rablás esetén? 
● Tegyen eleget a támadó utasításainak! 
● Legyen együttműködő, az elsődleges cél ugyanis az élete és 

testi épsége megóvása! 
● Lehetőség szerint őrizze meg a nyugalmát! Kerülje a támadó 

szemszögéből félreérhető vagy indokolatlanul gyors mozdu-
latokat! 

● Lehetőség szerint használja a támadásjelzőt (pánikgombot)! 
● Nézze meg és jegyezze meg alaposan az elkövetőt, ugyanis 

a pontos személyleírás megadásával a rendőrség munkáját 
jelentősen segítheti! 

● Amennyiben tudja, figyelje meg, az elkövető merre és mivel 
menekül a helyszínről! 

● Rablás esetén haladéktalanul hívja a rendőrséget az ingye-
nesen hívható 112-es segélyhívó számon! 

● A bejelentés után várja meg kollégáinkat, kiérkezésükig 
azonban nem nyúljon semmihez a helyszínen, ezzel védve a 
nyomokat! 

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

Forrás: police.hu

 

 
Ki van a maszk mögött? 
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Felkészülten a hideg időben is 
Napjainkban gyakran fagypont alá süllyed a hőmérsék-
let, jegesednek az utak, a balesetmentes közlekedés érde-
kében fogadják meg a Veszprém Megyei Rendőr-főkapi-
tányság tanácsait. 

 

 

 

 

 

Februárban is lehet hideg vagy akár extrém hideg idő, 
arra ébredhetnek az autótulajdonosok, hogy kocsijuk szél-
védői és ablakai lefagytak. Ilyenkor gyakran látunk úgy köz-
lekedni járműveket, hogy tenyérnyi helyen lekapart szélvé-
dőn keresztül próbálnak tájékozódni a sofőrök, ami rendkí-
vül veszélyes. Forgalmi sáv váltásakor, parkolásnál, elsőbb-
ség megadásnál, illetve az előzéskor is rendkívül balesetve-
szélyes helyzetet teremthet, ha a járművezető nem lát ki ren-
desen. 

Lehetőség szerint fel kell szerelni a járműveinket olyan 
eszközökkel (seprű, jégkaparó, jégoldó, páramentesítő, 
kesztyű), amelyekkel a szélvédőt, oldalablakokat kényelme-
sen és gyorsan átláthatóvá tehetjük. A szabadban éjszakázó 
gépkocsik vezetői – a biztonságos közlekedés körülményei-
nek biztosítása érdekében – 10-15 perccel hamarabb kezd-
jék meg az elindulásuk előkészületeit. Kapcsolják be az ab-
lakfűtést, tükörfűtést, páramentesítőt és a kilátást gátló jég, 
illetve hó eltávolítását is el tudják végezni. Pár perc ráfordí-
tással sokat tehetnek saját és mások testi épségének meg-
óvása érdekében! 

Célszerű a kocsi csomagtartójában elhelyezni hóláncot, 
hólapátot, láthatósági mellényt.  A hólánc a gépkocsinak u-
gyan nem kötelező, de télen hasznos tartozéka lehet. 

Ismét felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy aki még 
nem tette meg, cserélje le nyári gumiabroncsát téli gumira. 

Fontos tanács a téli időszakban továbbá, hogy mindig 
megtankolt gépkocsival induljanak útnak, hiszen egy torló-
dás esetén kifogyhat az üzemanyag. Hosszabb út előtt tegye-
nek a gépjárműbe meleg takarót, meleg italt, ami hasznos 
lehet a nagy hidegben történő várakozásnál, valamint legyen 
Önöknél feltöltött akkumulátorral rendelkező mobiltelefon is!

A balesetek megelőzése érdekében kérjük, 
fogadják meg az alábbiakat: 

● Elindulás előtt mindig ellenőrizzék a gépjárműveket, tel-
jesen tisztítsák meg a szélvédőt, és távolítsák el a ráfa-
gyott, ráhullott csapadékot! 

● A havat és jeget ne csak a szélvédőről takarítsák le, hanem 
a jelző- és világítóberendezésekről is, és amennyiben le-
hetőség van rá, a motorháztetőn, a gépkocsi tetején és cso-
magtartóján se hagyjanak havat, mert az a haladás során 
leesik, és másokat veszélybe sodorhat! 

● A belső párásodás megszüntetése nélkül ne induljanak út-
nak! A legjobb módja a szélvédők szárításának az üve-
gekre irányított, intenzív fokozatra kapcsolt légkondicio-
náló használata. 

Ne feledjék, hogy a baleset-megelőzés társadalmi feladat, a 
közlekedésben való részvétel kölcsönös egymásra figyelé-
sen alapul! 

Balesetmentes közlekedést kíván 
a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság! 

….hogy mindenki hazaérjen! 
 

 
BIZTONSÁGOS TŰZIFAVÁSÁRLÁS 

A fűtési szezon során sokan több alkalommal gondoskodnak 
a tüzelőről. 

A házaló kereskedők gyakran üzletelnek tűzifával, közöttük 
pedig vannak olyanok, akik különböző módszerekkel igye-
keznek megkárosítani a gyanútlan vásárlókat. 

A fűtési szezon beköszöntével minden évben érkeznek bejelen-
tések a rendőrségre tűzifa árusítással kapcsolatos csalásokról. A 
rendőrség ezért ismételten óvatosságra inti a tűzifát vásárlókat.  

Ha bűncselekmény áldozatává váltak, vagy gyanús körülményt 
észlelnek, a lehető legrövidebb időn belül értesítsék a rendőr-
séget a 112-es segélyhívószámon! 

A megelőzés lehetőségei: 
• állandó, megbízható helyről történő vásárlás; 
• hivatalos telephellyel, stabil elérhetőséggel rendelkező vállal-

kozások előnyben részesítése; 
• a leszállított áru szigorú ellenőrzése, az ehhez szakértelemmel 

bíró személy helyszínre hívása (ehhez kérheti az önkormány-
zat, vagy a polgárőrség segítségét); 

• ragaszkodás szabályszerű számla kiállításához, az azon sze-
replő adatok kontrollálásához; 

• fizetésre csak a fa lerakása után kerüljön sor, akkor, amikor a 
szabályszerű teljesítés már nem hagy maga után kétséget. 

Forrás: VMRFK Hírlevél 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Három újabb szén-monoxid-érzékelőről állapította meg a 
katasztrófavédelem, hogy megfelelően jelzik a mérgező gáz 
jelenlétét a zárt térben. A piacfelügyeleti hatóság folyamatosan 
ellenőrzi a forgalomban lévő berendezéseket, és frissíti a meg-
felelőnek, illetve nem megfelelőnek talált szén-monoxid-érzé-
kelők listáját. 

A berendezések tesztelése akkreditált laboratóriumokban 
történik, az eszközöket négy különféle összetételű gázkon-
centráció, azaz különböző arányú levegő- és szén-monoxid-

gázelegy környezetében vizs-
gálják. A jól működő beren-
dezéseknek bizonyos idő-
egységen belül le kell ad-
niuk a riasztást. Amennyi-
ben előbb vagy később je-
leznek, illetve nem riasztanak, úgy nem alkalmasak arra, hogy 
forgalomba kerüljenek. 

A negatív listán szereplő termékek forgalmazását a hatóság 
minden esetben megtiltja. A forgalmazó határozatot kap arról, 
hogy nem árusíthatja tovább a megbízhatatlan készüléket, il-
letve vevőitől vissza kell vásárolnia azokat. 

A BM OKF honlapján folyamatosan elérhetőek a legaktu-
álisabb felülvizsgálati eredmények. A katasztrófavédelem fel-
hívja a lakosság figyelmét, hogy semmilyen körülmények kö-
zött ne vásároljanak a negatív listán szereplő termékek közül, 
illetve amennyiben korábban már beszereztek ilyen érzékelőt, 
akkor azt cseréljék le a pozitív listán található termékek vala-
melyikére. 

A szén-monoxid-érzékelők listája ezen az oldalon érhető el: 
https://katasztrofavedelem.hu/33883/szen-monoxid-erzekelok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Három termékkel bővült a megfelelő 
szén-monoxid-érzékelők listája 

 

 
Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
06-88/620-800 

06-20/413-8599 

Fotó: Szőke Péter BM OKF
 

Füstjelző berendezések
A fűtési szezonban hangsúlyozottan fontos a szén-

monoxid jelző berendezések mellett a füstérzékelők 
használata is, hogy megelőzzük a lakástüzeket. Előb-
biek a mérgező gáz jelenlétét mutatják ki a lakótérben, 
utóbbiak érzékelik a tűzből származó füstöt a levegőben. 

A készülékek nem váltják a ki a fűtőberendezések 
és a kémények rendszeres karbantartását. A kályhák 
és fűtőtestek felülvizsgálata, javíttatása az állampol-
gár kötelessége vagyoni értékei, és az emberéletek 
megóvása érdekében. A kémények tisztítása, a kürtők 
átjárhatóságának ellenőrzése pedig a kéményseprők 
feladata, melyet lakossági kérésre ingyenesen végez-
nek el a kéményseprési ágazat szakemberei.   

Hova nem érdemes felszerelni: 
Ne tegyük az érzékelőt olyan helyiségbe, ahol a 

hőmérséklet 4 Celsius-fok alá, illetve 40 fölé emel-
kedhet, közvetlenül ajtó és ablak mellé, radiátor vagy 
ventilátor közelébe, illetve a gáz- vagy villanytűzhely 
fölé (a sütésnél, főzésnél keletkező gőzök is műkö-
désbe hozhatják). 
 

Tanácsok a füstjelző használatához: 

● Minél több helyiségben legyen jelzőkészülék, egy füstjelző alkal-
mazása esetén azt a hálószobában helyezze el.  

● A mennyezetre, a helyiség középpontjához a lehető legközelebb 
kerüljenek.  

● Az érzékelők a falaktól és a világítótestektől legalább fél méteres 
távolságra legyenek.  

● Nagyon poros helyeken, illetve füsttel vagy gőzzel járó tevékeny-
ség esetén a füstérzékelő nem megfelelő, mivel gyakran fog téves 
jelzéseket adni. A konyhában, fürdőszobában, garázsban kellő kö-
rültekintéssel, a helyi körülményeket figyelembe véve javasolt az 
elhelyezésük, illetve ezeken a helyeken ajánlott pontszerű hőérzé-
kelő elhelyezése.  

● A készülék elején elhelyezett nyomógomb segítségével ellenőriz-
hető a készülék működőképessége.  

● A füstérzékelő nem működik, ha letakarjuk, lefestjük.  
● Ha lemerül az áramforrás (elem), hangjelzést ad.  
● A lakóépületek helyiségeiben kialakuló tüzeknél a tűz kezdeti sza-

kaszában intenzív füst fejlődik.  
● A riasztót füstérzékelésre tervezték, a tüzet nem tudja megakadá-

lyozni. 
 

 

 
 
 
A CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervató-
rium közleménye szerint 2020. december 29-én 12 óra 19 
perckor 6,3-es magnitúdójú földrengés keletkezett Horvátor-
szágban, mintegy 5 kilométeres mélységben. A rengés epi-
centruma Zágrábtól körülbelül 42 kilométerre délkeletre, 
a magyar országhatártól közelítőleg 100 kilométerre volt. A fő 
rengés után várhatók utórengések, amelyek között erősek is 
lehetnek. A földrengést Magyarország nagy területén is érezte 
a lakosság. 

Földrengés volt Horvátországban 
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Ha az idő engedi, a kertben ideje a tettek mezejére lépni. 
Jól is eshet a tavaszváró testmozgás. Igen hasznos lehet ilyen-
kor átnézni a zöldségeskertről készült „kockás papírt”, jegyze-
teinket, terveinket. Könnyedén eligazodunk ez évi lehetősége-
ink között, átláthatjuk, hogyan osszuk be erőforrá-
sainkat, mire irányítsuk a fókuszt. Jó, ha fagymen-
tes időben a metszést, fatisztogatási munkálatokat 
elvégezzük. A szőlő is metszhető – az idős tőkék 
vastag törzsét, karját a gyümölcsfák törzséhez ha-
sonlóan szabadítsuk meg a vastag rétegben elhalt 
részektől. 

A fóliában sokasodnak a vetési, palántázási te-
endők, s a szabadföldi ágyások előkészítésére is 
gondolnunk kell már. Vetőmag, növényvédősze-
rek és trágyák beszerzéséről gondolkodjunk. De 
nem bánjuk meg, ha egy szeles, esős délutánt ké-
ziszerszámaink karbantartására, venyelezésére, 
metszőolló-élesítésre szánjuk. Metszhetjük a bok-
rokat, díszcserjéket – ritkítsunk. Szórjuk ki a trá-
gyát, így gondoskodjunk pázsitunkról. A legkoráb-
ban vethető sárgarépa, petrezselyem, zöldborsó 
helyét feltétlenül készítsük elő: jól tudjuk, ha meg-
pirul a föld cselekednünk kell! A mákot pedig már 
most vessük. Nagymamám mutatta meg, hogy ha-
vas napon jól láthatjuk a vetés sűrűségét, az olvadó 
hó pedig segít a magot a földbe húzni, hogy ott 
megkapaszkodjon és dinamikusan fejlődjön. Ha a 
föld fagya akár csak átmenetileg is kiengedett, lás-
sunk hozzá az ősszel esetleg félbemaradt ásás és 
trágyázás befejezéséhez. A gyümölcsfák alját 
mintegy két méter sugarú körben ássuk fel, s a rö-
göket aprózzuk el, hiszen keményebb fagyokra, 
amelyek a rögöket szétomlasztanák, már nemigen 
számíthatunk. Az egészséges gyökerű, 
de felkopaszodott koronájú alma-, kör-
tefákat most ifjítsuk meg. A vastag 
vázágakat úgy fűrészeljük le, hogy a 
csonkokon erős, egészséges vessző fel-
tétlenül maradjon. A sebfelületeket 
éles kacorral simítsuk le és kenjük be 
sebkezelő anyaggal. 

A gyümölcsfajtákról 
Azt javaslom, hogy olyan almafaj-

tákat ültessünk, melyeket kedvelünk, 
de nem lehet a boltban kapni. Kezdjük a nyári fajtákkal: ilyen 
az Éva – ez az igazi savanykás rétesalma. Aztán ott a Ceglédi 
piros, az Asztracháni, az Early Red Bird. Vagy a nyár végiek, 
mint a Gála (Új-Zélandon nemesedett), a Gravensteini, a 
Nyári csíkos fűszeres és a Karola. A kiváló tájfajták ma már 
könnyedén beszerezhetők. Az őszi-téli almából ültessük a Gol-
den Spurt – ez a fajta más fajták beporzásához is jó, mindig 
biztonságosan terem. Ne feledjük a téli arany Parment, a Jo-
nadelt – ez a két utóbbi a legjobban ellenálló fajta, továbbá a 
London Pepint. A legnagyobb vitamintartalmú Parker Pepint 
se hagyjuk el. 

Körtéből a korai árpával érő és az Arabitka, ha vadra van 
szemezve, mindkettő nagy fává nő, nehezen illeszthető be a 
sövényültetési rendbe. Megoldás közbenoltással birsalanyra 
oltottat ültessünk. Nyár végi körte a Vilmos és a Favrené asz-
szony – mind a kettőt még szeptemberben el kell fogyasztani. 
A késő őszi érésűből ajánlom a Hardy és a Diel vajkörtét. A 

legjobb koratéli fajta a Bosc kobak kör-
tét nem szabad elhagyni. Igazi téli kör-
tének ajánlom a Hardenpont téli vaj-
körtét és a Téli esperest. Birsből aján-
lott fajta a Bereczki, amely akár félkilós 
gyümölcsöt is terem. De jó mellé vala-
milyen más fajtát is ültetni, a biztos be-
porzás végtett: ilyen a Konstantinápolyi 
és a Leskovaci. 

Cseresznyéből úgy válasszuk meg a 
fajtát, hogy az biztosan egészséges gyü-

mölcsöt teremjen, évről évre. Nagy helyigénye miatt egy, leg-
feljebb két példányt ültetünk belőle. Az egyiknek a francia ere-
detű Bigarreau Burlat (bigaró) fajtát ajánlom, mely június első 
felében érő, nagy szemű, ropogós fajta és az érés koraisága mi-
att a cseresznyelégy (kukac) nem bántja. Mellé másodiknak 
egy két héttel későbbi fajtát, a VAN-t ajánlom: nagyon bőven 
termő, kisebb termetű fa, jó porzófája a Pándi meggynek is. Jó 
ez a kombó: számtalan kertbarátnak ajánlottam már, és elége-
dettek voltak vele. A múlt nyáron történt meg, hogy egy har-
mincas fiatalember a kisfiával jött cseresznyefát választani. A 
gyerek ott játszott mellette. Mikor megvette a fát, azt mondta: 
harminc évvel ezelőtt én bukfenceztem itt az udvaron, amikor 
a szüleim választottak cseresznyefát. Az a fa azóta hatalmasra 
nőtt, és gondoltam, most veszek egyet és elültetem a fiamnak. 
– Ha másért nem, ezért mindenképpen érdemes gyümölcsfák-
ban gondolkodnunk. 

Bollók Ferenc 

Kertésznaptár 
Február 

Böjtelő hava – Jégbontó hava – Halak hava 
– Télutó 

2., Gyertyaszentelő: ha süt a nap és a medve vagy a borz meglátja az 
árnyékát, még 40 napig hideg lesz. Ha viszont hideg van, ráadásul 
havazik, akkor nemsokára tavasz lesz. A hosszú jégcsap jó kukorica-
termést ígér. Ha gyertyaszentelőn esik a hó, fú a szél, nem marad soká 
a tél. 

3., Balázs napja: ha ezen a napon esik, jég veri el nyáron a termést. 
6., Dorottya napja: regulája a faggyal kapcsolatos – „Ha Dorottya szo-

rítja, Julianna tágítja”. 
14., Bálint napja: az ezen a napon ültetett facsemete hamarább erősödik. 

A verebek hangos csivitelése a jobb idő közeledtét hirdeti. 
16., Julianna napja: régi megfigyelések szerint ilyenkor általában esik 

a hó, mert Julianna rázza a dunnáját. 
19., Zsuzsanna napja: Zsuzsanna elviszi a havat, zöldellni kezd a fű és 

megszólalnak a pacsirták. Egyes gazdák szerint csak mostantól lehet 
metszeni a szőlőt, hogy azon le ne fagyjon a rügy. Trágyát is lehet 
már hordani a földekre, elkezdődhet a készülés a szántás-vetésre. 

22., Üszögös Szent Péter napja: Amilyen ma az időjárás, olyan lesz 
József napján is. 

24., Mátyás napja: ahol Zsuzsanna nem vitte el a fagyot, Mátyás töri 
meg a tél uralmát. „Ha talál tör, ha nem talál, csinál.” 

 

Kezdődik! 
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Valahol messze, az Óperenciás tenger partján áll egy hófe-
hér vár, melyben egykor Nekeresd ország királya uralkodott. 
Ott jegyezték fel a krónikások ezt a történetet. 

Egy szeles, őszi napon Zelenka hercegnő sárkányt eregetett 
a tengerparton. Kacagva, mezítláb szaladt a fövenyen, úszott 
utána az égen arannyal, ezüsttel átszőtt sárkánya. Ám hirtelen 
a zsinór elpattant, s a sárkány a tenger fölé sodródott. Nem 
messze a parttól hegyként emelkedett ki a habokból egy szikla, 
azon magányosan álldogált egy cédrusfa. A sárkány farka 
rágabalyodott a fa kiálló ágára. Tüstént indultak a szolgák a 
sárkányért, de akkora volt a szikla körül a hullámverés, hogy 
megközelíteni sem tudták. 

Zelenka hercegnő vigasztalhatatlan volt, egyre csak hullot-
tak a könnyei. Hiába hoztak messze földről szebbnél szebb új 
sárkányokat, neki csak az az egy kellett. Teltek-múltak a napok 
és a tenger nem csendesedett. Gondolt egyet a király, és kido-
boltatta, hogy aki a sárkányt épségben kihozza a partra, annak 
egy tarisznya arany lesz a jutalma. Jöttek is az emberek száz-
számra, de meglátva a háborgó tengert, lógó orral hazakullog-
tak. 

Végül a hír eljutott az Üveghegy lábánál megbújó kis fa-
luba is. Itt olyan szegény emberek éltek, hogy a kisbírónak is 
csak lyukas cipőre tellett, másnak arra se. A falu szélén egy 
omladozó kunyhóban tengette az életét négy testvér. Ivor erős, 
izmos fiú volt, öccse, Lotár pedig igazi ezermester. Két húguk 
közül Frida éles eszével tűnt ki. Hanem a legkisebb leány, 
Minka, vézna volt, kétbalkezes és butácska. Legalábbis a test-
vérei ezt tartották róla. 

Mondanom sem kell, ők is nyomban elhatározták, hogy 
szerencsét próbálnak. Felpakolták a holmijukat egy kordéra, 
azt Ivor elhúzta, a többiek meg baktattak utána. Így vándorol-
tak hét nap, hét éjjel. Közben folyvást arról tanakodtak, mi 
mindenre lehetne elkölteni a jutalmat. Ivor kastélyt szeretett 
volna, Lotár hatlovas hintót, Frida új selyemruhákat. Minka 
először nem szólt semmit, végül szemét lesütve azt mondta: 

– Ó, hát én elszórnám az egészet. 
Hasukat fogva hahotáztak a testvérek ezen a válaszon. 
– No, akkor csak háromfelé osztozunk – jelentette ki Lotár. 

– Legalább nem lesz, amit elszórj. 

Amint megérkeztek a vár-
hoz, a király kivezette őket a 
bástyára, és megmutatta a szik-
lát, rajta a fennakadt sárkányt. 
Haj, álló nap törték a fejüket, 
mégsem tudtak rájönni, hogyan juthatnának oda. Egyszer csak 
Minka megszólalt a maga csendes módján: 

– Nézzétek a sziklán a madarakat! Könnyedén odarepültek. 
A sárkány is átrepült oda, nekünk is repülnünk kellene. 

A fiúk megint kinevették, és féleszűnek nevezték a lányt. 
Frida azonban töprengve azt mondta: 

– Hm, talán eszesebb ez a lány, mint gondoltuk. 
Másnap reggel Frida lerajzolta a parton a ho-

mokba egy repülő szerkezet tervét. Olyan volt, mint 
két hatalmas szárny, melyet a karjukra és a hátukra 
kellett erősíteni. 

Tüstént munkához láttak. Lotár nádat vágott, és 
abból megépítette a szárnyak vázát. Ivor eközben az 
erejét kamatoztatta. Beállt a halászok közé, és segített 
partra húzni a gazdag zsákmánnyal teli hálókat. Cse-
rébe köteleket és egy darab vitorlavásznat kért. 

Mikor a kötelekkel megerősített, vászonnal borí-
tott szárnyak elkészültek, a testvérek büszkén felci-
pelték a bástyára. Úgy tervezték, onnan fog egyikük 
elrugaszkodni. Igen ám, de elég volt egy pillantás a 
várfalról, és elment a kedvük a repüléstől. Hiába volt 
olyan erős Ivor, olyan ügyeskezű Lotár, és olyan 
okos Frida, egyikük sem mert a mélységnek neki-
vágni. 

– Én megpróbálnám – szólalt meg váratlanul 
Minka. 

– Ha megteszed, tiéd lehet egy szoba a kastélyom-
ban – lelkendezett Ivor. 

– És utazhatsz a hintómon is – tódított Lotár. 
– Tőlem pedig kapsz egy selyemsálat – tette hozzá Frida. 
Ráerősítették Minkára a szárnyakat, aztán együttes erővel 

lelökték a mélybe. Minka első repülése nem sikerült túl fé-
nyesre, billegett a szélben, kis híján a várfalnak csapódott, ám 
végül épségben földet ért a parti fövenyen. 

– Jó volt, még egyszer akarok! – kiabálta kipirult arccal. 
Másodjára már maga rugaszkodott el a falról, elkapott egy 

erős fuvallatot, és egészen magasra emelkedett. Leírt egy kört 
a vár felett, aztán visszaereszkedett a bástyára. 

– Már tudom irányítani! – jelentette ki büszkén. 
– Hm, talán ügyesebb ez a lány, mint gondoltuk – jegyezte 

meg Lotár. 
Minka harmadszor is elröppent a bástyáról, és egyenesen a 

szikla felé vette az irányt. A cédrus fölé érve összecsukta a 
szárnyakat, és lehuppant a sárkány mellé az ágra. Óvatosan ki-
bogozta a játékot, a derekára kötözte, majd elrugaszkodott. 
Eleinte úgy tűnt, a szél a nyílt tenger felé sodorja, ám egy 
áramlat végül mégis a vár felé röpítette. Elsuhant testvérei feje 
felett, s egyenesen a hercegnő erkélyére szállt le. 

Zelenka öröme kimondhatatlan volt, kacagva ugrott Minka 
nyakába. A három testvér is boldogan ölelkezett, majd siettek 
a trónteremhez, hogy megkapják a jutalmat. Ott azonban az 
őrök útjukat állták. Fertály óra múlva nyílt az ajtó, és kilépett 
rajta a király. Mögötte jött Minka aranytól dagadozó tarisznyá-
val a vállán. 

Sárkányok az égen 



 

Balatonkenesei Hírlap                     – 27 –  2021. február 

– A kishúgotok hozta vissza a sárkányt, így őt il-
leti az egész a jutalom – hirdette ki a király. – Minka 
azonban ragaszkodik hozzá, hogy ti is részesüljetek 
belőle. Tudom, hogy ti adtátok az erőt, a tudást és az 
ügyességet a sikerhez. Ő viszont az életét tette koc-
kára, ezért megérdemli, hogy övé legyen a nagyobb 
rész. 

Azzal a király mindhárom testvér kezébe nyomott 
egy-egy kisebb, csengő-bongó erszényt. Naná, hogy 
azok kisemmizve érezték magukat. Szólni azonban 
nem mertek, csak magukban fortyogtak. 

Eközben Minka felcsatolta a szárnyakat és kiállt a 
várfal tetejére. 

– Én most elmegyek, ég veletek! – búcsúzott. 
– Várj csak, te oktondi, így nem repülhetsz, lehúz 

a sok arany! – kiáltott rá Lotár. 
– Úgyis elszórom – felelte mosolyogva Minka, az-

tán meglibbentette a szárnyakat, felemelkedett, és 
hipp-hopp eltűnt a felhők között. 

– Hm, talán erősebb ez a lány, mint gondoltuk – mormogta 
az orra alatt Ivor. 

Másnap a testvérek vettek egy takaros szekeret, két igáslo-
vat, s mindhármuknak egy rend új ruhát. Dérrel-dúrral elbú-
csúztak a királytól és elindultak hazafelé. Jól húztak a lovak, 
három nap alatt a falujuk határába értek. Addigra a mérgük is 
megfogyatkozott. Már azon somolyogtak, mit szólnak majd a 
falubeliek, ha meglátják őket. Biztos megpukkadnak az irigy-
ségtől. 

No, azt várhatták. Nekik maradt tátva a szájuk, mikor meg-
pillantották a falu népét. Az egyik új ruhát hordott, a másik 
lovon ügetett, a harmadik éppen egy tehénkét terelt be az ud-
varára. Kérdezgetni kezdték, honnan a gazdagság. 

– Csoda történt, kár, hogy kimaradtatok belőle – felelték 
csillogó szemekkel az emberek. – Tegnapelőtt, éppen mikor a 
mise véget ért, megjelent az égen egy angyal. Körözött a temp-
lom felett, aztán egyszerre potyogtatni kezdte közénk az ara-
nyakat. Akik ott voltunk, mind megtömtük a zsebünket, de aki 
távol maradt, annak is osztottunk a kincsből. 

Elakadt a szava a testvéreknek, végül Frida csendesen azt 
mondta: 

– Hát így értette Minka, hogy elszórja az egészet. Lám, mi 
csak a magunk sorsával törődtünk, de ő az egész falu népével. 
Bizony, példát vehetnénk róla. 

Csepp harag sem maradt a három testvér szívében, örültek, 
hogy minden egyes arany jó helyre került. Maradék pénzükből 
takaros házat építettek, s boldogan éldegéltek, épp csak Minka 
hiányzott nekik. Őt azonban hiába várták. Olykor messziről 
jött emberek meséltek egy tündérről, aki leszállt az égből a rá-
szorulókhoz, és segített rajtuk. Ilyenkor a testvérek összenéz-
tek, szívüket melegség töltötte el. Tudták, hogy Minka volt az, 
aki talán nem volt olyan erős, mint Ivor, sem olyan ügyes, mint 
Lotár, sőt olyan okos sem, mint Frida, de bátorságban és ön-
zetlenségben túltett mindegyikükön. 

Csesznák András – A képeket rajzolta: Somodi Gergő
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Január, február, itt a nyár! 
A hóember kalapja: 

1. Téli csapadék a fűszálakon. 
2. Folyékony jég. 
3. „Felhő” a talaj fölött. 
4. …csap az ereszen. 
5. Fehér színű, gombos téli lábbeli az 1960-

as években. 
A hóember feje: 

1. Az Iparosház előtti mellszobor modelljé-
nek foglalkozása. 

2. Színesfém. 
3. Parazsas ruhasimító eszköz anyaga. 
4. Könnyű fém rövid neve. 
5. Sárga színű vegyi elem. 
6. Élet… = vitalitás. 
7. Bibliai bárkás. 
8. Ez a hal nem hal! 
9. Tüskés rovarevő. 
10. Talajhasogató eszköz. 
11. Gorsium faluja. 
12. Földforgató szerszám. 
13. Gyapjút adó állat. 
14. Folyókon ível át. 
15. Nem használ. 
16. Hangos csörömpölés. 
A külső kör 1-10. mezőjében Váth János 
könyvének címe olvasható. 
 

A külső kör 11-16. mezőjében lakóhelyünk 
egyik értékének neve. 

A hóember teste: 
1. A ponty rokona. 
2. Téli jelenség a Balatonon. 
3. Víznyerő hely a legelőn. 
4. Így hívták régen a nádtörmeléket a Bala-

tonnál. 
5. Homokzátony a Balatonon, régen (majd-

nem kandalló). 
6. Közös használatú nagy „üreg” A Kos-

suth-szobor és környéke helyén; nyáron 
használták, télen csinálták. 

7. Ollós állatokat gyűjtött valamikor a lápo-
kon. 

8. Magyar terelőkutya. 
A karikákban található betűket helyes sor-
rendbe rakva Kenese egyik területének ne-
vét kapjuk. 

A hóember karja (szürke mezők): 
… Pál, híres, kenesei kötődésű szobrász. 

A hóember lapátja: 
1. Ab … – eleve. 
2. Bejglitöltelék. 
3. Regényszerző. 
4. Idén 30 éves a Balatonkenesei … Egye-

sület. 
 

Megfejtések a 29. oldalon.

Rejtvény 
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Kommunális hulladék kezelése 
Természetes személy, ingatlanhasználó a vegyes hulladékot 

zárt, szabványos gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a meg-
adott szállítási napon a közszolgáltatónak elszállításra 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 fel-

tételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a 
zöldhulladékot a képződés helyén, szabványos, külön erre a célra 
rendszeresített gyűjtőedényben vagy – külön térítési díjért – „SIÓ-
KOM NONPROFIT Kft.” feliratos, biológiailag lebomló hulla-
dékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve, ha a zöldhulladékot házi-
lag komposztálják. 

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

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

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
A természetes személy, ingatlanhasználó az ingatlanon keletke-

zett települési hulladékból elkülönítetten gyűjti a papír, az üveg, to-
vábbá a műanyag anyagú, újrahasznosítható hulladékokat, és a 
közszolgáltató által ingyenesen biztosított, az elkülönített gyűjtésre 
utaló jelzéssel ellátott gyűjtőzsákban adja át a közszolgáltatónak. 

A zsákokat a szolgáltató folyamatosan pótolja. A nagyobb pa-
pírhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtőedény mellé kihelyezve, ki-
lapítva, 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 elszállítás napján, kizárólag az ingatlan előtti köz-
területre helyezheti ki. 

Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban a fentiekben felsorolt hul-
ladékon kívül más jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hul-
ladék elszállítását megtagadja. 

 

Lomtalanítás – évente egy alkalommal 

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

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

06-84/503-200 /szállítás. 
● A lomok mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg. 
● Az ingatlanhasználó nem rendelkezhet hátralékkal 
● Csak és kizárólag lom kerülhet kihelyezésre, veszélyes hulladék, 

festék, gumi, pala, tv, építési törmelék stb. nem kerül elszállításra. 
● Az ingatlanhasználó a lomokat kizárólag a fenti módon leegyezte-

tett elszállítási napon, az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki. 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Február 2. (kedd) Kommunális 
Február 9. (kedd) Kommunális 
Február 16. (kedd) Kommunális 
Február 22. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Február 23. (kedd) Kommunális 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Február 2. (kedd) Kommunális 
Február 9. (kedd) Kommunális 
Február 16. (kedd) Kommunális 
Február 22. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Február 23. (kedd) Kommunális 
 

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

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

Átvételi helyszín: Bajcsy-Zsilinszky utca. 
Tiker-völgy: a Schédl utca – Margit utca – Erdőalja utca közötti te-
rület, a Tiker utcával határolva. 

Átvételi helyszín: Schédl utca, Margit utca, Erdőalja utca. 

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 

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

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! 

 
 

HULLADÉKSZÁLLÍTÓNK: 
SIÓKOM NONPROFIT KFT. 

Cím: 8600 Siófok, Papfődi út 3. 
Telefon: 84/503-200; Fax: 84/503-010 
E-mail: siokom@siokom.hu 
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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, gyógypedikűr, 
ma-nikűr, műköröm, gél lakkozás, kozme-
tika. Szeretettel várom a kedves vendége-
ket! 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! 
Gy.o.gy.pedikűr, P. Szilvia 

Bejelentkezés: 06 30/619-96-62 
Jambrik Mihály 

szobafestő-mázoló, 
külső-belső felújítási munkák. 

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

Veszélyes fák kivágása, favisszavágás 
számlaképesen! 

Ingyenes árajánlat, hívjon bizalommal! 
Tel.: 70/4116683 

 

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. 

ÁLLÁS 
 A Generali Biztosító érettségivel rendel-

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

 
 
 
 
 
A hóember kalapja: 
1. Dér 
2. Víz 
3. Köd 
4. Jég 
5. Hócipő 
A hóember feje: 
1. Ács 
2. Réz 
3. Vas 
4. Alu 
5. Kén 
6. Erő 
7. Noé 
8. Ebi 
9. Sün 
10. Eke 
11. Tác 
12. Ásó 
13. Juh 
14. Híd 
15. Árt 
16. Zaj 
A külső kör 1-10. 
mezőjének megfejtése: 

Árva Kenese 
A külső kör 11-16. 
mezőjének megfejtése: 

Tájház 
 
 

Rejtvény 
Január, február, itt a nyár! 

27. oldal 
 

Tehergépjármű-szerelőt 
keresünk! 
Elvárások: 

• szakirányú végzettség, 
• szakmai tapasztalat, 
• megbízhatóság, 
• önálló munkavégzésre való képes-

ség. 
Munkakörülmények: 

• stabil munkahely, 
• dinamikus, fiatalos csapat, 
• megfelelő munkakörülmények, 
• szakirányú fejlődés, 
• versenyképes jövedelem. 

Előny: 
• C kategóriás jogosítvány, 
• környékbeli lakhely. 

Mobil: +36 30 446-6806 
E-mail: 

muhelyvezeto@fertiliatrans.hu 
Web: www.fertiliatrans.hu 

 

A hóember teste: 
1. Kele 
2. Rianás 
3. Gémeskút 
4. Habittya 
5. Pandalló 
6. Jégverem 
7. Rákász 
8. Puli 
A hóember lapátja: 
1. Ovo 
2. Mák 
3. Író 
4. Városvédő 
A hóember keze: 
Kő 
A karikákban talál-
ható betűket helyes 
sorrendbe rakva a 
Berek nevét kapjuk. 

Legyen az Ön fotója a 
Balatonkenesei Hírlap 
borítóján vagy oldalain! 

Várjuk képeit! 
balatonkenesehirlap@gmail.com 
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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:  
Irodánk a járványhelyzet miatt jelenleg 

zárva tart. 
Kérjük, elérhetőségeink valamelyikén 

keressenek minket!

        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: LIPCSEI GÁBOR FOTÓJA – FÉNY ÉS ÁRNYÉK 
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: FEBRUÁR 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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