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Márciusi gondolatok 
                            Szeretettel köszöntök mindenkit! 

                           A március talán a leginkább vára-
                           kozásokkal teli hónap minden év-
                           ben. Egyrészt mindenki várja már
                           a tél végét, s örülünk, hogy kicsit 
                           hosszabbodnak a nappalok, köze-
                           ledik a csillagászati tavasz. Most 
még fokozottabban várjuk, hogy megszűnjön a tél, 
a sötét és a korlátozó burok, amely már egy jó ideje 
körbevesz bennünket. Bízunk benne, hogy lassacs-
kán kitavaszodik, a szó minden értelmében. A 
márciusnak itt kettős jelentése van. Az egyik, hogy 
a családok és a szűkebb közösségek hogyan élik 
meg ezt az időszakot, és itt van az a kulcsszereplő, 
akit nőnek, hölgynek nevezünk. A közelgő nőnap 
alkalmából szeretném megköszönni mind a jóma-
gam, mind közösségünk valamennyi férfitagja ne-
vében, hogy elviselhetővé és kibírhatóvá teszik ne-
künk a karantén, a bezártság, az összezártság nap-
jait. Azt a kis örömöt, amihez most jutunk, ők biz-
tosítják a számunkra már hónapok óta. Ha nem 
lennének, még inkább komor sötétségbe burkolóz-
nánk. 

Várakozunk arra, mikor térhetünk vissza a régi 
életünkhöz. Éppolyan felfokozva várjuk a tavasz 
kiteljesülését, mint 173 évvel ezelőtt az akkori fi-
atalok várták Pesten, hogy Magyarország is a vál-
tozás útjára lépjen. Az volt a céljuk, hogy átalakít-
sák az országot, az addigi feudális rend helyett egy 
polgári közösségben váljanak felnőtté. Ez a vára-
kozás azóta sem szűnt meg: minden generáció 
várja, hogy felnőhessen, várja azt a tavaszt, ami a 
felnőttkorba vezeti őket.  

Most egy kicsit máshogy várjuk, máshogy ünne-
peljük ezt az időszakot, de nem szabad elmenni 
azok mellett, akik 1848-ban olyan folyamatot in-
dítottak el, amely példaként jár mindannyiunk 
előtt, hiszen egységbe forrasztotta a tenni vágyó-
kat, megmutatta az utat, hogy igen, lehet máshogy 
is csinálni. Ez a folyamat azóta is szellemi és lelki 
táplálékul szolgál a fiatal generációknak. Tavasz 
táján, a természet éledésével, újjászületésével min-
dig új erőre kap a tenni vágyás, a tenni akarás; az 
ország sorsának és a saját ügyeinknek jobbá tétele.
Mi is várjuk hát a tavaszt, és kívánom, hogy min-
denki úgy tudjon ünnepelni – legyen központi ün-
nepség, vagy legyen meghitt, családi beszélgetés, 
esetleg a gyerekeknek egy kis történelemóra –, 
hogy utat tudjon mutatni a következő nemzedék-
nek: merni kell, lépni kell, és pusztán a megszokás 
okán nem kell mindent ugyanúgy hagyni. 

Jurcsó János
polgármester

 

Szécsi Margit: Március 15. 
Zsír fogytán, bor apadtán 
tengtek a jobbágyfalvak. 
Füsttelen tűzhelyeken 
főzték a forradalmat. 

Nemzetiszín lobogó 
röpült a szemek előtt, 
behasadt fecskeszárnya 
vívta a zöld levegőt. 

Félelmes tavaszidő 
láttatott seregeket... 
Gyönyörű elgondolni 
azt, ami nem lehetett. 
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A kormány március 15-ig a jelenlegi formájában tartja fenn a koronavírus-járvány miatti intézkedéseket. 
Lapunk nyomdába kerülésének időpontjában még nem tudjuk, enyhítenek-e a korlátozásokon, s így lehet-e 
ünnepi megemlékezést tartani. 

Kérjük, kísérjék figyelemmel online felületeinket a legfrissebb információkért! 
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Vasúti átjárók ütemezett lezárása 
Az ÉB 2018 Konzorcium, mint a Szabadbattyán-Balatonfüred vonalszakasz 
felújítását végző Vállalkozó, építési munkálatok miatt az alábbi, Balatonke-
nese Város területén található vasúti átjárókat zárja le, a felsorolt időszakok-
ban:  

1. Honvéd Üdülő vasúti átjáró lezárása 2021.03.08. 6.00-18.00 óra között, 
2. Kikötő utca Két Dudás Csárda melletti vasúti átjáró lezárása 2021.03.02. 

6.00-18.00 óra között, 
3. Alteleki út torkolatánál található vasúti átjáró lezárása 2021.03.08. 6.00-

18.00 óra között, 
4. Strand térnél található vasúti átjáró lezárása 2021.03.08. 6.00-18.00 óra 

között, 
5. Széchenyi park mellett található vasúti átjáró lezárása 2021.03.10. 7.00 

óra - 03.12. 17.00 óra között. 
A lezárás időszakában a Konzorcium elvégzi az útátjárók vasúti vágánysza-
bályozását.  
A Széchenyi park mellett található szakasznál megépítik a végleges útátjárót, 
a csatlakozó aszfaltút építésére a későbbiekben kerül majd sor.  

Kérjük szíves türelmüket és megértésüket! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pásztor utca 
a térképen 

Balatonkenese Város Képviselő-testülete a 
korábbiakban a Somogyi Béla utca nevének 
megváltoztatásáról döntött. A döntés alap-
ján az utca a továbbiakban a Pásztor utca 
nevet viseli. 
Az Önkormányzat hivatalos levélben kérte 
a GO2MAPS Hungary Kft-től, a Google 
Maps üzemeltetőjétől az utca nevének meg-
változtatását. 
Kérték továbbá, hogy a Google Maps-en 
Pásztor utcaként található 60/71. hrsz-ú 
névtelen utcáról a Pásztor utca megneve-
zést töröljék, ez az elnevezés ugyanis nem 
hivatalos. 
1996-ban Balatonkenese Nagyközség Ön-
kormányzati Képviselő-testülete a 207/1996. 
(XII.19.) öh.sz. határozat alapján, közigaz-
gatási területén 1997. január 1. napjával el-
rendelte a Somogyi Béla utca nevének meg-
változtatását Pásztor utcára. 
A Google Mapsen ez az átvezetés nem tör-
tént meg. Az ott lakók viszont a lakcímnyil-
vántartás szerint Pásztor utcai lakosok. 
Ezért kérte az Önkormányzat a helyreigazí-
tást.  
Ennek folyományaként a térképeken két 
Pásztor utca lenne. Az egyik immár a hiva-
talos, a másik viszont önkényes, előzetes 
egyeztetés nélküli elnevezésből kifolyólag. 
Két egyforma nevű utca nem lehet egy te-
lepülésen belül. Sürgős esetekben nem 
mindegy, hogy a tűzoltók, mentők, rendőr-
ség melyik utcába kapja meg a kivonulási 
parancsot. 
A 60/71. hrsz-ú névtelen utca hivatalos el-
nevezés, a térképen is ez lesz majd látható. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tájékoztatás 
A Fiorács Kft. arról tájékoztatta Balatonke-
nese Város Önkormányzatát, hogy a kün-
gösi sertéstelepről 2021 márciusában híg-
trágyát helyez ki mezőgazdasági földterü-
letekre.  
Az emiatt előforduló kellemetlen szaghatás 
miatt a Kft. kéri és köszöni megértésüket! 

 
 
 
 

Fejlesztési munkálatok 
a Balatonfői Yacht Clubban 

A klub tájékoztatja tisztelt kenesei ingatlantulajdonosokat, hogy a Balatonfői 
Yacht Clubban 2021. február 1. – május 15., illetve 2021. november 1. – 
2022. május 15. között fejlesztési munkálatok zajlanak. A beruházó települé-
sünkkel együttműködési megállapodást kötött, melynek keretében a munká-
latok befejezését követően az esetlegesen okozott károk és kényelmetlenség 
ellentételezéseként vállalja a Tompa Mihály utca – Parti sétány – Főnix tér 
útvonal teljes körű burkolat felújítását, saját költségén. 
A közúti anyagbeszállítások tervezetten hétköznap 08:00 és 17:00 óra között 
folynak annak érdekében, hogy a Tisztelt Lakosságot és az Üdülőtulajdono-
sokat a lehető legkisebb mértékben zavarják. 

Köszönjük megértésüket! 
 

Személyes ügyfélfogadási szünet 
Tisztelt Ügyfeleink! 

A Polgármesteri Hivatalban a járványveszély miatt 
a személyes ügyfélfogadás szünetel! 

Személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett, 
halaszthatatlan ügyben – mérlegelést követően – lehetséges. 

Kollégáink telefonon és elektronikus úton is segítik az ügyintézést. 
Megértésüket köszönjük! 
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Környezeti hatásvizsgálati eljárás indult 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Közleményt adott ki a Balaton új üzemeltetési 
rendjéhez szükséges mederkotrással és a kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatos 
környezeti hatásvizsgálati eljárás megindításáról. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízásá- 
ból a VIZITERV Environ Környezetvédel- 
mi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szol- 
gáltató Kft. által 2021. január 20. napján be- 
nyújtott kérelem és a mellékletét képező – 
„A Balaton kotrására vonatkozó környezeti 
hatástanulmány" című – dokumentáció alap- 
ján környezeti hatásvizsgálati eljárás in- 
dult a Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges mederkotrással és a kapcsolódó 
tevékenységekkel (új zagyterek kialakítása, a meglévő zagyterek újrahasználata, útfej-
lesztés) kapcsolatban. 
A Balaton maximális vízszintjének 110 cm-ről 120 cm-re való emelésével összefüg-
gésben a vízhasználat és a vízminőség megőrzésének érdekében mederkotrások meg-
valósítása szükséges. Jelen eljárás a Balaton tervezett rövid és hosszabb távú kotrási 
munkái, valamint a kapcsolódó tevékenységek (pl. zagytér-kialakítás, ürítés, szükséges 
infrastruktúra-fejlesztés) környezeti hatásait vizsgálja. 

 

Civil szervezetek 
egyeztettek 

A Magyar Falu Programon támo-
gatást elnyert egyesületek tartot-
tak megbeszélést február 12-én, 
hogy felkészüljenek a megvalósí-
tás időszakára, valamint egyeztes-
sék céljaikat, törekvéseiket. El-
hangzott: a civil szervezetek közöt-
ti összehangolt munka eddig, és 
az elkövetkező időszakban is a-
lapvető fontosságú településünk 
szempontjából. Jelenleg egyetlen 
település sincs könnyű helyzet-
ben, így a tenni akaró civilek te-
vékenysége, munkája nagyon fon-
tos, és különösen sokat számít 
egy Balaton-parti város életében, 
ahol a turizmus segítésébe, a prog-
ramok szervezésébe és lebonyolí-
tásába is hathatós közreműködés-
sel tudnak bekapcsolódni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyertyaszentelő és fogadalomtétel 
Udvardy György veszprémi érsek mutatott be szentmisét Balatonkenesén, február 2-
án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján. Február 2-a egyben a megszentelt élet 
napja is, mely a papi és szerzetesi hivatások ünnepe. Az Assziszi Szent Ferenc Segítő 
Nővérei, Teréz és Erzsébet nővér az érsek atya előtt újították meg fogadalmukat, aki 
áldást kért rájuk, tevékenységükre. S áldást kért a hívekre is, kiemelve, hogy a benső-
séges hangulatú szentmise alkalmával megáldott gyertyák fénye segítse őket Krisz-
tusra, a világ világosságára figyelni. 

Fotó: Vasváry-Tóth Tibor 
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Kenesei karatésok sikere 
2021. február 13. napján a Rády Diáksport Egyesület ka-
ratésai a Hajdúnánáson megrendezett XI. Hódos Imre Ip-
pon Shobu Bajnokságon vettek részt. 
Bödör Veronika Vivien 1 bronzérmet, 
Kelemen Kristóf 1 arany és 1 ezüst, 
Kelemen Csongor 2 aranyérmet szerzett. 
Gratulálunk a szép eredményekhez, ebben a sportok szá-
mára is kimelkedően nehéz időszakában nyújtott akaratuk-
hoz! 
Köszönetünket fejezzük ki Berta Károlynak, az általa biz-
tosított helyért, lehetőségért, hogy ismét képviselhettük Ba-
latonkenesét! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tovább folyik a munka 
az Iparosházban 

Dolgoznak a Városvédők 
Egyesületünk folyamatosan dolgozik az Iparosház felújítá-
sán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megkezdtük a gipszkartonozási munkák előkészületeit. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Vállalkozók Ipartestü-
letének anyagi támogatását, melyből legnagyobb örömünk-
re már a héten megvalósulhatott a nyílászárók cseréje is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köszönet egyesületünk hölgytagjainak is a vendéglátásért. 
Köszönjük: Zsókának, Katának, Ancsának, Editnek, vala-
mint a finom süteményt Krisztának. 
Külön köszönet mindazoknak, akik a heti munkálatokban 
részt vettek! 

Fotók: Szabó Andrea és Boór Ádám 
 
 
 

 

 

Tovább folyik a munka 
az Iparosházban 

Dolgoznak a Városvédők 
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Tájékoztatás 
Balatonkenese Város Önkormányzata az elmúlt évben több alkalommal for-
dult levélben és személyesen is a Fiorács Kft. ügyvezetőjéhez, a küngösi ser-
téstelep szagszennyezésével kapcsolatban. 

A kapcsolatfelvételek során az Önkormányzat a szaghatás megszűnése ér-
dekében megtett és tervezett intézkedésekről érdeklődött a gazdasági tár-
saság vezetőségétől. 

Ügyvezető Úr tájékoztatta Polgármester Urat azokról a lehetőségekről, me-
lyek megvalósítását követően, várhatóan már ettől az évtől mérséklődhet a 
kellemetlen szaghatás. 
 

Fiorács Kft. 
H-2941 Ács, Fő u. 43. 
Telefon: +36 34/385-677; Fax: +36 34/386-167 
info@fioracs.bonafarm.hu 
www.bonafarmcsoport.hu/fioracs 

 
Balatonkenese Város Polgármestere 
részére 

Tárgy: Szagszennyezés 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A 2020. szeptember 1-ei és október 28-ai levelével és szeptember 9-ei sze-
mélyes megbeszélésünkkel kapcsolatban a megtett és tervezett intézke-
désekkel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom a Balatonkenesei 
Önkormányzatot, illetve a Polgármester urat. 

A küngösi sertéstelepünkön megvizsgáltuk azokat a területeinket, ame-
lyek felelősek lehetnek a szaghatás terén: 

– Felülvizsgáltuk a sertéstelepi trágyakezelési technológiánkat és azt meg-
változtattuk. A hizlaldai épületeink lagúnáiban és a trágyatároló meden-
cében trágyabontó baktériumot kezdtünk használni. A baktérium fel-
adata, hogy a keletkezett hígtrágya szárazanyag tartalmát „feloldva" 
csökkentse a szaghatást. 

– Arra a következtetésre jutottunk, hogy a trágyatároló medence lefedé-
sével lényegesen csökkenteni lehet a nyomást ezen a téren. Elindítot-
tunk egy beruházási folyamatot a hígtrágya tároló medence lefedésére. 
Jelenleg ez a folyamat a technológia kiválasztásánál tart. Majd a pályáz-
tatás és a kivitelezési folyamattal és a jövő évi megvalósítással fog zá-
ródni. 

Mindezek a változtatások a Fiorács Kft részére évente több millió Ft mű-
ködési költségnövekedéssel, illetve 15-20 millió Ft nagyságrendű beruhá-
zási összeg elköltésével jár. 

Köszönöm az eddigi folyamatos tájékoztatást szaghatásról. Az eddigi kom-
munikáció nélküli állapothoz képest látjuk, hogy mikor, milyen erősséggel 
jelentkezik szaghatás a településen. 

A későbbiekben tájékoztatni fogom Önt a projekt előrehaladásával kap-
csolatban. 

Ács, 2020. november 18. 

Üdvözlettel: 

Nagy Tibor 
Fiorács Kft. ügyvezető 

 

 
 
 
 
Az E.ON szolgáltatásainak kiváló minősége és 
a biztonságos ellátás érdekében folyamatos 
korszerűsítést hajt végre a hálózaton. A terv-
szerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetet-
len a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. 
 

Tervezett áramszünetek 
Balatonkenesén, 2021. március 

2021. március 2. 
Időpontja: 13:00-15:00 
Az áramszünet az 1366/8. és az 1366/6. 

hrsz. területét érinti. 

2021. március 2. 
Időpontja: 13:00-15:00 
József Attila utca 
Az áramszünet az 1366/8. és az 0366/6. hrsz. 

területét érinti. 

2021. március 2. 
Időpontja: 09:00-12:00 
Katona József utca 
Az áramszünet az 1521/7. és az 1521/9. hrsz. 

területét érinti. 

2021. március 2. 
Időpontja: 09:00-12:00 
Katona József utca 7-11. 

2021. március 3. 
Időpontja: 13:00-15:00 
Bartók Béla utca 1/H 1377 
Az áramszünet az 1377 hrsz. területét érinti. 

2021. március 3. 
Időpontja: 13:00-15:00 
Berzsenyi Dániel utca 
Az áramszünet a 066/1 hrsz. területét érinti. 

2021. március 3. 
Időpontja: 13:00-15:00 
Móricz Zsigmond utca 
Az áramszünet az 1375/4. hrsz. területét 

érinti. 

2021. március 3. 
Időpontja: 09:00-12:00 
Zrínyi Miklós utca 5-9. 

2021. március 3. 
Időpontja: 09:00-12:00 
Zrínyi Miklós utca 6. 

2021. március 4. 
Időpontja: 13:00-15:00 
Az áramszünet a 073/3. és a 073/2. hrsz. te-

rületét érinti. 

2021. március 4. 
Időpontja: 09:00-12:00 
Batthyány utca 6. 

2021. március 4. 
Időpontja: 09:00-12:00 
Batthyány utca 11. 

Az adatok lezárásának időpontja: 
2021. február 22. 
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Nem egyedülállóként, de önkormányzatunk jóvoltából végre a közeljövőben városunkban is megjelenik egy kupak-
gyűjtő szív, amely jótékony céljával és közösségkovácsoló szerepével új színfoltja lehet szeretett városunknak. Környe-
zetvédőként büszkék vagyunk, hogy ötletünk megvalósul és örömmel vállaljuk NABE tagjainkkal a gyűjtőhely gondozá-
sát, a kupakok elszállítását.  Kenese szívében, a Víz Világnapja alkalmából március 22-én helyezzük ki az óriás piros szívet. 
Célunk, hogy ezzel a kupakgyűjtő ponttal közösen, együtt tehessünk egy-egy beteg kisgyermekért. Egy kis gesztussal 
nemcsak környezetünket óvjuk és védjük, de valóban jót és helyesen cselekszünk. A KeneseSzíve ezért kettős szereppel 
bír: azok, akik otthonaikban összegyűjtik a feleslegessé vált műanyag kupakokat, majd elhozzák ide, megteszik az első 
lépést a természetvédelem felé úgy, hogy ezzel jótékonykodnak is. Biztatunk ezúton mindenkit, hogy védjük környe-
zetünket, és tegyünk meg mindent azért, hogy gyermekeink is tiszta, szép és ápolt Balatonkenesén nőhessenek fel! Mu-
tassunk példát egymásnak, és szelektíven gyűjtsük az általunk felhalmozódó hulladékot! 
 
 
 
 

KINEK GYŰJTÜNK? 
Krencz Márkus 6 éves kisfiúnak, aki négy végtagi izombénulásban szenved – a kisfiú helyváltoztatásra képtelen és ülni 
is csak segédeszközzel tud. További információ a  https://www.facebook.com/.KrenczMarkus/ oldalon található. 

MI LESZ A KUPAKOKKAL? 
A kupakokat különböző műanyaggyárak vásárolják fel nyersanyagnak. A beérkező kupakokat felaprítják és ledarálják, 
majd újraolvasztják és leszűrik a műanyagot, ami aztán hűtőfürdőbe, ezt követően pedig egy darabolóba kerül, ahol na-
gyon apró granulátum készül belőle. Ebből a továbbértékesítést követően például ruhákat, babzsákba való granulátumot, 
zöldség- vagy gyümölcstároló rekeszt, szállítmányozásnál használt ládát és tárolót, gyeprácsot, szemetes- vagy hólapátot 
gyártanak, de az építőiparban, vagy olykor az autógyártás során is hasznát vehetik. A kupakok felvásárlási ára függ a piaci 
viszonyoktól, de általában kb. 50-60 Ft/kg (ez kb. 4-500 kupakot jelent) körül mozog. 

„Amellett, hogy a kapott összeg célba ér, és nagy segítséget jelent a bajban lévők számára, a 
kupakok is jó helyre kerülnek, mert nem egy szemétégetőben vagy a föld alatt végzik, hanem 
visszajutnak a körforgásba, és olyan használati tárgyak készülnek belőlük, amik akár évekig jó 
szolgálatot tehetnek” – Tóháti Gyula 
ÉS MI KÖZE ENNEK A KÖRNYEZETVÉDELEMHEZ? 
 
 
 
 
 
 

TIPPEK A GYŰJTÉSHEZ:  
● A kupakok tiszták, szennyeződésektől mentesek legyenek, és lehetőleg ne maradjon rajtuk papír vagy árcímke. 
● A kupakok közé ne keveredjen más műanyag (például a kiürült flakon vagy doboz), mert az csökkenti a leadott meny-

nyiség értékét, és jelentősen megnehezíti a feldolgozás folyamatát. 
● A parafa dugó és a fémből készült kupakok, fedelek nem jók, ezek semmiképp se keveredjenek a műanyag kupakok 

közé – a parafa dugó egyébként szintén remekül újrahasznosítható, de semmiképp sem úgy, hogy összekeverjük a 
műanyag kupakokkal. 

● A legjobb zacskóban vagy dobozban gyűjteni a kupakokat, a tapasztalt „kupakozók” szerint jó választás egy vastagabb 
szemetes zacskót kijelölni erre a célra, mert az biztosan nem fog kiszakadni, akkor sem, ha már jól megpakoltad. 

Thury Attiláné – csoportvezető, NABE 

GYÓGYÍTS TE IS KUPAKKAL! SEGÍTS A GYŰJTÉSBEN ÉS ADD NEKEM A KUPAKOD! 
KUPAK KRAPEK

KERESD A SZÍVET! 

„Gyűjtsd Te is a kupakokat! A kupakok gyűjtésével csökkentheted a környezetszennyezést és 
segíthetsz beteg gyerekeknek a felépülésben! Neked semmibe nem kerül, mégis rengeteget te-
hetsz egy mozdulattal.” 

Nemcsak az ásványvizes és üdítős flakonok kupakja hasznosítható így, hanem a dobozos gyü-
mölcslé vagy tej dobozának csavaros kupakja is, sőt a flakonos mosószerek, öblítők, tisztító-
szerek, tusfürdők, samponok, balzsamok és testápolók kupakja, a fogkrémes tubus teteje, de 
az instant kávé, a kakaópor vagy épp a krémsajt dobozának műanyag fedele is hasznos lehet. 
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Nyugdíjba vonult Pozsonyi Monika a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény éléről. Személye és tevékenysége összeforrt a 
balatonkenesei szociális munka történetével. Vele beszélgettünk a jól megérdemelt pihenés elején. 
 

– Elkötelezettséged a szociális terület iránt azt sugallja, 
hogy mindig erre a hivatásra készültél. Mi vonzott a szociális 
munkához? 

– Mindig segítő szakmában dolgoztam. Galántán, műtős-
nőként kezdtem a pályafutásomat. Majd házasságkötés okán 
Magyarországra költöztem, s a Péterfy Sándor utcai kórházban 
dolgoztam, a traumatológián. Amikor kismama lettem, el kel-
lett jönnöm, mert röntgengépekkel is dolgoztam, így bölcső-
débe kerültem, gondozónőként, mivel gyermekápolónői vég-
zettségem is volt. 

– És hogyan kerültél kapcsolatba a szociális ügyekkel? 
– Már Kenesén éltünk, és az akkori tanácsházára kerültem 

dolgozni (1987. június 1-től). Miután megszületett Csilla lá-
nyom, oda mentem vissza. 1992. január 1-től hozzám kerültek 
a gyámügyek és a szociális ellátás. Igazgatási feladatokat is 
kaptam mellé, elég nagy terület volt. Néhány dolgot nehezen 
éltem meg, mert nagyon sok anyagi és lelki problémával talál-
koztam. Úgy éreztem, tennem kell valamit, tanulnom kell még 
néhány dolgot – hogy másként is tudjak segíteni. Mentálhigi-
énét kezdtem tanulni. Akkor indultak ezek a képzések, és ak-
kor jelent meg a szociális törvény is, 1993-ban. Hamar vilá-
gossá vált a számomra, hogy a mentálhigiéné nagyon jó, de 
nem elég. Már alakultak a családsegítők, ápolást és házi segít-

ségnyújtást is végeztek, intézményesedni látszott az ellátás. 
Úgy gondoltam, ezt Kenesén is létre kellene hozni. Az akkori 
vezetés egyes tagjaival, a polgármesterrel, a jegyzővel beszél-
gettünk erről, s kiderült, hogy igazából senki nem ért ehhez a 
dologhoz. Elmondták, körülbelül milyen végzettség kell hozzá 
– én pedig beiratkoztam a Wesley János Főiskolára, szociális 
munkás szakra, amelyből végül szakvizsgát is tettem. Később 
Szakértőként is hosszú évekig tevékenykedtem. Közben Ke-
nesén elkezdtük szervezni az intézményt. A gyermekvédelem-
ben is látszott, hogy lesz új törvény, ez végül 1997-ben jelent 
meg. Így kristályosodott ki, hogy családsegítőt kell létrehoz-
nunk. Kürthy Lajossal, az akkori aljegyzővel elmentünk Vár-
palotára, ahol már működött egy ilyen intézmény, tőlük kap-
tunk segítséget az elinduláshoz. De sok hasznos tanácsot adtak 
a veszprémi és budapesti szakmabeli barátok, ismerősök is. 
Végül 1997. december 1-vel megbíztak az újonnan alakult in-
tézmény vezetésével, mely a tényleges működését 1998. ja-
nuár 1-én kezdte meg. Két, házi segítségnyújtást végző gondo-
zónő volt a kezdet kezdetén a munkatársam, majd jött Ákos és 
Ági. A védőnői szobát kaptuk meg az orvosi rendelőben: egy 

lég-térben a gázkazánnal, ami miatt igen gyakran kellett szel-
lőztetni, mert a gázszag elviselhetetlen volt. Ráadásul a vé-
dőnő is ott dolgozott, a megoldás csak átmenetinek bizonyult. 
Akkor az Iparosházba költöztünk át, oda fogadtak be. Ott kez-
dődött a komolyabb munka, lettek munkatársaim. Innen is to-
vábbköltöztünk: a Városgondnokság – akkor Falugondnokság 
– hátsó része kihasználatlanul állt, irattárként használták, azt 
kaptuk meg. Az akkori polgármester, Kuti Csaba rendbe ho-
zatta a részünkre, kifestették, már rendes bútorokat is vehet-
tünk. A megalakulást követően több településről is megkeres-

tek, hogy ott is lássuk el a szolgáltatást, így hamarosan létrejött 
az intézményfenntartó társulás: Küngös, Hajmáskér, Sóly, Vi-
lonya, Papkeszi, Balatonfőkajár, Balatonvilágos is hozzánk 
tartozott: nagy terület, sok településsel. A társult települések 
közül voltak, akik kiváltak majd újak csatlakoztak. Jó kapcso-
latunk volt a gyámhivatalokkal. Országosan is jó volt a hírünk, 
a tevékenységünkért 2007-ben az intézményt miniszteri elis-
merő oklevélben részesítették. 

– Minden helyen jó, ha az embert jó kollégák veszik körül, 
de a szociális területen ennek nyilván más és komolyabb jelen-
tősége is van.  

– Mindnyájan együtt tanultuk a szakmát. Mindenki tett 
hozzá valamit, nagyon jó csapatunk lett, inspiráló közösség, 
élvezet volt benne dolgozni. A napi munkánkból rengeteget 
tanultunk, fejlődött az intézmény. Persze voltak kisebb-na-
gyobb gondok, de ezeken mindig felül tudtunk kerekedni. 
Hogy mennyire jó volt a társaság, azt az is mutatja, hogy sok 
kolléga, aki nálunk kezdett, később vezető, vezetőhelyettesi 
pozícióba került. Jó kapcsolatunk volt a gyámhivatallal, más  

„Az igazi öröm, ha az ember igazán tud segíteni” 
Beszélgetés Pozsonyi Monikával 
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települések szociális intézményvezetői is gyakran fordultak 
meg nálunk.  

– A családsegítői feladatok mellett is volt munkátok bőven… 
– Megpályáztuk a megyei gyermekjóléti módszertani in-

tézményi státuszt és megnyertük. Veszprém megyében azt is 
mi láttuk el. Mint módszertani intézmény, tíz évig működtünk: 
módszertani anyagokat készítettünk, országos tanácskozásokat 
szerveztünk, ezek voltak a Konszenzus konferenciák. 

Rengeteget pályáztunk és sikeresen. 2004-ben az első 
uniós pályázatok között már ott volt a Tátorján Szociális Szol-
gáltatóház megvalósításának a lehetősége, de ebből csak a 0-3 
éves korúak ellátásához nyertünk támogatást. Először Kene-
sén az óvodában indítottuk el a bölcsődei csoportot 2004-ben, 
majd 2005-ben Papkeszi-Colorban két bölcsődei csoport in-
dult, végül a Tátorján Játékvár. 

– Mit szerettél a legjobban a rengeteg feladatod között? 
– Kevés szó esik róla, de az igazán felemelő érzések akkor 

fogták el az embert, amikor úgy tudott segíteni, hogy látható 
eredménye lett. Ez volt az igazi öröm. Igaz, a munkám során 
sok mélységet is meg kellett élnem, de amikor segíthettem, se-
gíthettünk valakinek, az nagyon jó érzés volt. Ha valaki komo-
lyan gondolja ezt a hivatást, az nem könnyű, nagy súlyokat 
tesz az emberre.  

Sokaknak kellett segítenünk, de volt, hogy bizonyos ese-
tekben évekig nem mozdult az adott helyzet. Sajnos a legtöbb 
ember nem akkor fordul hozzánk, amikor még csak jelei mu-
tatkoznak a problémának, mert akkor még többet lehetne segí-
teni, hanem amikor már krízisben van. A legrosszabb az volt, 
amikor gyereket kellett kiemelnünk egy családból, mert az 
egészséges fejlődése a legnagyobb erőfeszítéseink ellenére 
sem volt biztosítható a családja körében. Ezek az esetek na-
gyon megviseltek. Ezért is voltak nagyon hasznosak a mentál-
higiénés tanulmányaim, hogy lelkileg ép tudjak maradni. Nem 
volt véletlen az sem, hogy elkezdtem a spiritualitással foglal-
kozni. Egy biztos: rosszat soha, senkinek nem akartam. Volt, 
hogy nem úgy sikerült valami, ahogy szerettem volna, de min-
dig a jó szándék vezérelt. 

– Van, akin nem lehet segíteni, ha ő nem akarja. 
– Így van, előfordul, hogy szóban akarja, de semmit nem 

tesz érte. Ilyen is előfordult, nem volt könnyű megélni, hogy 
van, ahol a legjobb szándék sem elég. 

 
 
 
 
 
 
– A munkádat több kitüntetéssel is elismerték. 
– 2004-ben Pro Caritate-díjat kaptam, 2008-ban pedig me-

gyei elismerést. A kollégáimnak nagyon sokat köszönhetek, 
mert velem voltak és a kezdetektől támogattak az intézmény 
életre hívásában és működtetésében. Jelenleg az intézményi 
társulás hat települést lát el: Kenese mellett Balatonakarattyát, 
Balatonvilágost, Balatonfőkajárt, Csajágot és Küngöst. Nem 
volt kis munka megszervezni a segítés kereteit, de sikerült. 
Sok sikert kívánok az utódomnak és a kollégáimnak a további 
munkához! 

– Mi pedig nagyon boldog nyugdíjas éveket kívánunk ne-
ked, sok együtt töltött időt az unokáiddal! 

– Nagyon jó, ha az embernek vannak unokái. 
– Hányan vannak? 
– Hárman. Három lány. A két lányomnak három lánya van. 

Sajnos nem élnek a közelemben, de most már többet lehetek 
velük. 

Nagy Krisztina 

Mészöly Sándor: 

Önmagam sem értem
Önmagam sem értem,  
Vajon mi is történt velem, 
Rideg érzelmek járják át szívem. 
Fázom e romlott s hazug világban, 
S lassan már magam sem tudok hinni 
Az Istenhez könyörgő imákban. 
Inkább belesimulok e szomorú világ 
Délibábos homályába. 

Önmagam sem értem, 
Vajon mi is történt velem, 
Miért is vált ily szomorúvá lelkem. 
Talán a hazugságok halmazát sokallja, 
Mert a jelenkornak igazát sehol sem találja. 
Mások diktálják nékem, mit is akarok, 
Míg csupán csak élni szeretnék e földön, 
Boldogan s szabadon! 

 

  
 
 
 
 
 
A Patrónus Balatonkenese-Balatonakarattyai Állatvédő 
Egyesület legutóbbi közgyűlésén úgy döntött, hogy a haté-
konyabb állatvédelem érdekében tevékenységét a további-
akban a Balatonalmádi térségében működő Olt-Alom Ál-
latvédelmi Egyesülettel folytatja. A hivatalos együttműkö-
dés kialakítása jelenleg folyamatban van – következő lap-
számunkban bővebben szólunk a részletekről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adójuk 1%-ával továbbra is támogathatják a Patrónus Ál-
latvédő Egyesület munkáját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrónus 2006 
Balatonkenesei-Balatonakarattyai 

Állatvédő Egyesület 
Adószámunk: 19380946-1-19 

8174 Balatonkenese, 
Vak Bottyán u. 97. 
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Nemrég érdekes tábla jelent meg a kenesei Fő utca egyik házán. Manka kuckója, hirdeti a felirat. Benéztünk hát, mi folyik ott. 
És nem Rumcájszt találtuk az ajtó mögött, hanem egy minden gyerekkorcsoportnak s a szüleiknek szánt segítő foglalkozásokat 
takaró világot. Manka kuckójának életre hívójával, Kiss-Kocsis Anitával beszélgettünk. 
 

– Honnan jött az ötlet, 
hogy fejlesztő foglalkozá-
sokat tartsatok? 

– A gyermekeim elég 
sokféle fejlesztésre járnak, s láttam, mennyire jó hatással van 
ez rájuk. Az elmúlt időszakban sajnos a fejlesztő szakemberek 
sem tudták megtartani a foglalkozásaikat, mert a tornatermek 
is zárva vannak. Mivel a kisfiam, Balázs iskolás lesz, nagyon 
fontos volt, hogy a foglalkozásai folyamatosak legyenek. A 
hely, ahol vagyunk, a rendelkezésemre állt, ezért úgy gondol-
tam, egy helyiséget erre a célra föl tudok szabadítani. 

A fejlesztőkkel szó szót, gondolat gondolatot követett, és 
létrejött a Kuckó. A kapcsolódó mentes bolt pedig már régi 
tervem volt, mert a környéken semmi efféle nincs, ezért úgy 
gondoltam, a kettő együtt jó koncepció lenne. Komplex segít-
ségnyújtás a célunk. A szakmai tanácsadó, Idrisz-Majbó Ad-
rienn, akivel az egészet megalkottuk, szintén abban gondolko-
zik, hogy ne csak a gyerekeknek, a családoknak is nyújtsunk 
segítséget. A gyerekek fejlesztése akkor a leghatékonyabb, ha 
a család is követi a fejlesztés útvonalát, s olyan közeget bizto-
sít, amelyben a fejlesztett készségek tovább tudnak alakulni. 

– Komplex látásmódot említettél, mit jelent ez a gyakorlat-
ban? 

– Szeretnénk az anyukákat kicsit előtérbe helyezni, mert ők 
azok, akiket az elmúlt időszak nagyon igénybe vett. Sokan 
vannak, akiknek tragédiákat hozott, s mivel túlságosan fel-
gyorsult világot élünk, az anyukák csak úgy beszélnek ezekről 
az eseményekről, hogy ez is megvolt az életemben. Nem azért 
nem akarják megélni, mert nem áll szándékukban – idejük se 
volt rá, mert tovább kellett rohanni. De ott van bennük, és elő-
fordul, hogy a gyerekeikre, a családjukra vetítik ki. Ezért sze-
retnénk komplexen foglalkozni nemcsak a gyerekekkel, ha-
nem az anyákkal, s rajtuk keresztül közvetve a családokkal is. 

– Milyen foglalkozásokat kínáltok? 
– Van Meseterápiánk. Mivel nagyon sok kétévessel indul-

tunk, ennek beszédindító foglalkozás-jellege is van. Már most 
nagyon népszerű a Babatornánk. Elindult továbbá a Manó-
torna a 2-3 éveseknek, ezen a fejlesztők olyan területeket sti-
mulálnak, amely elősegíti a beszéd megindulását. Sok gyerek-
nél az idegrendszer éretlensége okozza a megkésett beszédfej-
lődést. A 4-6 évesek részére Ovis torna van. Prevenciós torna-
foglalkozásunkon már a gyerekek felmérése is megtörténik, 
hogy melyik az a terület, amelyet fejleszteni kell. Szeretnénk 
elindítani az általános iskolásoknak szánt csoportokat is, mert 
rendkívüli szorongásoldó hatása van, és sajnos nem egy gye-
reket nyomasztanak az elvárások. 

Most kiragadtunk egy 
kis szeletet, azzal indul-
tunk el, de ebből szeret-
nénk építkezni. Egyszerre 

nagyon nagy feladat lenne mindent megvalósítani, szép lassan 
viszont fogunk tudni haladni. Most az óvodásokkal kezdtük el, 
erre épül az általános iskolásoknak nyújtott segítség, majd sze-
retnénk egy középiskolára való felkészítést, mert lelkileg nagy 
teher egy középiskolai felvételi. 

– Nemrég láthattuk, ez mit jelent. Nem egy ismerős gyere-
kéről tudok, aki már hetekkel az esemény előtt rengeteget ide-
geskedett. 

– Erről tudok beszámolni én is: az ismerősi körömben né-
hány gyereknél a felvételi időszakban olyan betegségek jöttek 
elő, amelyeket egyértelműen a stressz okoz. Ezután évekig 
küzdhetnek még vele, akár végig a középiskolás évek alatt. 

– Mentális problémából, lelki bajból rövid úton lehet fizi-
kai betegség. 

– Ezt látjuk mi is problémának. És a megelőzést nem lehet 
elég korán elkezdeni. Adrienn részt vesz olyan projektben, ami 
például a gyermekvállalásra készít fel. Egyáltalán: hogyan kell 
vagy lehet erre felkészülni, mivel jár. És ha az anyuka már ál-
dott állapotban van, hogyan tudja megkönnyíteni a maga szá-
mára azt a szép, de sok nehézséggel teli időszakot, amíg a 
gyermekét várja. 

– Általában véve a problémák ma sokkal jobban előtérbe 
kerültek. 

– Visszás a helyzet, mert a gondokat valóban felerősítette 
a járvány, de az emberek most nem tudnak rá fókuszálni, mert 
elég nekik, hogy megpróbálják túlélni a helyzetet. 

A kisfiammal foglalkozásokra járva látom, hogy sok gye-
rek súlyos gondokkal küzd. Ez természetesen a szülőkön is 
nyomot hagy. Pedig ha valaki már elhozza fejlesztésre a gye-
rekét, az biztosan nyitottabb, de sok mindent ő sem hajlandó 
tudomásul venni a gyereke állapotával kapcsolatban. Nehe-
zebb esetekben valóban nem könnyű elfogadni a helyzetet. 
Sok nevelési tanácsadóban dolgozó ismerősöm van, ők mond-
ják, hogy mostanában nagyon rossz a helyzet. Egyre több a 
BTM (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség), SNI 
(sajátos nevelési igényű) gyerek. Több tanulmány szól róla, 
hogy ez miért van így; a generáció hozza magával. Akár logo-
pédiából, akár gyógytornából heti két foglalkozásra lenne 
szükségük a gyerekeknek, de ez csak ritkán tud megvalósulni, 
akkor sem az ideális, 3-4 fős csoportban, hanem 6-7 gyerekkel. 
Ha a gyerek az óvodában megkapja az egyik fejlesztő foglal-
kozást, a heti másodikat már a szülőknek kell biztosítaniuk. Az 

Manka kuckója 



Balatonkenesei Hírlap                     – 12 –  2021. március 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iskolára való felkészítés a speciális nevelési igényű gyerekek-
nél nagyon fontos ahhoz, hogy az iskolában jól tudjanak mű-
ködni, ne érezzék azt, hogy folyton falakba ütköznek. 

Keressük az esélyeket pályázatokra is. Nem kimondottan 
olyanokat, amelyek nekünk adnak lehetőséget, hanem például 
rászoruló gyerekeket támogatnak, hogy fejlesztő foglalkozá-
sokon vehessenek részt. Ha csak egy-két gyereknek tudunk így 
segíteni, már az is előrelépés. 

– Kik a fejlesztőitek? 
– Jelenleg ketten vannak. Egyikük Idrisz-Majbó Adrienn, 

gyógypedagógus, szociál- és családpedagógus, aki Hidroterá-
piás Rehabilitációs Gimnasztikával (HRG), ayres terápiával,
korai fejlesztéssel és prevencióval is foglalkozik. Nagyszerű 
személyiség. Mindig először a gyereket, majd rajta keresztül a 
szülőket, a családot nézi, nagyon sokféleképpen tud segíteni. 

Ruzsin-Bóné Kinga meseterápiát tart, s úgy tud róla be-
szélni, hogy az embernek rögtön kedve támad részt venni egy 
foglalkozáson. A meseterápiát eredetileg felnőtteknek találták 
ki, a módszer itthoni megteremtője Boldizsár Ildikó. Kinga 
nála tanult. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Te milyen szerepet vállalsz a projektben? 
– A szervezést, háttérfeladatokat végzem és igyekszem 

kézben tartani a napirendet. 
– Miket terveztek még? 
– Például kismamajógát, amit a vírushelyzet szabályozásai 

miatt jelenleg nem tudunk elindítani. Mohos Edina fogja tar-
tani. Kohári Melinda többeknek ismerős lehet a Kultúra Házá-
ban tartott foglalkozásokról, ő gerinctornát tart majd. Lesz 
még Love Your Belly-tornánk is, ami tulajdonképpen egy szü-
lés utáni regeneráló mozgásforma. 

A tervek között szerepel még a logopédia és a gyerekpszi-
chológia elindítása, de lenne igény Dévény-tornára is. Idővel 
előadásokat szeretnénk tartani szülőknek, gyermeknevelésről. 
Szeretnénk tanodát indítani – heti egy alkalom, egy éven át, 
négy órában, ami az iskolára készíti fel az óvodásokat. Fej-
lesztő tornából, Nild-terápiából és meseterápiából áll. A kis-
fiam jár ilyen foglalkozásokra, és az elmúlt félév nála például 
azt a változást hozta, hogy elkezdett önállóan rajzolni, pedig 
korábban színezni sem volt hajlandó. 

– És miért éppen Manka kuckója lett a nevetek? 
– Manka a középső gyermekem neve. Mindhárom gyere-

kem benne van a Kuckó megszületésében. Amikor tavaly el-
kezdődött a veszélyhelyzet, s otthon maradtunk, rájöttem, a 
munkám miatt mennyire keveset vagyok velük. Úgy éreztem, 
váltanom kell, elsősorban az ő érdekükben. A fejlesztések el-
érhetővé tétele is fontos szempont volt – és ha ezt úgy tehetem, 
hogy másoknak is segítek vele, úgy a legjobb. 

Nagy Krisztina
 

Ugye, megtalálták lapunkban a Kvíz-totó lapot? Érdemes 
megnézniük közelebbről, ha eddig nem tették volna,, mert érté-
kes nyeremények várnak gazdára! Hívják segítségül a gyere-
keket is, mert sok kérdésre tudhatják a választ! 
A tavasz zöld jeles napjaihoz kapcsolódóan háromfordulós 
játékot hirdetünk. Most, márciusban a Víz világnapja köré 
csoportosulnak totónk kérdései, áprilisban a Föld világnapja 
lesz a témánk, májusban pedig a Madarak és fák napjáról 
emlékezünk meg ilyen módon. 
Kvízeink összeállítója nem más, mint aki havonta rendszere-
sen rejtvényeket ad fel nekünk: Pulai Istvánné Irénke, így 
mindenki készülhet rá, hogy most is kellemes agytornában lesz 
része. 
Ezúttal azonban nyeremény is jár a jó megfejtőknek, akik 
mindhárom forduló kérdéseire jó választ adnak. 
1. díj: családi hajóút Keneséről a Balatonon 
2. díj: családi belépő a balatonfüredi Bodorka Balatoni Vízvi-

lág Látogatóközpontba 
3. díj: a Természetbúvár magazin egyéves előfizetése 
A megfejtéseket minden hónap 15. napjáig, újságunk lapzártá-
jáig várjuk. 

Küldhetik e-mail-ben, a 
balatonkenesehirlap@gmail.com címre, 
valamint leadhatják a Kultúra Házában, 

hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, 
péntekenként pedig 8:00-tól 13:00 óráig. 

Eredményhirdetés a június 5-i környezetvédelmi világnap-
hoz kapcsolódóan. A nyertesek névsorát júniusi számunkban 
közöljük. 

Fejtsenek örömmel és legyen szerencséjük! 
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Örök érvényű recept aligha létezik, pozitív példák viszont szerencsére akadnak. Ha valaki, a Balatonkenesén élő Gerner-
házaspár biztosan elmondhatja magáról, hogy a szerelmük kiállta az idő próbáját. 55 évvel az egybekelésük után Ilona 
és János osztja meg velünk több mint fél évszázados boldogságuk titkait. 
 
Amikor a Gerner-házaspárt megkerestem azzal, hogy meséljenek kettejük különleges szövetségéről, János csendesen 
megjegyezte: „A mi életünkben extrém dolgok nincsenek.” Rögtön megnyugtattam, hogy én a legkevésbé sem rendkívüli dolgokra 
vagy afféle szenzációkra vagyok kíváncsi ebben a témában, sokkal inkább az érdekel: mi minden szükségeltetik ahhoz, hogy egy 
házasságban ötvenöt év után is jól érezze magát két ember?  
 

„Szerelem volt első látásra” 
Látogatásom napján a téli dátumot 

meghazudtolóan napfényes február e-
leji tavasz fogadott Kenesén, ami illett 
beszélgetésünk apropójához, a hangu-
latos, barátságos otthon pedig tökéletes 
helyszínként szolgált az alkalmi idő-
utazáshoz. Merthogy mindenekelőtt a 
távoli kezdetekről kérdeztem a házas-
párt... 

– Annak idején itt ismerkedtünk 
meg, a mozinál találkoztunk – kezdi 
Ica, miközben kávéval kínál. 

– A feleségem tősgyökeres kenesei 
lány, míg én Baranyából jöttem, és az 
egyik itteni üdülő építkezésén dolgoz-
tam – folytatja János.  

– Szerelem volt első látásra – szö-
gezi le mosolyogva az asszony. – Én 16 
éves voltam, ő meg 18. Kamaszlány-
ként igen aktívan éltem, néptáncoltam, 
színjátszó körbe jártam. Sok fiú le-
gyeskedett körülöttem, sőt, komoly ud-
varlóm is akadt, de attól kezdve, hogy Jancsit megismertem, őt 
akartam. 

– Amikor az itteni munkám véget ért, Kőszegre mentem, 
mert anyám időközben odaköltözött – meséli a férje. – Onnan 
vonultam be katonának Zalaegerszegre, ahol Ica az első 
adandó alkalommal meglátogatott. Aztán jó ideig megint csak 
a levelezés maradt. Egy év után áthelyeztek Budapestre, ott is 
találkoztunk kétszer-háromszor. A le-
szerelésem után már nem mentem 
vissza Kőszegre, hanem a szomszédos 
Balatonfűzfőre jöttem dolgozni. Attól 
kedve sokkal több időt tudtunk együtt 
tölteni. 

– Jancsi a szüleimnek is tetszett, 
azt mondták, rendes fiúnak tűnik, és 
hamar elfogadták. Szolid és szerény 
fiatalember volt, úgy éreztem, abszo-
lút hozzám való, ő az igazi. 

„Sok időt töltöttünk a 
gyerekekkel” 

Ica és János megilletődve idézik 
fel azt az öt és fél évtizeddel azelőtti 
januári napot, amikor örök hűséget 
fogadtak egymásnak.  

– Gyönyörű verőfényes napsütés 
volt azon a szombaton – mondják 
szinte egyszerre –, és nagy hó. 

– A házasságkötésünk után Icáék 
kenesei családi házába költöztünk: az 

anyósoméknál a kisszobában lak-
tunk. A mostani házunk az apósom-
nak volt az öröksége. Amikor úgy 
alakult, hogy kiürült, átalakítottuk, és 
nem sokkal azután, hogy '67 novem-
berében a fiunk, Janó megszületett, 
ideköltöztünk. Hat évvel később, '73-
ban pedig világra jött a lányunk, 
Orsi. 

– A férjemmel egyformán látjuk a 
világot és egyformán gondolkodunk 
az életről, ezzel együtt annak idején 
azért össze kellett csiszolódnunk, de 
ez igazából nem okozott gondot – 
emlékszik vissza Ica. – A gyerekek 
érkezése tovább erősítette a kapcso-
latunkat. Szülőkként igyekeztünk úgy 
megosztani a figyelmünket és az e-
nergiánkat egymás, illetve a gyere-
kek között, hogy a családban senki ne 
érezze elhanyagolva vagy kirekeszt-
ve magát. Nagyon sok időt töltöttünk 
a fiunkkal és a lányunkkal: rengete-

get kirándultunk, játszottunk velük, meséltünk nekik. 
– Télen, vacsora után betettem a meleg vízzel töltött lavórt 

az étkezőasztal alá, abba mindannyian belelógattuk a lábunkat, 
és úgy társasjátékoztunk, meg kártyáztunk... 

„Egyformán kivettük a részünket az erőfeszítésekből” 

Amikor az egykori dolgos mindennapokról faggatom őket, 
János megjegyzi: az évek során több-
ször hívták vidékre, Kenesétől jó mesz-
szire dolgozni, de ő nem vállalta a tá-
voli munkát. 

– Korábban kellett volna kelni, ké-
sőbb értem volna haza, és nem keres-
tem volna annyival többet, hogy meg-
érte volna lemondanom a családdal 
együtt töltött időről. 

– Végül is egy házasság nem arról 
szól, hogy a férj alig van otthon, és a 
feleségre marad minden – teszi hozzá 
Ica. – Nekem szükségem volt a fér-
jemre, a gyerekeknek szükségük volt 
az apjukra. Jancsi így is maszekolt 
eleget.  

Mint mondják, a fordulat 1990-ben 
állt be, amikor Ica vállalkozó lett, és 
gyakorlott kereskedőként kivett egy kis 
boltot a faluban.  

– Közösen döntöttük el, hogy be-
levágunk az üzletbe, és bár tudtuk, 
hogy egy vállalkozás kockázattal jár, 

„Mi ketten alkotunk egy egészet” – a hosszú házasság titka 
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úgy voltunk vele, próbáljuk meg: ha bejön a számításunk, ak-
kor az mindkettőnknek jó, ha meg nem jön be, akkor azzal a 
helyzettel is közösen birkózunk majd meg – mondja az 
asszony, majd térül-fordul és a konyhából egy nagy tál pa-
lacsintával tér vissza. 

– Új korszak kezdődött az életünkben, és én igyekeztem 
annyit segíteni a feleségemnek, a-
mennyit tudtam, hiszen minden-
ben társak voltunk – magyarázza 
János. – Később felmondtam az 
állandó munkahelyemen, mert 
Icának a boltnál volt rám szüksége.  

– Emellett ott voltak a szüleim 
– folytatja a felesége –, nekik is se-
gítettünk, hol kukoricát kapáltunk, 
hol szőlőt műveltünk. Mai fejjel 
visszagondolva, nem is tudom, 
hogy bírtuk, de akkoriban olyan e-
nergikusak voltunk, tele ambíció-
val, és semmi nem tűnt olyan na-
gyon nehéznek, mert együtt csi-
náltuk. Mindketten egyformán ki-
vettük a részünket az erőfeszíté-
sekből. 

„Sosem tűztünk ki elérhetetlen 
célokat” 

– Mindig csak addig nyújtóz-
kodtunk, ameddig a takarónk élt – 
szögezi le Ica. – Csak azt vettük 
meg, amire megvolt a pénzünk. 
Egyetlenegyszer vettünk fel hitelt, 
a házasságunk legelején, egy por-
szívóra. 

– Nem voltunk gazdagok, de 
abból, amink volt, ügyesen gazdál-
kodtunk – teszi hozzá János. – Az első perctől fogva be-
osztottuk a pénzünket. 

– De el tudtunk menni Németországba a rokonokhoz, 
ismerősökhöz, volt autónk, és kitaníttattuk a gyerekeket – 
mondja a felesége. – 20 évig volt egy nyaralónk Zalakaroson, 
sok szép napot töltöttünk ott a családdal és a barátainkkal. A 
mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolunk a baráti körünkkel. 

– Sosem tűztünk ki elérhetetlen célokat. Mindig megelé-
gedtünk azzal, amink van. Azt mondtuk: nekünk ez elég, mert 
hiába lenne tíz szobánk, ha nem használnánk őket, és ha nem 
lenne benne szeretet és békesség – fűzi hozzá a ház ura. 
 

„Kompromisszumok nélkül nem megy” 
Amikor arra kérem őket, osszák meg velem a hosszú, 

boldog házasság titkát, Ica veszi vissza a szót. 
– A házasság kétemberes szövetség, és ahhoz, hogy 

megértés legyen, közös nevezőre kell jutni. Tolerancia, nagy 
türelem és a másik ember tisztelete – sorolja a hozzávalókat. – 
Ha szeretek valakit, abban benne van az is, hogy tisztelem őt. 

– Soha nem szabad önzőnek lenni és saját érdekeinket a 
másiké elé helyezni. Kompromisszumok nélkül nem megy – 
állítja János. 

– Mi legtöbbször apróságokon civakodtunk, piszlicsáré 
dolgokon kaptunk össze, de ha akadtak is viták, olyan nem 
fordulhatott elő, hogy utána napokig, ne adj’ isten hetekig nem 
szóltunk egymáshoz. Este mindig kibékültünk, vagy én ci-
rógattam meg a férjemet, vagy ő engem. 

– Nem emlékszem, hogy valaha is komolyan össze-
vesztünk volna. Mindig megbíztunk egymásban, és egyikünk 

sem adott okot arra, hogy a másik bizalma megrendüljön. 
– Sok házaspártól hallom, korombeliektől és fiatalabbaktól 

is, hogy külön hálószobájuk van. Mi ezt elképzelhetetlennek 
tartjuk – hangsúlyozza az asszony. – Számunkra az a termé-
szetes, hogy egymás mellett alszunk, és hogy minden reggel 
puszival köszöntjük egymást. Meg az is, hogy az utcán egy-

másba karolva járunk. 

„Sok múlik a szülői mintán” 

Vendéglátóim felváltva mutat-
ják az 55. házassági évfordulóju-
kon készült fotókat, merthogy a je-
les jubileum alkalmával természe-
tesen összegyűlt a szűk család. 

– Jó érzés, hogy sikerült jó pél-
dát mutatnunk a gyerekeinknek – 
jegyzi meg Ica. – A fiamék már 32 
éve házasok, és a mai napig nagyon 
egy húron pendülnek. A lányom 
pedig 21 éve ment férjhez... A gye-
rekeink mindketten megerősítet-
ték, hogy milyen sok múlik a szülői 
mintán. Azt mondták, „amit lát-
tunk, azt vittük tovább”. 

Ica és János emellett négysze-
res nagyszülők is. Legidősebb uno-
kájuk 26 éves, a legfiatalabb pedig 
14. 

– Mindannyian nagyon rendes, 
tisztelettudó, jó képességű, szor-
galmas gyerekek – újságolja a 
büszke nagymama. – Hálát adok a 
Jóistennek, hogy ilyen szép, ren-
dezett családom van. 

„Igyekszünk észrevenni az apró 
napi örömöket” 

A házaspár mesél a számukra cseppet sem szürke hét-
köznapokról is.  

– Általában hajnali 8-kor kelünk – mondja Ica mosolyogva. 
– Együtt reggelizünk, aztán a délelőtt nálam többnyire a 
főzéssel telik, eközben Jancsi a kertben tevékenykedik, ha az 
idő is engedi. Ebéd után sziesztázunk, délután pedig nagyokat 
kártyázunk, amíg el nem kezdődik az aktuális kedvenc tévé-
sorozatunk, mert ahhoz is ragaszkodunk. Én sokszor kézi-
munkázom közben – mutatja a falakat ékesítő gyönyörű 
gobelineket. 

– Sokat sétálunk, a Balaton partján mindig feltöltődünk – 
említ egy újabb közös programot a férje. – Emellett évszaktól 
függetlenül örömmel veszünk részt a helyi rendezvényeken, 
vasárnaponként pedig templomba járunk. Minden napnak 
megtaláljuk a maga szépségét, és igyekszünk észrevenni az 
apró örömöket. 

– Mi tényleg csak szépet tudunk mondani – mosolyodik el 
Ica. – Kényelmesen, nyugodtan élünk, mindenünk megvan. 
Boldogok vagyunk – pillant a férjére, majd az ablaknál lévő 
gyönyörű csokor virágra.  A csodás bokrétát a januári jeles év-
fordulón kapták a szeretteiktől. 

– Attól a naptól kezdve, hogy egybekeltünk, mi össze-
tartozunk: a szívünkben, a lelkünkben, a gondolatainkban, az 
érzéseinkben, a döntéseinkben, mindenben – summázza János 
ragyogó tekintettel az elmúlt 55 évet. – Ahogy mondani 
szoktam, mi ketten alkotunk egy egészet. 

Szűcs Anikó 
Forrás: www.csalad.hu 
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Húsvét titkának megértéséhez 
először is közelítsük meg ezt a „ka-
put”. Erre készít fel minket Nagy-
böjt időszaka, amely Hamvazó-
szerdától Nagycsütörtök 
estig, a szentmise kezde-
téig tart. Nagyböjti zarán-
dokutunkon a sok kisebb 
lépcsőfok megtétele után 
Virágvasárnap érünk elő-
ször jelentős magaslatra, 
itt közelítjük meg a legér-
zékletesebben hitünk 
nagy titkát, Urunk Szen-
vedésének vasárnapját, Krisztus minket üdvözítő, önkéntes ke-
reszthalálát. A virágvasárnapi körmenet és barkaszentelés után 
megemlékezünk Jézus jeruzsálemi bevonulására, és Krisztus 
Urunk szenvedéstörténetét halljuk, a Passiót, amely elindít és 
vezet minket hitünk legnagyobb titkának drámája felé, Isten 
ingyenes szeretetének megértésére. A Passió közben átéljük 
mindazt, ami Krisztussal történt és kétségtelenül magunkra is-
merünk a Szenvedéstörténet egy-egy résztvevőjében. Elszo-
morodunk és megdöbbenünk a nép állhatatlanságán, befolyá-
solhatóságán, hiszen ugyanazok, akik most, mint királyt ün-
neplik a szamárháton Jeruzsálembe vonuló Krisztust: „Ho-
zsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön!” (Mk 11, 9-10), öt nap 
múlva azt kiabálják, hogy: „Feszítsd meg őt!” (Mk 15,13) 

Húsvét ünnepét legfőképpen a Nagyhét szertartásai vezetik 
be a szent liturgiában, amely az egész egyházi évben a leg-
szebb, a leggazdagabb. A Szent Három Nap, a Sacrum Tri-
duum Paschale: Nagycsütörtök este, a szentmise az Utolsó Va-
csora Emlékére, Nagypénteken az Úr Szenvedésének Ünnep-
lése, Nagyszombaton a Húsvéti Vigília szentmise. 

Nagycsütörtökön az esti szentmisében már Húsvét kapuján 
belül vagyunk, az ünnepen, amelyen Jézus szeretetének legna-
gyobb jelét adva, elvégzi tanítványainak lábmosását, – a rab-
szolga munkáját –, a szolgáló szeretet megszívlelendő és kö-
vetendő aktusát, megalapítja a szolgáló papság rendjét és be-
mutatja az első szentmisét, amelyben mindvégig velünk van, 
egészen a világ végezetéig. A szentmisében Nagyszombat vi-
gíliáig nem szól a harang és a csengő, a népnyelv erre azt 
mondja, hogy „a harangok Rómába mentek”. De Jézus ekkor 
is velünk marad az Oltáriszentségben, – minden korszak min-
den emberével –, önmagát nyújtja nekünk a kenyér és bor színe 
alatt, ennél többet nem tehetett értünk… A papság titka itt fel-
tárul, az isteni meghívás hatalmas ünnepe ez, hiszen a pap sze-
mélyében maga Krisztus cselekszik. A pap eredendően Isten-
nek lefoglalt személy, ez a lefoglaltság kizárólagos, hiszen Jé-
zus beavatja az Ő életének titkába, a Szeretet Titkába, amely 
titkot és ajándékot minden felszentelt pap önmagában hordoz, 
de nem önmagáért, hanem azért a közösségért, akiket vezetni 
hivatott. Oltáriszentség és papi rend, egymásra utaló, egymást 
átjáró, egymást erősítő és mélységes titkot hordozó, Istentől 
akart Valóság! A nagycsütörtöki szentmise végén nincs elbo-
csátás. A szentmise utáni oltárfosztás már a másnapi kereszt-
útra és szertartásra készít fel minket. Nagyon ajánlott és meg-
erősítő még szentmise után is a templomban maradni és imád-
kozni, elmélkedni az Oltáriszentség őrzési helyén, Jézussal, 
akinek elkezdődik küzdelme és megváltói szenvedése. 

Nagypénteken az Úr szenvedését ünnepeljük, amelyben 
Krisztus önkéntes kereszthalála a szeretet vitathatatlanul leg-
nagyobb tette elgondolkodtat és megragad minket. Krisztus 
szenvedése dicsőséges szenvedés, Krisztus halála dicsőséges 
halál, amely Isten gondviseléséből a lehető legnagyobb győ-
zelmet és örömet készítette elő. A nagypénteki keresztút-járás 

még az előző hetekben elvégzettek-
nél is mélyebben érint minket, hi-
szen ez a nap Krisztus halálának 
napja. Ezen a napon nincs szent-

mise, mert nincs ún. áldo-
zatliturgia, nincs átváltoz-
tatás, tehát így a szentmise 
fő része nem történik meg. 
A nagypénteki szertartást 
ezért „csonka misének” 
nevezzük. A szertartás az 
ige liturgiájával kezdődik, 
majd a szent kereszt előtti 
hódolattal folytatódik, a-

melyben kifejezzük szeretetünket és fájdalmunkat Üdvözítőnk 
halálán, amelyet a mi bűneink okoztak. A szertartás következő 
része a szentáldozás. A szertartás után, ahogy Nagycsütörtö-
kön is, lehetősége van mindenkinek a templomban a Szent Sír 
őrzésére, az Eucharisztia jelenlétében. Ez az imádságos együtt-
lét az Úrral Nagyszombat vigíliájáig tart. 

Nagyszombaton a Húsvéti Vigíliát ünnepeljük az egész 
egyházi év leggazdagabb, legszebb liturgiájában. A sötétedés 
után megkezdett vigília szentmise már húsvéti szentmise. Ha 
vannak jelen katekumenek-hittanulók, ebben az ünnepi szent-
misében részesülnek a beavató szentségekben. A szentmise a 
templomon kívül tűzszenteléssel kezdődik. Erről a tűzről 
gyújtjuk meg a Húsvéti Gyertyát, amely Krisztus-szimbólum. 
Ezután az asszisztencia és a hívek bevonulnak a sötét temp-
lomba, ahol csak gyertyák világítanak, majd a húsvéti örömé-
nek, az Exsultet következik, az Egyház gyönyörű öröméneke 
Krisztus győzelméről.  Az igeliturgián átéljük a választott nép 
történetével az üdvtörténetet és egyre inkább örülünk Krisztus 
feltámadásának. A dicsőségre „megjönnek a harangok Rómá-
ból”. Ezután történik a keresztség liturgiája, a keresztségi fo-
gadás megújítása, örülünk annak, hogy felnőtt, katekumen test-
véreink is, – amennyiben jelen vannak, – Krisztusba öltözve, a 
szentségeket felvéve erősítik a közösséget. Fölzeng a régóta 
nélkülözött Alleluja lelket emelő, szívet örömmel betöltő, hús-
véti gregorián dallama. Majd az Eucharisztia liturgiája követ-
kezik, a lehető legnagyobb ünnepélyességgel. A szentáldozás 
után az asszisztencia az Oltáriszentséggel és a hívő néppel kör-
menetben kimegy az utcára, megmutatjuk a győzelmes Krisz-
tust a világnak. Megerősödve, hittel, örömmel énekeljük az Is-
ten örök szeretetét. 

Ez a Szent Három Nap rövid liturgikus története, de ne fe-
lejtsük el, hogy ebben a három napos történetben a mi szemé-
lyes részvételünk nélkülözhetetlen, hogy megértsük azt a gaz-
dag örökséget, amelyet Szent Egyházunk ránk hagyott a Hús-
véti Misztériumban. Szánjunk időt a liturgián való részvételre, 
engedjük, hogy Isten hasson ránk, a többit pedig a kegyelem 
elvégzi. Tanuljuk meg élő hittel megközelíteni „Húsvét kapu-
ját”, és ezen a kapun belépve, szemlélve a Legszentebbet, rá-
csodálkozni a szeretetnek arra a dimenziójára, amely a húsvéti 
titok által Isten örök titkáról beszél, amit csak azok a boldogok 
értenek meg, akik végigküzdik a szent 40 napot Jézussal, Jé-
zusért. Akik rájönnek, hogy soha nem lehetnek elég jók, elég 
elkötelezettek csak önmagukban, akik rájönnek, hogy egyedül 
Jézussal tudunk igazán önmagunk lenni, akik hálásak Jézusnak 
a megváltás ajándékáért. Adja Isten, hogy egyre többen fedez-
zük fel az isteni szeretetnek azt az átformáló erejét, amiről Jé-
zus húsvéti titka tanít minket. Áldott húsvéti ünnepeket kívá-
nok mindenkinek! 

Balatonkenese, 2021. február 14. 
Medveczky Miklós 

plébános 

Húsvét kapujában 
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„Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr a pusztában negyven éven át, hogy megsanyargatva és próbára 
téve téged megtudja, mi van a szívedben...” 

(5Mózes 8,2) 
„Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül 
megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak 
kenyérré.” Ő így válaszolt: „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából 
származik.” 

(Máté evangéliuma 4,1-4) 
 

A böjt fogalma ma már egyházi, vallásos körökön kívül is 
ismert és használt, sokan tartanak, főként tavasszal, ilyen-
olyan böjtöt, kúrát. Ez lényegében mind valamilyen diéta, 
különböző jellegű táplálékról való lemondás, egészségügyi 
céllal, hogy megújuljon, megtisztuljon a test. 

A hívő keresztyén számára azonban a böjtnek, bármilyen 
fizikai formát is öltsön, elsősorban a lélek megtisztulása, az 
Istennel való kapcsolat megújulása a lényege. Az igazi böjt 
mindig Istentől kapott. Még akkor is, ha mi határozzuk el, 
hogy a húsvét előtti időszakban valamit nem iszunk, nem e-
szünk vagy nem teszünk. A Szent-
lélek belső indítása nélkül minden 
ilyen önmegtartóztatás bizony csak 
diéta marad. 

Izráel népére a negyven évig tar-
tó pusztai vándorlást Isten méri ki, 
és vezeti benne őket. Jézust negy-
ven napra a Lélek ragadja ki a pusz-
tába. 

Izráel az egyiptomi szabadulás-
ból érkezik, megkapja a Törvényt, 
és tart az ígéret földje felé, de hamar 
kiderül, hogy az emberek szívében 
elvárások, lázadások, bizalmatlan-
ság és hűtlenség van az Úr felé. 
Negyven év puszta kell ahhoz, hogy 
igazi közösséggé, néppé, Isten né-
pévé formálódjanak, hogy alkalma-
sak legyenek immár a honfoglalás-
ra, hogy megnyílhasson előttük a 
Jordán, és leomolhassanak Jerikó 
kőfalai. Jézus pedig éppen megke-
resztelkedett, elhangzott az Atya 
kijelentése: Ez az én szeretett Fiam, 
akiben gyönyörködöm! – de mielőtt nekikezdene nyilvános 
munkájának, negyven nap elcsendesedést és próbát kap. 

Bizony vannak olyan idők az életünkben, amikor Isten e-
mel ki megszokottságainkból, Ő visz ki minket az üres pusz-
tába, valamilyen próbahelyzetbe, valami hiány, veszteség böjt-
jébe. Az Úrtól kapott pusztának azonban mindig célja van, a 
próba voltaképp mindig egy kérdés: „próbára téve téged, hogy 
megtudja, mi van a szívedben”. A puszta böjtje az Istennel való 
kapcsolatunkra kérdez rá. Az ördög kísértése és akarata mindig 
ennek a kapcsolatnak a lerontása, megmérgezése, megsemmi-
sítése. Hogy elszakítson Istentől. A kísértés, amibe azonban az 
Úr enged minket bele, rákérdezés éppen erre a kapcsolatra, 
kötelékre, hogy mennyire erős. Erősebb-e mindennél? 

Vajon a hiányaink, veszteségeink, szükségeink tudnak-e 
erősebbek lenni hitünknél, Istenbe vetett bizalmunknál? Mikor 
anyagi nehézségeink támadnak, megrendül az egészségünk, 
megfogyatkozik a testi vagy lelki erőnk, veszteség ér és ránk 
nehezedik a gyász fájdalma, nem kezdjük-e gondolni, monda-

ni, hogy „Nem is szeret engem az Isten!”, „Nem gondoskodik 
rólam!”, „Elhagyott, elfordult tőlem!”. 

Mikor Izráel a pusztában szükséget szenvedett és nehézsé-
gekkel szembesült, akkor minden csodálatos szabadulás, Vö-
rös-tengeri megtapasztalás ellenére zúgolódni, lázadozni kez-
dett, hite megrendült, bizalma megingott Isten szeretetében. 
„Meghalni hozott ide minket!” – vádolták. 

Jézus is megéhezett a pusztában, a test szenvedett, és akkor 
a kísértő elkezdte mondani: „HA Isten Fia vagy…” Az, aki azt 
mondta neked, hogy ez az én szeretett Fiam, hagy téged 

szenvedni? Íme, ugyanaz a kérdés, a 
kísértés lényege: Tényleg Édesa-
tyám az Isten? Szeretett Fia vagyok, 
valóban Isten szeretett gyermeke? 

De ugyanígy kérdés, hogy a gaz-
dagságunk, amink és akink van, akik 
vagyunk, tud-e erősebb lenni hi-
tünknél, Istenre hagyatkozásunknál. 
Mózes inti a népet, hogy majd a bő-
ség idején nehogy elbizakodjanak, 
mondván: „az én erőm és hatalmas 
kezem szerezte nekem ezt a gazdag-
ságot”! Mert ez is kísértés. Jézust is 
erre biztatja az ördög: Isten Fia vagy, 
végtelen a hatalmad! Ne az Atyától 
várj segítséget, boldogulj magad, ha 
kell, nélküle! Változtasd a követ ke-
nyérré, hiszen meg tudod tenni! 

Jézus azonban nemet mond. Mi 
ki tudjuk-e mondani: Nem a saját 
testi vagy lelki erőmtől, képessé-
geimtől, munkámtól, vagyonomtól 
függök! Hanem egyedül és teljesen 
Istentől! Belőle élek! Mindig. A tej-

jel és mézzel folyó Kánaánban, mindenben, amim és akim van, 
aki vagyok és lehetek, amikor „kenyérrel élek”, és a pusztában 
is! Csak ott élesebben kijön. 

Mikor a tartalékaim elfogytak, amim volt elveszett, és 
nincs más, csak a manna – az Isten váratlan és csodálatos gon-
doskodása. Mikor nincs más, csak ami Tőle jön. Mikor a hét-
köznapokból, a megszokottból és megelégedettből kiragadva 
– Tőle kapott böjtben – nincs más, csak Ő és én… 

Van-e, megmarad-e az istengyermeki bizalmunk? Fel- és 
elismerjük-e a Tőle való teljes függésünk? A böjt pusztasága 
tere lehet a felismerésnek: semmim és senkim nincs igazán és 
örökre, csak az Isten. De Ő van nekem! 

Végül megérthetjük, hogy szükségünk van a pusztára, az 
Úrtól kapott böjtre. Ez tesz alkalmassá és képessé végigjárni 
az utat, és megérkezni. 

Izráel Egyiptomból jött, a biztonságos rabságból, a keser-
ves jóllakottságból, idegen hitek hatásaiból, és könnyen neki-
keseredett. Mikor először értek az ígéret földjének határára, 

A böjt kérdése: Mi van a szívedben? 
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megrettentek az ott lakó néptől, erejüket nagyobbnak látták 
Isten hatalmánál is, és kétségbe estek: Ide mi nem megyünk 
be! Negyven év kellett a pusztában, hogy aztán megerősödött 
hittel és istenkapcsolattal már képesek legyenek tovább menni, 
és megérkezni. 

Jézus megkeresztelkedésével nyilvánosan is felvállalja, 
amiért e földre jött, de ezen az úton a kereszthalállal, a minket 
megváltó szenvedéssel, a magánnyal, hitetlenséggel kell szem-
be mennie. Nem függhet, csak az Atyától! Döntenie kell, hogy 
nem veszi kézbe az életét, hanem végig az Atya akaratát kö-
veti, és legvégül elveszi kezéből a keserű pohárt. 

De éppen ez számunkra az evangélium! Mert Jézus győzel-
me a mi győzelmünk is. Krisztusban a gonosz a mi üdvössé-
günket támadta, hiszen Ő értünk lett emberré, értünk kísértetett 

meg, és számunkra győzte le azt, aki legyőzhetetlen volt: az 
ördögöt. Mint Isten Fia, teljes alázatban és engedelmességben 
valóságosan is belemerült a halálba, megtörve a bűn átkát és 
erejét rajtunk, és feltámadt, előhozva az örök életet számunkra 
is. 

Jézus győzelme a kísértésben legfőbb ellenségünk bukásá-
nak meghirdetése, és bennünket is felruház a harcra. Hogy te 
is ki tudd mondani, veszteségben, betegségben, szükségben, 
gyászban is: Isten Krisztusban felismert szeretete, kegyelmes 
velem-léte nagyobb és erősebb, mint a hiányom, a fájdalmam. 
Hogy istengyermekségem tudatával a szívemben tudok bízni, 
hinni, Tőle függni, és így szabaddá lenni teljesen… 

Némethné Sz. Tóth Ildikó 
református lelkész 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagyböjti és húsvéti szentmisék 
rendje a katolikus templomban 

 
 
 
 
 
 

Nagyböjti lelkigyakorlat 
Vezeti: Dr. Janka Ferenc veszprémi görögkatolikus 
parókus, főiskolai tanár, a Vatikáni Rádió munkatársa. 

Időpontja: 
1. nap: 2021. március 27. (szombat) 18 óra 
2. nap: 2021. március 29. (hétfő) 18 óra 
3. nap: 2021. március 30. (kedd) 18 óra. 

Miserend 
Virágvasárnap (2021. március 28.) 

– Urunk szenvedésének vasárnapja: 
Balatonakarattya: 8 óra 
Balatonkenese: 10 óra 

Nagycsütörtök (2021. április 1.) 
– Utolsó vacsora szentmiséje és virrasztás:  

Balatonkenese: 18 óra 
Nagypéntek (2021. április 2.) 

– Keresztút és liturgia:  
Balatonkenese: 15 óra. 

Nagyszombat (2021. április 3.) 
– Feltámadási szentmise: 

Balatonkenese: 19 óra 
Húsvétvasárnap (2021. április 4.) 

– Urunk feltámadásának ünnepi szentmiséje és  
ételmegáldás: 
Balatonakarattya: 8 óra. 
Balatonkenese: 10 óra. 

Húsvéthétfő (2021. április 5.) 
– Ünnepi szentmise: 

Balatonakarattya: 8 óra. 
Balatonkenese: 10 óra. 

A húsvéti programok változása előfordulhat az éppen ak-
tuális járványügyi szabályok figyelembevételével. 

Kérjük, az időpont közeledtével figyeljék a katolikus temp-
lom pontos hirdetéseit! 

 

A húsvéti ünnepkör alkalmai 
a református templomban 

 
 
 
 
 
 
 

2021. március 28. 
Virágvasárnapi istentisztelet fél 11 órakor 

2021. április 2. 
Nagypénteki istentisztelet fél 11 órakor 

2021. április 4. 
Húsvéti istentisztelet úrvacsorával fél 11 órakor 

2021. április 4. 
Evangélikus istentisztelet 14 órakor 

2021. április 5. 
Húsvéti istentisztelet fél 11 órakor 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Túrmezei Erzsébet: Meddig? 
Uram, Teneked sok a Pétered, 
sokak a nagycsütörtök-éjszakáid. 
S olyan kevés a csendes Jánosod, 
aki nem ígér, nem fogadkozik, 
de elkísér egész a Golgotáig. 
Mert olyan könnyű azt kimondani 
egy izzó percben: Meghalok Veled! 
De annyi minden visszahúzna még, 
ha ránk borul a szörnyű éjszaka, 
ha megérint a fagyos lehelet. 
Talán csak egy kisgyermek mosolya, 
vagy a hitves könnyfátyolos szeme... 
Susognak a szélben ringó habok: 
a halászbárka, az otthon képe hív... 
Óh, legalább búcsúzni kellene! 
Hamu alól az életösztön is 
felparázslik: Óh., Ily hirtelen? 
Egy percre olyan szép lesz a világ, 
átölel minden színe, illata! 
S már el is hangzott a 'Nem ismerem!' 
Uram, Teneked sok a Pétered, 
sokak a nagycsütörtök-éjszakáid. 
Óh, bár lehetnék csendes Jánosod, 
aki nem ígér, nem fogadkozik, 
de hű marad egész a Golgotáig. 
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Mire tanít ez a mese? Engem arra, hogy ez a tanácsos rájött 

valami lényeges dologra. Az ember egy idő után hozzászokik 
ahhoz, amivel nap, mint nap találkozik. Sokszor rosszul tud 
esni a hideg tél után jövő hűvös tavasz, pedig, ha belegondo-
lunk, az eszkimók a kemény mínuszokon sem akadnak fenn. 
Aki a Balaton mellett nőtt fel, az el sem tudja képzelni, hogyan 
lehet egy aprócska nagyvárosi panelházban is vidáman, boldo-
gan élni. Milyen érdekesek is 
ezek a dolgok! És ha engedjük, 
milyen könnyen bele tudunk ra-
gadni. 

Szeretek olvasni. Mindenfé-
léket. Könyveket, cikkeket, in-
terjúkat, de talán a legjobban az 
önéletrajzokat szeretem. Így az-
tán könnyen találkozom olyan 
emberek történeteivel, akik 
„nem átlagos” életet élnek, 
mégis, unalom és megszokott-
ság helyett sugárzik belőlük a 
derű. Szinte ragyognak a na-
ponta átélt csodáktól. Mindig elcsodálkozom, és el is szégyel-
lem magam, hogy számukra sosem megszokott vagy unalmas 
egyetlen nap sem. Sokan ismerjük Nick Vujicic-ot. Azt a rend-
kívüli embert, aki végtagok nélkül született, mégis teljes életet 
él szabadon és örömmel. Sőt mi több, életével, szavaival má-
sokat is az örömre, a reményre tanít. Vagy gondoljunk csak 
arra az aprócska, törékeny szerzetes nővérre, aki Nobel-béke-
díjat kapott. Kalkuttai Teréz anya nem tett mást, mint szerete-
tet, örömet és békességet ajándékozott olyan egyszerű embe-
reknek, betegeknek, akik ebből a legkevesebbet kapták. 

Vannak napok, amikor azzal a szándékkal veszem a ke-
zembe ezeket az írásokat, hogy összehasonlítsam magam az 
említett emberekkel: a gondolkodásomat, a viselkedésemet, a 
szokásaimat. Sokszor döbbenek rá arra, hogy mennyire el-
csúsztam az eredeti iránytól, amit élni szeretnék. Pedig minden 
erőmmel igyekszem tudatosan keresni nap, mint nap a szere-
tetet, az örömet, a szépet, a jót, és mégis… Néha szinte észre-
vétlenül elkap a „gyűjtögető életmód”, és már nem olyan 
könnyű adnom másoknak. Olykor egy izgalmas krimit nézve 

elkezdek drukkolni a betörőnek, csak mert olyan sanyarú az 
élete. Másik alkalommal meg minden megszólalónak igazat 
tudok adni, mert olyan egyértelműen érvel az igaza mellett. 
Még hosszasan sorolhatnám a felismeréseimet, de nem ez a 
célom. Hiszen a felismeréseket ismét komoly elhatározások 
követik a szeretet és az öröm mellett… 

Azonban nem csak olvasni, hanem sétálni is szeretek. Csön-
des sétáim közepette gyakran 
rácsodálkozom a Balaton part-
jának irányára, formájára. Iga-
zából sehol sem egyforma. Hol 
szélesebb, hol szűkebb a víz fe-
lülete, néhol pedig egészen öb-
lös. Azt mondják erre a tudó-
sok, hogy a víz a kisebb ellen-
állást keresi. Pedig képes utakat 
törni magának, ha kell, akár a 
sziklában is. Nem hasonlít eb-
ben ránk? Egy csodálatos vilá-
got kaptunk ajándékba. Csalá-
dunk, barátaink, ismerőseink 

vannak. Isten pedig így, vagy úgy, de ott áll a hátunk mögött 
és próbál az öröm, és a szeretet útján terelgetni minket. Minden 
ellenére, mégis sokszor arra igyekszünk haladni, amerre a leg-
kényelmesebbnek gondoljuk. Kiegyezünk, megmagyarázunk, 
beleolvadunk, ráununk sok mindenre. 

Mondd csak, kedves olvasó, mikor mondtál utoljára nemet 
magadnak, hogy csak azért is jól leszidd a másikat? Mikor tet-
ted összeszorított fogakkal az ellenkezőjét annak, amire min-
den porcikád vágyott, pusztán a másik iránti szeretetből? Mi-
kor álltál ki a valódi értékek mellett, vállalva, hogy akár konf-
liktus is lehet belőle? Mikor volt utoljára károd abból, hogy a 
szeretetet, az örömöt keresed a hétköznapjaidban? 

Arra jöttem rá, hogy igaza van Böjte Csaba testvérnek: 
„Az embereket csak jól szeretve lehet jobbá tenni.” Téged, 
engem és a többieket is. Itt az idő, hogy a beköszönő szép 
tavasszal valóban elkezdjük élni saját hétköznapjainkban az 
öröm és szeretet útját. Lelkes elindulást kívánok mindannyi-
unknak! 

M. Erzsébet nővér 

A tavasz csodája… 
„Az igazi hős nem Superman vagy Batman, a csoda ott él benned és bennem. Nem kell, hogy megmentsd az egész világot, 
megteszik úgyis sok filmben a sztárok.”  

DENIZ: Csoda dalából
 

Valahol messze, az Óperenciás tengeren is túl, élt egyszer egy király. A palotája a birodalma közepén állt, a legmagasabb 
hegy tetején. A király minden reggel kiment az erkélyére, és körülnézett a birodalmában. Csodaszép látvány volt a sok-
sok hófehér házikó, amelyek szinte átölelték a palotát. Tavasszal, amikor szép volt az idő, az egész birodalom ragyogott 
a napfényben. Mintha egy-egy valódi palota állt volna a házak helyén. A király mégsem azért állt az erkélyre, mert gyö-
nyörködni akart volna a látványban. Egyáltalán nem. Egyre azon töprengett, mivel tompíthatná a fehérség vakítását. Őt 
ugyanis nagyon zavarta ez a ragyogás, bántotta szemét a vakító fehérség. Egyszer aztán összehívta a tanácsosait és közölte 
velük: hirdessék ki a városban, hogy mindenki fesse át szürkére a házát. A királyt meghallgatva az egyik tanácsos vett egy 
nagy levegőt, és szót kért: – Felséges királyom! Igen, legyenek átfestve a házak. Ha neked a szürke szín tetszik, akkor 
legyenek szürkék. Mondok én valamit. – folytatta a tanácsos.  – Nem lenne jó dolog ajtóstul rontani a házba, az csak 
elégedetlenséget szülne. Légy nagylelkű a népeddel! Ajánld fel nekik, hogy minden tavasszal felfrissítjük a festést a házu-
kon, és a királyi kincstár fél áron biztosít nekik festéket hozzá. Így minden tavasszal meg fog újulni a város. Aztán amikor 
kiosztjuk a festékeket, tegyünk egy kevés kormot a festékbe. Ne sokat, éppen csak egy enyhe árnyalattal térjen el az eredeti 
színtől. Aztán a következő évben kicsivel több kormot teszünk a mészbe. Így történt aztán, hogy néhány év múlva beszürkült 
a város. A király mosolyogva gyönyörködött a város látképében, az emberek pedig rajongással beszéltek királyukról, aki 
ilyen nagylelkűen gondoskodott népéről. 
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Akik ismernek, tudják, hogy na-
gyon szeretem a verseket. Szívesen 
töltök egy csésze kávé mellett mi-
nőségi időt egy-egy számomra ked-
ves költő műveivel, és a kávé mel-
lett a sorokból áradó finom érzése-
ket is igyekszem ízlelgetni. Legutoljára 
a nagy kedvenc, Ady Endre került elő. 
Sok-sok míves költemény származott 
tőle, de az egyik verse különösen is meg-
érintett és egy gondolati hullámvasutat 
indított el bennem. 

Ady Endre: 
Sem utódja, sem boldog őse... 

Sem utódja, sem boldog őse 
Sem rokona, sem ismerőse 
Nem vagyok senkinek, 
Nem vagyok senkinek. 

Vagyok, mint minden ember: fenség, 
Észak-fok, titok, idegenség, 
Lidérces, messze fény, 
Lidérces, messze fény. 

De, jaj, nem tudok így maradni, 
Szeretném magam megmutatni, 
Hogy látva lássanak, 
Hogy látva lássanak. 

Ezért minden: önkínzás, ének: 
Szeretném, hogyha szeretnének 
S lennék valakié, 
Lennék valakié. 

Megragadott a költemény ívében 
vibráló feszültség, a két egymásnak el-
lentmondó végpont kapcsolata: annyira 
szeretnék valakihez tartozni, de hát én 
senkihez sem tartozom! Azt könnyű el-
fogadni, hogy minden ember szeretne 
tartozni valakihez. Elemi szükségünk 
van elfogadó családra, mellettünk ki-
tartó barátokra, egy közösségre, ahol lel-
kileg is megpihenhetünk. De vajon miért 
olyan nehéz szívvel-lélekkel tartozni va-
lakihez, valakikhez? 

Ph.D. Brené Brown, aki ma szocio-
lógusként és pedagógusként kutató pro-
fesszorként dolgozik a Houston-i egye-
temen az Egyesült Államokban, 10 évet 
szánt annak a kutatására, miért boldogok 

egyesek és mások nem, mitől vagyunk 
hitelesek, mitől vagyunk bátrak, vagy 
éppen miért érzünk szégyent. A kutatá-
sai eredményéből számos könyv és elő-
adás született már. Ő a valahová tartozás 
alapfeltételének a következőt fogal-
mazta meg: „Ha szeretnénk teljes mér-
tékben megtapasztalni a sze-
retet és a valahová tartozás 
érzését, akkor hinnünk kell 
abban, hogy megérdemeljük, 
hogy szeressenek bennünket 
és tartozzunk valahová.” 
Igen. Hinnünk kell abban, 
hogy megérdemeljük. Nem 
kiérdemeljük. Nem megdol-
gozunk érte. Nem mások ad-
nak jogot rá. Nem mások vé-
leménye határozza meg. Lé-
tünkből fakad, hogy értéke-
sek vagyunk annyira, hogy 
szerethetnek minket. 

De ha körülnézek, akkor azt látom, 
hogy ezt könnyű mondani! A mai világ-
ban divat megmondani a véleményün-
ket, akkor is, ha nem kérdeznek; az in-
ternetes oldalakon bárki ítéletet mond-
hat bármiről, bármilyen stílusban és 
ezért nem is olyan könnyű szembe-
nézni azzal, hogy nemcsak nagy 
népszerűséggel, különleges és ki-
magasló életúttal, vagy külsővel le-
hetünk valakik. Ráadásul nem attól 
kellene örömet várni, hogy meg-
kapjuk-e másoktól a külső elisme-
rést, a „like” kék jelét. A mai világ-
ban, amikor a közösségi média tér-
hódításával óriási súlya lett a lát-
szatnak, soha nem volt ekkora igé-
nyünk arra, hogy pozitív visszacsa-
tolásokat kapjunk másoktól. Köz-
ben azonban észrevétlenül elkezd-
jük elfelejteni, hogy a külső elisme-
rés nélkül kik is vagyunk. 

Manapság igenis 
bátorság kell ahhoz, 
hogy ne akarjunk min-
denkinek megfelelni, 
közkedveltek lenni. I-
genis, bátorság kell ah-
hoz, hogy ne úgy él-
jünk, hogy az legyen az 
elsődleges célunk: ki-
érdemeljük mások di-
cséretet, mert akkor o-
lyan életmódot fogunk 
választani, amely talán 
megfelel egy másik em- 

 em- 

valahol mi magunk elveszünk benne. 
Bátorság kell ahhoz, hogy elfogadjuk 
gyengeségeinket, akár még kudarcain-
kat is, mert attól még értékesek va-
gyunk. Bátorság kell ahhoz, hogy együtt 
tudjunk érezni nemcsak egy szenvedő 
társunkkal, hanem küzdő önmagunkkal 

is. Bátorság kell ahhoz, hogy vállaljuk a 
tökéletlenségeinkkel együtt is, hogy ér-
tékesek vagyunk, mert emberek va-
gyunk. Bátorság kell szeretni. Másokat 
is és önmagunkat is. Helyes mértékkel, 
őszintén, tisztelettel és elfogadással. 

De miért is? Zárásként újra Ph.D. 
Brené Brown gondolatát idézem: „A 
spiritualitás annak felismerése és 
ünneplése, hogy mi mindannyian el-
választhatatlanul kapcsolódunk egy-
máshoz egy olyan hatalom által, a-
mely nagyobb mindannyiunknál, és 
hogy ehhez a hatalomhoz és egymás-
hoz fűződő kapcsolatunk a szeretet-
ben és az együttérzésben gyökerezik. 
A spiritualitás gyakorlása távlatot, 
értelmet és célt ad az ember életé-
nek.” 

 
M. Teréz nővér 

Életvezetés – Szeretném, hogyha szeretnének 
Mottó: „Tudatában vagyok tökéletlenségeimnek,

s ebben a megismerésben rejlik minden erőm.”
Mahatma Gandhi

ber értékrendjének, de 
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December 1-jével a téli évszakfe-
lelős a Csipet-Csapat csoport lett. 
Szép, téli díszbe öltöztettük az óvodát, 
amihez a másik két óvodai és a bölcsődei csoport is tevéke-
nyen hozzájárult. 

Az adventi ünnepkör kezdete a 2020-as évben már novem-
ber végén elindult, így a gyerekekkel november 30-án gyertyát 
is gyújtottunk – közösen, az óvoda zöld részén. Ez mindig igen 
bensőséges esemény nálunk. Hétről hétre alkalomhoz illő me-
sével éljük meg a várakozást – hol egy diavetítéssel, hol mese-
vetítéssel, alkalmanként mesejáték keretében. Ez évben Marék 
Veronika és Bartos Erika meséi köré építettük a tevékenysége-
ket a gyerekek nagy örömére. 

December elején Vargáné Dobó Katalin óvodapedagógus 
40 év színvonalas szakmai munka után nyugdíjba vonult. A 
Ficánka csoportban a szakmai tevékenységet Kántor Zsu-
zsanna folytatja, akit még egyszer üdvözlünk a munkaközös-
ségben! 

Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, sajnos dec-
ember elején nem láthattuk vendégül a csoportokban szemé-
lyesen a Mikulást sem. Igyekeztünk ennek ellenére is a lehető 
leggyermekközpontúbbá tenni ezt az ünnepet: a Mikulás „he-
lyettese” az ablakon kopogtatott a gyerekeknek, sőt, ablakon 
át még dalokat, verseket is hallgatott december 3-án. Épp ezért 
a kicsik még aznap délután kikészítették neki a benti cipőiket, 
és nagy örömünkre másnap reggel mindenki talált is egy gyö-
nyörű csomagot benne – amit ezúton is nagyon köszönünk a 
Katolikus egyháznak! 

Óvodánk életében komoly szerepe van a néphagyomá-
nyoknak, így december 11-én, pénteken nem maradhatott el a 
Luca-napi kotyolás, a Luca-búza ültetése sem. Sajnos a gyere-
kek saját részre nem készíthettek idén „poharas búzát”, mivel 
a szabályok értelmében ilyesmit nem vihettek volna haza, ezért 
úgy határoztunk, minden csoportnak saját kis „ültetvénye” 
lesz, amit közösen gondozunk majd. 

A karácsonyt december 16-án ün-
nepeltük, szintén zárt körben. Csopor-
tunk egy Bogyó és Babóca mesefeldol-

gozást adott elő az óvodának. A gyerekek nagyon ügyesek és 
lelkesek voltak. Utólag még egyszer gratulálunk minden kis 
szereplőnek! A mese után pedig a mindenki által legjobban 
várt esemény következett: az ajándékkeresés. Minden csoport 
csodás ajándékokat kapott, melyeket a gyerekek azonnal bir-
tokba is vettek.  A közös ajándékokon felül minden gyermek 
személyesen is egy kedves ajándékkal térhetett haza, Balaton-
kenese Város Önkormányzata jóvoltából, amiért a gyerekek és 
saját nevünkben is köszönetet mondunk. 

Köszönetünket fejezzük ki a dajka néniknek, hogy a miku-
lás- illetve a karácsonyi csomagokat a gyerekek részére fertőt-
lenítették, hogy hazaadhatók legyenek! 

A téli szünetet követően a gyerekekkel közösen leszedtük 
a karácsonyi díszeket, rendbe tettük a csoportszobákat és fel-
készültünk egyik legfontosabb feladatunkra: a téli madárete-
tésre. Madárbarát Óvodaként kiemelten kezeljük ezt a tevékeny- 

Tél az óvodában 

Advent
 

 
Mikulás 

 

Luca-nap
 

Karácsony
 

Farsang
 

séget: sok-sok kis vendégünk van az ablakok előtt, a gyerekek
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és óvó nénik legnagyobb örömére. Mag-
vakkal, faggyúgolyóval és Barbi néni 
idei újításával, zselatinba gyúrt gaboná-
val egészen a meleg beálltáig folyama-
tosan gondoskodunk a környékünkön 
telelő kismadarakról. 

Január 5-én nagy öröm ért bennün-
ket: a Balatonkenese Városért Közala-
pítvány adománygyűjtésének, illetve 
Balatonkenese Város Önkormányzatá-
nak és az óvoda közös beruházásának 
köszönhetően, egészségünk védelme 
érdekében az intézmény négy csoport-
szobájába beszerzésre került egy-egy 
Airfree WM140 levegőtisztító berende-
zés. Köszönettel tartozunk minden ado-
mányozónak, hogy az Alapítvány gyűj-
tését sikerre vitték! 

A Nevelési Tanácsadó döntése ér-
telmében a tanköteles korú gyerekek 
kb. 30 %-ának javasolt még további egy 
óvodai nevelési év. Az isko-
lába menő nagycsoportosok 
iskolaérettségi szintfelmérése 
január végén, február elején 
megtörtént. Valamennyi gyer-
mekünk iskolaérett, felkészült 
a majdani iskolakezdésre. A 
pontos eredményekről a szü-
lőket folyamatosan tájékoz-
tatjuk. 19 gyermek kezdheti 
meg általános iskolai tanul-
mányait 2021. szeptember e-
lején. 

Február 1-jén a bölcső-
dénkben, a Maci csoportban is 
személyi változás történt: Bo-
dó-Németh Kitti távolléte idejére Vargáné Tóth Ilona, bölcső-
dei dajka került a csoportba. 

Az elmúlt hónapokban a személyi változások mellett to-
vábbra is biztosított a színvonalas szakmai munka. 

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján izga-
lommal vártuk a medve időjóslását. Azokban a napokban is 
sok szép színes gyermekmunka került ki folyosóinkra. 

Nagy örömmel tájékoztatunk min-
denkit, hogy óvodánk a pályázást köve-
tően, szigorú elvárási rendszer alapján el-
nyerte az Örökös Zöld Óvoda címet! 

Február 8-án nevelés nélküli munka-
nap keretében intézményünkben az óvo-
da dolgozói köre online előadásokon vett 
részt, hogy szakmai szemléletünket szé-
lesítsük. Köszönjük az Önkormányzat-
nak a nevelés nélküli munkanap engedé-
lyezését és a szülőknek is, hogy megol-
dották aznapra gyermekük elhelyezését! 

Február közepére elkészültek a szak-
mai beszámolók is az intézményünkben 
fejlesztő munkát végző szakemberek ré-
széről. 

Farsangunkat február 12-én tartottuk, 
szintén zárt körben. Évről évre ez a gye-
rekek kedvenc mulatsága: idén sajnos a 
járványhelyzet miatt nem hozhatott be 
egy kisgyermek sem csemegét, üdítőt az 

ünnepre, de az Élelmezésveze-
tő és Intézményvezető asszony 
szerencsére talált egy kiskaput, 
így a konyhán keresztül minden 
csoportnak biztosítottak süte-
ményeket, amiért a gyerekek 
nevében is köszönetet mon-
dunk. 

A tavalyi nevelési év során 
óvodánk csatlakozott az Ovi 
Zsaru programhoz, amelynek 
keretében a nagycsoportosok-
kal komplex, prevenciós bűn-
megelőzési programcsomag ke-
retében játékosan, bábok segít-
ségével foglalkozunk. Ezt a te-

vékenységet az idei nevelési évben is folytatjuk, a gyerekek 
nagy örömére, ugyanis olyan színes fejlesztési lehetőséget rejt, 
mely által a gyerekek ismereteit bővítjük. 

Március elsejétől az évszakfelelősi feladatot átadjuk idei 
„Tavaszunknak”, a Ficánka csoportnak. Jó munkát kívánunk! 

Tóth Gézáné és Ujfalusi-Hujber Zsófia 
a csoport óvodapedagógusai 

 
 
 
 
 
 
 

2021. február 11-én örömmel fogad-
tuk intézményünkben a Földművelés-
ügyi Minisztérium értesítését, hogy a 
2020. szeptember 5-ig beérkezett pálya-
művek értékelésének folyamata lezárult, 
a döntés megtörtént. Az Agrárminiszté-
rium környezetvédelemért felelős he-
lyettes államtitkára és az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának köznevelésért 
felelős helyettes államtitkára döntése ér-
telmében a Kippkopp Óvoda és Böl-
csőde részéről benyújtott pályázatom a 
kiírásban meghatározott Zöld Óvoda 
Kritériumrendszerben foglalt tartalmak 

teljesítésében 85,5 %-os eredményt el-
érve elnyerte az „Örökös Zöld Óvoda” 
címet. 

Előzetesen a 2017. évben sikerült el-
nyernem a Zöld Óvoda pályázatot, és 
még korábban, három évvel előtte is. A 
támogató szakmai véleményt a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 
biztosította a számunkra. A pályázatok-
hoz részletesen kidolgozva kérték a 
külső és belső Zöld programmal kapcso-
latos továbbképzéseket, dokumentáláso-
kat, valamint az óvodai élet nevelési fo-
lyamataiban a mindennapokban megje-

lenő sajátosságok bemutatását. A pályá-
zathoz szükséges volt egy összehason-
lító, elemző beszámolót készíteni az el-
múlt évek értékei és eredményei tükré-

Ovi Zsaru
 

Téli madáretetés
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ben. Az intézményi dokumentumokban 
foglaltak alapján önértékelési szempont-
sort állítottunk össze a folyamatok leírá-
sával, a tevékenységek és területek ki-
dolgozásával. 

Sajátos, környezettudatos image-et 
sikerült kialakítanunk A Kippkopp Ó-
voda és Bölcsődéről. A „Zöld Óvoda” 
eredményes működését az intézményi 
hagyományok megteremtésével elértük. 

A gyerekekkel, dolgozókkal szoro-
san együttműködve, a hagyományokat 
tisztelve és megőrizve arra törekszünk, 
hogy az ember és a természet szerete-
tére, tiszteletére, védelmére, értékeink 
megóvására, s mindezek szépségeire fo-
gékony gyerekeket neveljünk. Pedagó-
giai Programunkban a fenntarthatóságra 
nevelést előtérbe helyezve, tudatosan fo-
galmazzuk meg a feladatainkat. A kidol-
gozott, teljes körű intézményi innová-
ciót, amely a tevékenységeink tervezé-
sét, programunkba való beépülését, 
szemléletünk formálását hosszútávon 
biztosítja, hatékonyan tudjuk működ-
tetni és a jövőben továbbra is azon mun-
kálkodunk, hogy méltók legyünk az 
„Örökös Zöld Óvoda” címre. 

Ebben a folyamatban nagy segítsé-
günkre vannak az óvodapedagógusok, 
valamint a segítő szándékú dolgozói kör 
és a szülők, a kialakult környezettudatos 
identitással. 

Óvodánk épülete szép, hőszigetelt, 
tetőszigetelt; a csapadékvíz-elvezetés 
biztosított, teljeskörűen akadálymente-
sített. A nyílászárók újak és megfelelnek 
a mai korszerű, energiatakarékos elvárá-
soknak. A főzőkonyha felújított, a kert-
rendezés udvaros által rendszeresen 
megoldott, napkollektorok és napele-
mek felszerelése valósult meg. A búto-
rokat, konyhai felszereléseket, környe-
zeti nevelést segítő, kompetenciafej-
lesztő, játék- és audiovizuális eszközö-
ket folyamatosan bővítjük. Óvodánkban 
egészséges, modern, harmonikus neve-
lési környezet biztosított az itt nevel-
kedő gyermekeink számára. A minden-

napjainkban a környezetbarát, energia-
takarékos megoldásokat helyezzük elő-
térbe, ezzel is eleget téve a Zöld Óvoda 
kritériumrendszerében megfogalmazott 
feltételeknek, ami segít bennünket az 
óvodánkra kiemelten jellemző környe-
zeti nevelés elmélyítésében, a környe-
zettudatos magatartás kialakításában. 

Az óvodapedagógusok magas szín-
vonalú önképzése és a továbbképzések 

folyamatosan szakmai 
megújulást biztosítanak 
pedagógiai munkánkban. 

Pedagógiai Progra-
munk átdolgozásakor új-
raértelmeztük a környe-
zeti nevelés céljait és fel-
adatait, és ahol szükséges 
volt, kibővítettük a fenn-
tarthatóság pedagógiájá-
nak óvodára lebontott, 
megvalósítható nevelési 
feladataival. Átdolgozás-
ra került a kompetencia-
alapú óvodai program-
csomag elemeinek speci-

fikus alkalmazása az Aprófalva csoport-
ban. 

A Balatonkenesei Hírlapban, vala-
mint a szülői értekezleteken minden év-
ben részletesen beszámolunk feladata-
ink elvégzéséről, eredményességéről, el-
ért célkitűzéseinkről, szakmai tovább-
képzéseinkről. Széleskörű tapasztalattal, 
innovatív tudással, eszközökkel és saját 
kidolgozású kiadványokkal, „jó gyakor-
latokkal” lettünk gazda-
gabbak. 

Jól haladunk a szelek-
tív hulladékgyűjtésben. 
Többek között szerződé-
sünk van elem, világító-
testek, valamint a kony-
hán a fáradt olaj elszállítá-
sára. A használhatatlan e-
lektronikus termékek gyűj-
tésére és elszállítására idő-
szakonként szervezőmun-
kát végzünk. „Előminősí-
tett Referenciaintézmény” 
vagyunk, amely intézmé-
nyünk szakmai image-ét 
erősíti. 

Óvodánkban a kistérségen belül pe-
dagógusoknak, óvodapedagógusoknak 
sok előadást, továbbképzéseket szervez-
tünk neves előadókkal, a szülőknek pe-
dig Szülők Iskolája címmel.  A folyama-
tos önképzés mellet igyekszünk minden 
pedagógusnak megadni a lehetőséget a 
kompetenciájuknak, érdeklődési körük-
nek megfelelő képzéseken és szakkép-
zéseken való részvételre. Nevelőtestüle-
tünk igen sokszínű, ami által szakmai, 
pedagógiai munkánk sokrétűvé válha-

tott. Fontosnak tartjuk, hogy a magasan 
képzett, értékes, megújulni akaró és tudó 
pedagógusok a gyermekek iránt elköte-
lezett, korszerű nevelésük érdekében 
változatos módszerek alkalmazásával 
erősítsék óvodánk jó hírét, egyéni arcu-
latát. A segítő szándék, az empátia fon-
tos értékek számunkra. A néphagyo-
mányőrzés számtalan területe, a termé-
szettel, a környezettel való szoros kap-
csolat erősítése mind céljaink között 
szerepel. 

A pedagógusok és gondozónők a ne-
velési programban lefektetett elveknek 
megfelelően magas színvonalon végzik 
nevelő munkájukat. Betartják az egyéni 
bánásmód és differenciált foglalkozás 
módszereit. Alkalmazzák a játék szemé-
lyiségfejlesztő lehetőségét és a tanulási 
folyamatban a kötetlen szervezeti forma 
adta lehetőségek megvalósítását. A tár-
gyi eszközök folyamatos felmérését, be-
szerzését, cseréjét, az esztétikus intéz-
ményi környezet biztosítását fontos fel-
adatunknak tartjuk. 

Egymás tiszteletét – az együttműkö-
dés, a döntés és választás képességének 
fejlesztését – a felelősségvállalásra ne-
velést önmaga és társai felé – az önálló-
ságra, az önérvényesítésre nevelést – a 
kommunikáció, a kreativitás fejlesztését 
– a környezet értékeinek a megbecsülé-
sére való nevelést – a hagyományőrzést 
Kippkopp Programunkban megfogal-
maztuk és alkalmazzuk. A családokkal 
jó kapcsolat megtartására törekszünk. 

Az egészséges életmódot, életvitelt 
Pedagógiai Programunk biztosítja az 
óvodai nevelési feladataink segítségé-
vel. A gyermekek egészséges testi, lelki 
fejlődéséhez biztosítjuk az egészséges, 
biztonságos környezetet. 

A Kippkopp Óvoda Pedagógiai 
Programjának kiemelt részeként ápoljuk 
a népi hagyományokat. Célunk a termé-
szeti értékeket tisztelő, óvó-védő szem-
léletmód és viselkedéskultúra kialakí-
tása, mely a hagyományok, zöld jeles  

Víz világnapi dekoráció 2018-ban
 

Faültetés 2017-ben
 

napok preferált kiemelésével történik.
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Természetes anyagokból készült „Zöld 
falunk” évszak-program alapján lehető-
séget biztosít kiállítások szervezésére, a 
növény- és állatvilág megismerésére, a 
12 hónap fontos, környezettel kapcsola-
tos feladatainak, felhívásoknak, népi 
bölcsességeknek megtalálására. Az új-
rahasznosítható anyagok rendszeres 
használata a gyermekek foglalkoztatásá-
ban fellelhető. A gyerekek az elméleti 
környezetvédelmi alapok megtanulása 
mellett rendszeresen készítenek és he-
lyeznek ki madáretetőket, elkészültek a 
csoportszobákba a szelektív „hulladék-
szigetek”. A madarak és fák napján ren-
dezett hagyományos akadályversenyen 
a gyerekek játékos versengés keretében 
kamatoztathatják megszerzett ismeretei-
ket. 

A munka jellegű tevékenységek kö-
zül a naposi munkára, környezetszépítő 
munkára, csoportszoba és udvar rende-
zésére és a kiskert gondozására helye-
zünk hangsúlyt. Kiskertünket sikerült az 

elvárásoknak megfelelő-
en kialakítani. Termőföl-
det hozattunk egy külön 
területre, intézményünk 
védett udvarrészére. A nö-
vények felfuttatásához ar-
ra alkalmas támasztékot 
készíttettünk, és rendsze-
resen tudunk rá futó ha-
szonnövényeket futtatni. 
A jól előkészített kertbe 
az óvodai csoportok kü-
lönböző magokat és pa-
lántákat vethetnek és ül-
tethetnek tavasszal. Az ó-
vodapedagógusok a dajka 

nénik bevonásával a nagycsoportos gye-
rekekkel gondozzák a kiskertet. Gazol-
ják, locsolják és a beérett terméseket kö-
zösen fogyasztjuk el, valamint felhasz-
náljuk díszítéshez és Az ősz kincsei kiál-
lításhoz is. A tök, paradicsom, sütőtök 
díjnyertes méreteket ölt a beérés idejére. 
Szépen virágosítunk, minden csoport-
nak külön kis virágágyása is van. Udva-
runkon rendszeresen gondozzuk a fákat 
is. A karácsonyfánk évek óta gyökeres 
fenyő, amit az ünnepek elmúltával kiül-
tetünk az udvarunkra. Az elmúlt évek-
ben sajnos szükség volt több fa engedé-
lyezett kivágására a balesetveszély mi-
att, viszont helyette több fát ültettünk 
az udvarra, ezzel is biztosítva az árnyé-
kos részeket, a tisztább levegőt és zöld 
övezetet a gyerekek számára. Zöld ó-
voda lévén jól működik az „Egy gyerek 
– egy palánta” program, aminek kö-
szönhetően mindig sikerül virágoskertet 
kialakítani. Monostory Gyula és Anikó 
kivitelezésében a belső udvaron Kneipp 

út-vonalat alakítottunk ki. A Zöld jeles 
napok ünneplését is nagymértékben elő-
segíti a kedvező környezetünk. Nagy 
öröm, hogy sikeres pályázat eredménye-
ként 2021. decemberében padokkal és 
egy új játszótéri komplex fajáték esz-
közzel bővülhettünk az óvodai játszóud-
varon. Zöld környezetünk, udvarunk a-
dottságai és a Balaton közelsége lehető-
séget teremt a csoportoknak a helyszíni 
foglalkozások tartására és a megfigyelé-
sekre. 

Programunkban a fenntarthatóságra 
nevelést előtérbe helyezve, tudatosan fo-
galmazzuk meg a feladatainkat. A kidol-
gozott, teljeskörű intézményi Zöld Ó-
voda-elvek magas színvonalon valósul-
nak meg. Hosszútávon biztosítják a te-
vékenységeink tervezését, Pedagógiai 
Programunkba való beépülését, szemlé-
letünk formálását. 

Oktatási szakemberektől nagyon sok 
elismerésben részesültünk, az intézmé-
nyünkben már öt alkalommal történt 
óvodapedagógus-minősítés alkalmával. 
Jó gyakorlatainkat kiteljesedve alkal-
mazzuk napi gyakorlatunkban. Folya-
matosan fogadunk óvodapedagógusokat 
gyakorlatra, és készek vagyunk tudá-
sunk átadására, a mentori feladatokra. 

Köszönöm az Önkormányzatnak, 
hogy biztosítja a kedvező feltételeket in-
tézményünk színvonalas szakmai műkö-
déséhez, valamint a dolgozók, gyerekek 
és a segítő szülők támogatását az Örökös 
Zöld Óvodáért végzett munkánkban! 

 
Galambos Lászlóné  

intézményvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Zöld Fal 2020 tavaszán
 

 
1. Március 21-én kezdődik – 18 BETŰ 
2. Sándor, József, Benedek, kik ők? – 10 BETŰ 
3. Március 15. …? – 12 BETŰ 
4. Kedves tavaszi virágunk – 6 BETŰ 
5. Ha … megrázza a szakállát, az havazást jelent – 

7 BETŰ 
6. Március 8., nemzetközi … – 5 BETŰ 
7. Tavasz költőiesen – 7 BETŰ 
8. Márciusban hazatér a villásfarkú … – 6 BETŰ 
9. És visszatér a piros csőrű … – 5 BETŰ 
10. „Fú és …, úgy lesz tavasz.” – 5 BETŰ 
11. Március 25-e, … Boldogasszony napja – 12 

BETŰ 
12. Az aranymálinkó más néven – 9 BETŰ 
13. 2021 emlős állata – 8 BETŰ 
14. 2021 kétéltűje, a zöld … – 7 BETŰ 
15. 2021 madara – 10 BETŰ 
16. 2021 vadvirága, az egyedüli védett gyom, a ve-

tési … – 7 BETŰ 
17. 2021 egyedi fája, a mélykúti templomdombi … 

– 7 BETŰ 
18. 2021 rovara a … szender – 10 BETŰ 
19. 2021 gombája, az óriás … gomba – 9 BETŰ 
20. 2021 fája a lisztes … – 8 BETŰ 
21. 2021 hala, a … – 10 BETŰ 
22. Színpompás madarunk – 10 BETŰ 
23. Március 22., zöld jeles nap – 13 BETŰ 
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Az elmúlt időszakban a járulékfizetés 
tekintetében is változás történt. Ezt vesszük 
most szemügyre. 

Azok esetében, akik munkaviszonnyal 
rendelkeznek, azaz biztosított a munkáltató, 
2020. június 1. naptól a társadalombiztosí-
tási járulék 18,5%, a nyugdíjjárulék 10%. A 

nyugdíjjárulékot az álláskeresési támogatásban részesülő és az 
egyházi jogi személyek, az egyházi szolgálati viszonyban álló 
egyházi személyek után is fizetni kell. 

2021. január 1. naptól havi 8.000.- Ft, napi 270.- Ft egész-
ségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni. Az adóhatóság 8 
napon belül értesíti a magánszemélyt, ha biztosítási jogviszo-
nyának vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságá-
nak megszűnése miatt egészségügyi szolgáltatási járulékfize-
tési kötelezettsége keletkezik. Ha ez meghaladja a háromhavi 
összeget, akkor a magánszemély TAJ-kártyája érvénytelenné 
válik, és ezáltal a tb-támogatott egészségügyi szolgáltatásokat 
térítésmentesen nem veheti igénybe mindaddig, amíg a tarto-
zást meg nem téríti. Érdemes odafigyelni abban az esetben is, 
ha a szülők gyermeke befejezi az iskolai tanulmányait, illetve, 
ha esti tagozaton végzi a tanulmányait, mivel ebben az esetben 
is esedékes a TB fizetési kötelezettség. 

Előnyösen változik a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi 
eszközök beszerzéséhez, előállításához felvett hitel kamata 
alapján érvényesíthető, kisvállalkozásoknak járó adókedvez-
mény. Eddig a 2017. január 1-je után felvett hiteleknél volt ér-
vényesíthető a kamat teljes összege adókedvezményként. 
2021. január 1-jétől a hitelszerződés megkötésének időpontjá-
tól függetlenül igénybe vehető a kamat teljes összege adóked-
vezményként. A vállalkozói személyi jövedelemadó szerint 
adózó egyéni vállalkozók ezt a kedvezményt már 2020-ra vo-
natkozó személyijövedelemadó-bevallásukban igényelhetik. 

Átalakul a személyi kedvezmények köre, melynek értelmé-
ben a jelenleg a minimálbér 5%-áig igénybe vehető adóked-
vezmény jövőre az összevont adóalapot csökkentő kedvez-
ményként vehető majd figyelembe, a minimálbér harmadának 
a mértékéig. Az szja megtakarítás elérheti a 8.055,- Ft-ot ha-
vonta (a minimálbér esetleges növelése ezt is befolyásolhatja), 
azaz a kedvezmény összege nem változik, csak az érvényesítés 
módja. 

Súlyosan fogyatékos személynek továbbra is azt kell te-
kinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvez-
mény szempontjából a súlyos fogyatékosságnak minősülő be-
tegségekről szóló 335/2009. sz. Kormányrendeletben felso-

rolt betegségben szenved, valamint rokkantsági járadék-
ban vagy fogyatékossági támogatásban részesül. Orvosi i-
gazolás, illetve fogyatékossági támogatásról, rokkantsági jára-
dékról szóló határozat alapján érvényesíthető a kedvezmény. 

Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása 

Az öregségi nyugdíj mellett dolgozók jövedelme után 
2020-ban is már csak a 15% személyi jövedelemadót kell meg-
fizetni, természetbeni, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot 
és nyugdíjjárulékokat nem kell. 

2020. július 1-jétől nemcsak a Munkatörvény szerinti mun-
kaviszonyban álló, hanem valamennyi dolgozó nyugdíjast 
megilleti a járulékkedvezmény, függetlenül a foglalkoztatás 
formájától (pl. megbízás keretében végzett munka után). 

SZÉP-kártya 

A SZÉP-kártya adta lehetőségekről már korábban is szó 
esett. Időnként átalakításra kerül, illetve időlegesen új és új 
kedvezmények kerülnek a csomagba. 

2021. június 30-ig meghosszabbításra került a SZÉP-kár-
tya juttatások szociális hozzájárulási adómentessége. 

A 2021. január 1. és 2021. június 30. közötti keretösszeg: 
 szálláshely alszámlájára utalt támogatás: legfeljebb évi 

400 ezer forint, 
 vendéglátás alszámlájára utalt támogatás: legfeljebb évi 

265 ezer forint, 
 szabadidő alszámlájára utalt támogatás: legfeljebb évi 

135 ezer forint összegig minősül béren kívüli juttatás-
nak; 

 vendéglátás alszámlánál legfeljebb évi 150 ezer forint, 
 szabadidő alszámlánál legfeljebb évi 75 ezer forint, 
 szálláshely alszámlánál legfeljebb évi 225 ezer forint, 
2021. július 1-jétől az éves rekreációs keretösszeg minden 

munkáltató esetében 450 ezer forint lesz. 
A törvényben meghatározott keretösszegek az adóévre vo-

natkoznak. Ha a munkáltató az első félévben már annyi jutta-
tást adott, hogy az kimeríti a következő juttatás időpontjában 
hatályos szabályok szerinti keretösszeget, akkor a keretössze-
get meghaladó rész már csak egyes meghatározott juttatásként 
adható. 

Egyes meghatározott juttatások 

Az ilyen juttatások értékének 1,18-szorosa után a kifizető-
nek a 15% személyi jövedelemadón felül 15,5% szocho és 
1,5% szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége is kelet-
kezik. 

A SZÉP-kártya korláton felüli része: 
 önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárakba utalt célzott 

támogatás; 
 ajándékutalvány évi 1 alkalommal a minimálbér 10%-

áig, amely maximum 16.100,- Ft lehet; 
 a kifizető által hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó ét-

kezés vagy más szolgáltatás alapján juttatott adóköteles 
bevétel; 

 cégtelefon használatának 20%-a után; 
 térítésmentes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás 

után juttatott adóköteles bevétel, melyre egyidejűleg 
több magánszemély jogosult és a kifizető nem képes 

Szociálpolitikai kalauz 
Aktuális rendelkezések 

TB, cafeteria, fogyatékos személyek adózása, nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása 
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megállapítani az egyes magánszemélyek által megszer-
zett jövedelmet. Továbbá több magánszemély – bele-
értve az üzleti partnereket is – számára szervezett, díj-
mentes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben vi-
selt költség, ha a juttatás körülményeiből megállapít-
ható, hogy az elsődlegesen szabadidőprogramra, ven-
déglátásra irányul. Ide sorolható például a saját munka-
vállalók kávé-, tea-, üdítőfogyasztása is. 

Adómentes juttatások vehetők igénybe a következőkre: 
óvoda, bölcsőde költségei; védőszemüveghez való juttatás; 
sportrendezvényekre és kulturális szolgáltatásokra belépő a 
minimálbér erejéig; munkába járás gépjárművel, maximum 
15.- Ft/ km. 

A fentiekből kitűnik, hogy ebben az évben is élhetnek a 
munkáltatók és munkavállalók különféle kedvezményekkel. A 
további kérdés, hogy a jelenlegi helyzetben melyik lehetőséget 
lehet a legmesszebbmenőkig kihasználni.  

Jelen írás nem teljes körű, célszerű minden minden esetben 
a megfelelő helyen érdeklődni. 
Forrás: https://nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/ 
https://www.consultatiobp.hu/hu/ 
A személyi jövedelemadóról szóló törvény A 70.§ 3. bek. b.) 
pontja 

Összeállította: Varga Ákos  
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 
 

Az idős emberek sérelmére elkövetett jogsértések főként az 
egészségügyi állapotuk miatt rossz mentális és fizikai állapot-
ban lévő, elsősorban elhagyatott, egyedül, illetve ritkán lakott 
területeken élőket érinti. 

De a városban élőket sem kerüli el 
ez a fajta bűncselekmény. Jellemző, 
hogy az érintett korosztály az értékeit 
biztonsági eszközökkel (megfelelő nyí-
lászárók, zárak, vagyonvédelmi jelző-
riasztó rendszerek, egyéb vagyonvé-
delmi eszközök alkalmazása stb.) nem, 
vagy nem megfelelően védi. Az esetek 
jelentős részénél megállapítható, hogy 
az elkövetők kihasználták a korosztály 
jóhiszeműségét, segítőkészségét. 

Az utóbbi időben egyre gyakoribb az ún. „unokázás” 
módszer. E csalárd elkövetői magatartás lényege: 

● az elkövetők telefonon keresztül az idős személy unoká-
jának adják ki magukat, vagy 

● az unokára hivatkoznak, 
● egy állítólagos balesetre, vagy káreseményre hivatkoz-

nak, 
● az átverést a legbensőbb érzésekre építik fel – arra az ag-

godalomra, szeretetre, amit az ember a családtagjai iránt 
érez), 

● jellemzően az unoka érdekében, annak megsegítésére el-
sősorban készpénzt kérnek, 

● legendájukhoz hozzátartozik, hogy az unoka helyett más 
személyt küldenek a pénzért a megtévesztett idős sze-
mélyhez, így az „unokával” nem fog a sértett találkozni, 

● az elkövetők arra törekednek, hogy legkevésbé se lehes-
sen őket – később – beazonosítani, 

● többnyire a déli, illetve kései órákban kerítenek sort a 
megtévesztésre alapozó cselekményükre. 

Nagyon fontos, hogy ébernek és egészségesen gyanakvó-
nak kell lenni. Az elkövetők telefonhívását követően ki kell 
deríteni, hogy tényleg bajba került-e a szerettünk. Az ilyen ese-
mények elkerülésé érdekében a család dolgozzon ki vész-for-
gatókönyvet, egy „riadóláncot”. Egyezményes jel lehet a hoz-

zátartozók közötti bármilyen utalás, 
amelyet csak a családtagok tudnak, 
illetve ki kell alakítani egy olyan 
önvédelmi reflexet, hogy az esetle-

ges ismeret-
len, vagy csa-
ládtagra uta-
lásos kárese-
mény kapcsán 
azonnal fel-
hívni valakit, aki igazolni képes az ese-
mény valódiságát. Soha nem szabad 
kapkodni, legyen arra idő, hogy felhívják 
más családtagjukat is, akár azt is, akire 
hivatkoznak, hogy bajba került. Ezáltal 

biztosra lehet menni, hogy valóban szükség van-e a segítsé-
gükre. 

A Rendőrség akkor tud reagálni jogsértésre, ha az a tudo-
mására jut. Akit ilyen sérelem ért, vagy az elkövetők bármi-
lyen oknál fogva nem tudták megvalósítani a tervezett jogsér-
tést, abban az esetben is érdemes értesíteni a Rendőrséget, mert 
fontos információkat tartalmazhatnak az eset során tapasztal-
tak. Minden eset más és más, de a nyomozó hatóság a konkré-
tumok tükrében csak a bejelentett esetek kapcsán tud dönteni 
az eljárás kezdeményezéséről. 

Javasoljuk mindenkinek: 
● csak leinformálható, megbízható személyeket engedje-

nek be az életterükbe. Akit nem ismernek, azt ne invi-
tálják be, 

● sem telefonon, sem személyesen senkinek, semmiféle in-
formációt ne adjanak ki az életvitellel kapcsolatban 
(egyedül él-e, gyermek, vagy unoka van-e) idegen sze-
mélynek. 

Ha mégsem bíznak a lakáshoz, házhoz 
kiérkező személyben, hívják 

a Rendőrséget a 112-es ingyenes segélyhívó számon! 

Forrás: police.hu 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

 
A technikai fejlődés következtében az internet a min-
dennapok része lett. Használatával könnyebbé, egy-
szerűbbe tehetjük életünket. A virtuális tér azonban 
valós veszélyeket is jelent. 

 

Bűnmegelőzési tanácsok 
az ún. „unokázós” csalások megelőzésére 

A Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

hírei 

Biztonságos internethasználat 
 

Digitálisan tárolt személyes és pénzügyi adataink megfelelő védelem hiányában illetéktelen személyekhez kerülhetnek. Az
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elkövetők módszerei időről-időre változnak, de az ajánlott biztonsági intézkedések és magatartási szabályok tudatos betartásával 
jelentősen csökkenthetőek a felmerülő kockázatok. (Ajánljuk a https://www.biztonsagosinternet.hu oldalon látogatását.) 
 

Biztonságos környezet megteremtése 
A technikai megoldások – akárcsak az otthonunk védelmében 
– jelentik az első lépcsőt. Gondoskodjunk arról, hogy a számí-
tógépünk és az otthoni hálózatunk is biztonságos legyen. En-
nek érdekében: 

● Rendszeresen telepítse számítógépén az operációs rend-
szer és a felhasználói programok frissítéseit! Mobilesz-
közein is frissítse az alkalmazásokat! 

● A vírusok (és egyéb kártékony programok) elleni véde-
kezés céljából feltétlenül javasolt vírusirtó program te-
lepítése és frissítése! 

● Számítógépén a felhasználói fiókok felügyeletén állítsa 
be, hogy a kritikus műveletekhez (pl. program telepítése) 
a felhasználó engedélyére legyen szükség! Mindennapos 
használatra biztonságosabb az általános (nem rendszer-
gazdai jogosultsággal rendelkező) felhasználói fiók 
használata! 

● Ne állítsa a böngésző biztonsági beállításait az „ajánlott” 
szint alá! 

● Ismeretlen eredetű szoftvereket ne telepítsen! 
Tudatos internethasználat 

A legjobb zár és riasztó sem ér semmit, ha a tu-
lajdonos átadja a kulcsot vagy a kódot, esetleg 
nyitva hagyja az ajtót és nem kapcsolja be a ri-
asztót. Az interneten keresztül érkező veszé-
lyek néhány egyszerű szabály betartásával el-
kerülhetőek: 

● Csak ismerős feladó által küldött e-mail 
mellékletét nyissa meg! 

● Soha ne adjon meg jelszót, PIN kódot 
e-mailben küldött kérésre! 

● Belépéskor mindig gépelje be az URL cí-
met, ne a kapott linkre kattintva lépjen be 
az oldalra! 

● Online bankkártyás fizetésnél mindig 
győződjön meg arról, hogy valódi banki 
oldalon adja meg az adatokat, más olda-
lon (pl. kereskedő oldalán) ne adja meg 
azokat! 

● Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsít-
vánnyal rendelkező (https előtag) oldalon 
adjon meg! 

Adataink fokozott védelme 
Otthon az értékeink (készpénz, ékszer) védel-
mére további megoldásokat (értéktároló, széf) 
használhatunk. A digitálisan tárolt adataink vé-
delme érdekében is fokozott körültekintéssel 
járjunk el: egyrészt, hogy illetéktelen szemé-
lyek ne férjenek hozzá, másrészt elvesztésük 
(pl. technikai probléma, szándékos károkozás) 
esetén is vissza tudjuk állítani őket. 

● Ne adja meg senkinek felhasználói ne-
vét és jelszavát! 

● Közösségi oldalon ne legyen nyilvános a 
profilja, a személyes adatait, a megosztott 
tartalmakat csak az ismerősei láthassák! 

● Csoportosítsa ismerőseit és ezáltal korlá-
tozhatja, hogy ki mit láthat! 

● Egyéb oldalra vagy alkalmazásba közös-
ségi profiljával történő bejelentkezés so-

rán ellenőrizze, hogy az oldal vagy alkalmazás milyen 
személyes adatához fér hozzá (születésnap, e-mail cím, 
ismerőseinek köre stb.)! Szükség esetén módosíthatja az 
elérhető információk körét. 

● Más által is használt számítógépen – ha befejezte az in-
ternet használatát – minden esetben jelentkezzen ki a 
közösségi oldalról, levelezéséből! A böngésző bezá-
rása nem elegendő. 

● Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot fontos ada-
tairól. Erre alkalmas lehet egy külső merevlemez, amit 
csak a biztonsági mentés idejére csatlakoztatunk a szá-
mítógéphez vagy olyan online tárhely, amely tárolja a 
fájlok korábbi verzióját is. 

100%-os biztonság nincs! 
DE! 

A biztonságos környezet megteremtésével, 
tudatos internethasználattal 

és adatainak fokozott védelmével 
biztonságosabbá teheti az internethasználatot. 

Forrás: police.hu 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
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Idén is lesz alkotói pályázat 
Az előző évek hagyományait követve az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2021-ben, 

immáron nyolcadik alkalommal hirdeti meg az alkotói pályázatot óvodásoknak és iskolá-
soknak. 

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idén olyan alkotásokat vár, amelyeken az óvodá-
sok és az iskolások megmutatják, hogyan látják ők a tűzmegelőzést és a tűzvédelmet, a tűz-
oltói hivatást. Az óvodásoktól szabadkézi rajzokat vagy kézműves alkotásokat várnak. Az 
iskolások három korcsoportban pályázhatnak. Hattól tíz, tizenegytől tizennégy, és tizenöttől 
tizennyolc éves korig szabadkézi rajzot, egyéb kézműves alkotást küldhetnek be, de írhatnak 
verset vagy mesét, esetleg számítógépes programot is készíthetnek. 

A pályaműveket április 30-ig lehet benyújtani postán vagy e-mailen, illetve előzetes 
egyeztetés után személyesen a fővárosi, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz 
a korcsoport és kategória megjelölésével. 

Az országos pályázat fővédnöke dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöke. 
Az országos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltó-
sági főfelügyelő. 

A területi versenyen első helye- 
zést elért alkotások részt vesznek az 
országos versenyen is, amelynek dí- 
jait 2021 júniusában Budapesten ad- 
ják át. Az országos verseny győzte- 
sei értékes díjakat kapnak, emellett 
különdíjak is gazdára találnak majd. 
Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan 
a legtöbb pályázatot nyújtják be, el- 
nyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 
2021” címet, amelyért izgalmas tűz- 
oltó-bemutató jár, amelyen a gyere- 
kek megismerhetik a füstsátrat, olt- 
hatnak tálcatüzet, és vághatnak ron- 
csot is. Mindez tűzvédelmi oktatás 
keretein belül, játékos formában tör- 
ténik. 
 

 
Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
06-88/620-800 

06-20/413-8599 

Munkában 
a tűzoltók 

a viharos szél 
miatt 

A február 11-12-én érkezett 
hidegfront viharos szele ren-
geteg munkát adott a Vesz-
prém megyei hivatásos és ön-
kormányzati tűzoltóknak. A 
vihar legjobban Várpalotát té-
pázta meg a megyében, eze-
ket a káreseteket a pétfürdői 
hivatásos tűzoltók a veszp-
rémi hivatásos egységekkel 
közösen számolták fel. A szél 
épületek tetőszerkezetét bon-
totta meg, Veszprémben egy 
fémből készült kerti kisházat 
is elsodort. Emellett számos 
kidőlt fa és letört faág miatt 
avatkoztak be a tűzoltók. A 
7309-es úton, Öcs és Padrag-
kút között egy úttestre dőlt fa 
zárta el az utat a forgalom 
elől, Badacsonytomajon, a 
vasútállomásnál dőlt egy 
nagyméretű fa a 71-es főútra. 
A forgalmi akadályt mindkét 
helyszínen hamar megszün-
tették. 
 

Bár már enyhül az időjárás mégsem 
ért véget a fűtési szezon. Továbbra is 
igénybe vannak véve fűtőberendezése-
ink. A fűtési időszak egyik legnagyobb 
kockázatát azonban éppen a kéménye-
ink elhanyagoltsága jelenti. Az idei 
évben már 24 esetben kellett vonulniuk
a Veszprém megyei tűzoltóknak ké-
ménytűzhöz. 

Komoly veszélynek teszik ki ottho-
nukat és szeretteiket azok, akik úgy fű-
tenek, hogy elmulasztották a fűtőeszkö-
zük karbantartását, vagy nem megfele-
lő tüzelőanyagot használnak. Ilyenkor a 
kéményben izzó korom meggyulladhat, 
ami könnyen átterjed a tetőre, vagy a 
tüzelőberendezés mellett tárolt éghető 
anyagok miatt az egész lakásra. 

Folyamatosan nő azon háztartások 
száma, ahol szilárd tüzelőanyaggal fű-
tenek. A szilárd anyagok vagy olaj ége-
tésekor keletkező korom pedig lerakó-
dik a kémény falára. Az egyre vasta-
gabb koromréteg leszűkíti a kémény 
belső kerületét, magas hő hatására ez a 
lerakódás akár meg is gyulladhat. 

 

Gyakori, hogy az emberek nem o-
lyan anyaggal fűtenek, mint amilyen 
tüzelőanyag elégetésére az adott fűtő-
eszközt megtervezték, esetleg nem tart-
ják karban, nem tisztítják fűtőberende-
zésüket. A nem rendeltetésszerű hasz-
nálat jelentős anyagi kárral és eseten-
ként súlyos sérülésekkel járó tűzesetek-
hez is vezethet. Több korom rakódik le 
az olyan égéstermék-elvezető rendszer-
ben, amelyben hulladékot vagy más, 
nem megfelelő tüzelőanyagot – lakko-
zott, festett, vagy nedves fát – égetnek. 
A lerakódott koromréteg fűtés során 
izzani kezd, meggyullad és akár ké-
ménytűzhöz is vezethet, a kéményről 
pedig a tűz másodpercek alatt átterjed-
het a ház tetőszerkezetére és egyéb ré-
szeire. 

A lerakódott korom eltávolításá-
val, a fűtőeszköz és a kémény karban-
tartásával megelőzhetők a kéménytü-
zek. A fűtőeszköz takarításához hívja-
nak szakembert, a kémény tisztítását 
pedig tegyék lehetővé a kéménysep-
rők részére.  
 

Aggasztóan sok a kéménytűz a megyében 

A katasztrófavédelem 
kéményseprő-ipari szerve elérhető a 

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ 
weboldalon 

vagy a 1818-as telefonszámon 
a 9.1-es menüpont alatt. 

Ha pedig kéménytüzet észlel, 
azonnal hívja 

a 112-es segélyhívó telefonszámot! 
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Március 22-e a víz világnapja. A környezetszennyezés és 
az illegális hulladék nyomában tett utunk során most kanya-
rodjunk vizeink felé. 

A napi sajtóból rendszeresen értesülhetünk, hogy a prob-
léma egyáltalán nem elméleti, nagyon is kézzel fogható és sú-
lyos. Elég, ha csak a közelmúlt eseményeire gondolunk. 

2020. december 12-én telefonos lakossági bejelentést ka-
pott a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság: Szigetszent-
miklóson egy csapadékvíz-kifolyónál és a mellette levő, Na-
tura 2000 természetvédelmi területként számontartott nádas-
ban olajszennyeződés nyomaira bukkantak. A csatorna a Du-
nába torkollik, ezért a vízügyi szakemberek a felderítést a le-
hető leghamarabb megkezdték. Mint később kiderült, a Rác-
kevei-Soroksári Duna-ág szennyezéséhez hasonló környezet-
károsításra Magyarországon az elmúlt ötven évben nem volt 
példa. 

A helyszíni szemle során megállapították, hogy a csatorna 
torkolatánál nagy mennyiségű, sűrű, 2-5 cm vastagságú szén-
hidrogén-származék – fáradt motorolaj – úszik a vízen, illetve 
a parti sáv növényzetére tapadt. A szennyezés nagyjából 2000 
négyzetméteres területre terjedt ki. 

A kármentesítésben az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
mellett több vízügyi igazgatóság szakemberei vettek részt, s 
bekapcsolódtak Szigetszentmiklós önkormányzatának munka-
társai, valamint a helyi horgászegyesület tagjai is. Az olajat 
vákuumszivattyúkkal távolították el a vízfelszínről, illetve a 
felitatására speciális anyagot helyeztek ki. Hat munkagéppel 
dolgoztak folyamatosan. A nádasban, a vízinövények között 
egyik technikát sem lehetett alkalmazni, ezért a növényzet egy 
részét el kellett távolítani. Ez a növényzet akadályozta meg, 
hogy a szennyeződés a Dunába jusson. Január végére több 
mint félmillió kilogramm olajos vizet tisztítottak meg, az el-
szállított veszélyes hulladék mennyisége meghaladta a 600 
tonnát. 

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság feljelentést 
tett, a rendőrség ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. Fel-
ajánlásokból 12 millió forint nyomravezetői díjat tűztek ki. 

A vízügyes szakemberek egyeztetést kezdtek a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park munkatársaival az ökológiai károk enyhítése és 
a továbbiak megelőzése végett, de az már azonnal nyilvánva-
lóvá vált, hogy a természetnek évekre lesz szüksége a sokkból 
való felépüléshez. 

Miközben nagy erőkkel dolgoztak a kárelhárításon, újabb 
szennyezés érte a területet. December 30-án ugyanannál a csa-
tornatorkolatnál, ahol a korábbi esetet is észlelték, ismét friss 
olajszármazékot találtak. Ipari búvárok igyekeztek felderíteni 
a szennyeződés forrását, s megállapították, az anyag ez alka-
lommal feltehetően közvetlenül a torkolatnál került a csator-
nába.  

Február 17-én az erdélyi Miszbánya település mellett be-
zárt bánya tárnáiból a területen lehullott nagy mennyiségű csa-
padék hatására tisztítatlan bányavíz ömlött a közeli patakba, 
melyből hamarosan a Szamosba, onnan pedig a Tiszába jutott. 
Másnap hajnalban a Szamos csengeri szakaszánál néhány ne-
hézfém – alumínium, réz, cink – koncentrációja már a határér-
ték felett volt. A vízügyi szakemberek számításai szerint a Ti-
sza és mellékfolyói vízhozamának jóvoltából a szennyeződés 
napok alatt felhígul. 

Ezekben a napokban a nagy mennyiségű csapadék okozta 
vízszintemelkedés a folyókon a nehézfémek mellett mást is 
hozott Magyarországra. Ukrajnából és Romániából hulla-
dékáradat indult meg, s már nem először: nagyobb esőzések-
nél, hóolvadáskor mindig előfordul. A patakok, folyók partjára 
kihordott illegálisan lerakott kommunális hulladékot hozzák 
magukkal a folyók. A mostani áradat zömében PET palacko-
kat sodort a Tiszán, amelyet a vízügyi szakemberek a PET 
Kupa Egyesület tagjaival együttműködve távolítottak el a fo-
lyóból. Vásárosnaménynál új munkagépet állítottak üzembe, 
mellyel 24 órán át, folyamatosan gyűjtötték össze a vegyes 
hulladékból álló uszadékot. 

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Duna, a Dráva és 
mellékfolyóik közvetlen környezetét kezdte megtisztítani. Az 
élővizek megtisztítása érdekében szakmai szervezetek, civil 
egyesületek is sokat segítettek. 15 szektorban folyt a munka, 
melynek során mintegy 350 m3 vegyes hulladékot gyűjtöttek 
össze, amely a kommunális hulladék mellett nagyrészt építési 
törmeléket, gumiabroncsot, műanyagszármazékokat és elekt-
ronikus hulladékot tartalmazott. A szemetet négy depóban sze-
lektíven válogatták, eztán hivatalos hulladéklerakóba került. 

A rengeteg illegálisan lerakott hulladék tehát természetes 
vizeink épségét is veszélyezteti – és akkor még nem beszéltünk 
arról, mi történik, ha a szennyezés az ivóvízbázisba jut. 

Nézzük azonban most azt, mi a helyzet a közvetlen környe-
zetünkben: érinti-e az országban sok helyen tapasztalható vízi, 
vízparti szennyezés a Balatont? 

Írásban feltett kérdéseinkre Horváth László rendőr ezre-
des, rendőrségi főtanácsos, a Balatoni Vízirendészeti Rendőr-
kapitányság vezetője válaszolt. 

Tapasztalható-e a Balatonon bármilyen emberi tevé-
kenység okozta vízszennyezés? 

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságra (BVRK) a 
Balaton vízterületét érintő jelentős vízszennyezésről az elmúlt 
években nem érkezett bejelentés, így emiatt környezetkárosí-
tás vagy természetkárosítás miatt nem is indult büntetőeljárás.  

Azonban szinte minden évben, évente 1-2 alkalommal tu-
domásunkra jut kisebb vízszennyezés, ami elsősorban a kikö-
tőkben tárolt, kedvtelési célú hajók tankolása során vízbe jutó 
üzemanyag miatt jön létre. Ilyenkor a vízirendészeti rendőr-
járőr minden esetben a helyszínre vonul, hogy ott tájékozód-
jon az aktuális helyzetről, a további szükséges intézkedések 
megtétele érdekében. A tapasztalat az, hogy ezeket az esete-
ket a kikötők jól tudják kezelni, és – szükség esetén – a Bala-
toni Vízügyi Kirendeltség munkatársaival együtt a lokális, kis 
kiterjedésű üzemanyagfoltot a megfelelő technológia alkal-
mazásával hatástalanítani tudják. Mivel ezek jellemzően kis 
kiterjedésűek, gyorsan felszámolhatók, ezért nem okoznak 
észrevehető károkozást vagy szennyezést sem rövid, sem 
hosszú távon, és emellett egyáltalán nem gyakori esetekről 
van szó. 

Az illegális hulladék nyomában 3.

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! 
 



Balatonkenesei Hírlap                     – 29 –  2021. március 

Az elmúlt évben a Pécsi Tudományegyetem és a Balatoni 
Limnológiai Intézet közös kutatásából kiderült, hogy a Balaton 
vizéből 71 féle gyógyszerhatóanyagot mutattak ki. Ezek között 
voltak antidepresszánsok, hormonszármazékok, de egy-egy 
fesztivál helyszínén a koffein és különféle hangulatjavítók ma-
radványai is fellelhetők voltak. Ezek a szerek az emberi vize-
lettel, illetve az izzadtsággal kerülhettek a tóba. Az ilyen víz-
szennyezés nem megelőzhető, hatósági intézkedésekkel, ellen-
őrzésekkel pedig végképp nem. 

A másik jellemző, sokszor felháborodást keltő, és a sajtó-
ban is megjelenő téma a víz felszínén úszó „olajfolt”, vagy ép-
pen emberi vagy állati ürüléknek tűnő barnás-habos szennye-
zés, melyről szintén minden évben kapunk bejelentéseket, kü-
lönösen tavasszal és a nyári kánikulai napokon. Ezekről min-
den esetben az derült ki, hogy az „olajfoltot” egy olyan algafaj 
okozta, amely virágzásakor az olajhoz hasonló állagú és szagú 
anyagot bocsát ki magából, amely azonban nem környezet-
szennyező és teljesen természetes a Balatonon. 

A barnás hab pedig a hirtelen beköszöntő nyári vízhőmér-
séklet-emelkedés hatására az üledékből tömegesen kirajzó ár-
vaszúnyogok visszamaradt lárva- és bábbőreinek hullámzás 
által összeterelt ragadós maradványa, amely szintén természe-
tes jelenség a Balatonon, és semmiféle egészségkárosító vagy 
vízminőség-károsító hatása nincs. 

Esetenként előfordulnak a víz felszínén úszó kisebb tár-
gyak (papucs, sapka, PET-palack, sörös vagy üdítős doboz 
stb.), amelyek vélhetően egy-egy hajóról estek le véletlenül, 
vagy akár szándékosan dobták azt a vízbe, de ez nem minősít-
hető vízszennyezésnek, különösen nem ennek gyakorisága mi-
att, ugyanis ez a fajta „szennyezés” is csak elenyésző mértékű 
a vízfelület kiterjedéséhez képest. 

Hogyan ellenőrzik a környezet- és természetvédelemre 
vonatkozó jogszabályok betartását? 

A BVRK egyik feladata a szabad vizek és annak minden-
kori vízállásától függő parti sávja környezetvédelmére (vízmi-
nőség, állatvilág, természetvédelem) vonatkozó jogszabályok 
betartásának ellenőrzése, továbbá az illetékes hatóságokkal 
történő együttműködés keretében a vízszennyezések megelő-
zésére, megszüntetésére és az elkövetők felderítésére irányuló 
tevékenység. 

Az ellenőrzést részben a BVRK vízirendészeti járőrei saját 
hatáskörben, részben más társszervekkel, különösen a Bala-
toni Vízügyi Kirendeltség, a Balatoni Halgazdálkodási Non-
profit Zrt. és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
szakembereivel közösen végzik. Az ellenőrzések kiterjednek a 
vízminőséget esetlegesen veszélyeztető tevékenységekre, a 
nádvágásra és nádirtásra, a partfeltöltésekre, különös tekintet-
tel arra, hogy a Balaton-part szinte teljes egészében a Natura-
2000 terület része. 

Mi a teendő, ha valaki közvetlenül a vízparton illegáli-
san elhelyezett hulladékot talál vagy a vízben szennyezést 
észlel? 

Amennyiben a talált hulladék kis mennyiségű, pl. egy üdí-
tős palack, egy sörösdoboz, akkor azt hulladékgyűjtőben he-
lyezze el, vagy ha éppen tudható, hogy azt ki dobta el, akkor 
hívja fel a figyelmét arra, hogy a megfelelő helyre dobja ki a 
hulladékot. Ha ez nem lehetséges, vagy konfliktusforrás lehet, 
akkor értesíteni lehet a helyi önkormányzatot, és kérni a közte-
rületfelügyelők intézkedését. 

Végső soron a rendőrség értesítése is szóba jöhet, elsősor-
ban akkor, ha nagy mennyiségű és/vagy veszélyes hulladék 
nem megengedett helyen történő elhelyezéséről van szó. 

Ha valaki vízszennyezést észlel, akkor elsősorban a 
Balatoni Vízügyi Kirendeltség értesítése a célszerű, mert 
ez az állami szervezet végzi a vízminőségi kárelhárítást, i- 

deértve a tevékenység műveleti (operatív) irányítását, va-
lamint – szükség és technikai lehetőség esetén – annak 
végrehajtását. Amennyiben olyan vízszennyezés történik, 
amely további intézkedést, hatósági eljárást indokol, ak-
kor a Balatoni Vízügyi Kirendeltség megteszi az ezzel 
kapcsolatos intézkedéseket, és értesíti a megfelelő hatósá-
got (Rendőrség, Kormányhivatal, Természetvédelmi Ha-
tóság stb.) 

Vízszennyezés esetén hogyan járnak el (természetesen 
más hatóságok közreműködésével), s milyen hatékonyság-
gal lehet felderíteni az ilyen esetek elkövetőit? 

Vízszennyezés gyanúja esetén az elsődleges annak megál-
lapítása, hogy valóban szennyezés történt-e, vagy a már koráb-
ban említett természetes folyamatokkal állunk-e szemben. Ha 
ez utóbbiról van szó, akkor nincs további teendő. 

Ha valóban szennyezés történt, akkor a fenti szervezetek-
kel közösen szemle keretében állapítjuk meg a vízszennyezés 
mértékét, kiterjedését, a szennyezés eredőjét, és vízmintavételt 
követő laboratóriumi vizsgálatokkal a szennyezőanyag ismér-
veit. Ezek ismeretében lehet dönteni a további teendőkről 
(büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás elrendelésre, termé-
szetvédelmi bírság kiszabása stb.). 

Az elkövetők felderítése nagyban függ az egyéb beszerez-
hető bizonyítékoktól (tanúk, térfigyelő kamerafelvételek, a 
szennyezés eredetének megállapítása stb.), ezt minden egyes 
esetben külön-külön vizsgálni kell, mert nincs két egyforma 
eset. Mivel vízszennyezés miatt már évek óta nem volt eljárás 
a BVRK-n, ezért ilyenekre a közelmúltban nem kellett sort ke-
ríteni, és reményeink szerint ez így is marad. 

Nagy Krisztina 
Köszönöm Horváth László r.ezredesnek, a Balatoni Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság vezetőjének, Éliás Gábor r.alezredesnek, a Bala-
tonkenesei Rendőrőrs vezetőjének, Dominek Jácint r.őrnagynak, a 
Balatonfüredi Vízirendészeti Rendőrőrs parancsnokának és Nagy 
Jenő r.alezredesnek, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 
helyettes vezetőjének a cikk megírásához nyújtott közreműködését és 
szíves segítségét!

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 
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Idézet Kis András 1000 éves Kenese című 
könyvéből: 

„Dűlők, puszták, kisebb területek, hegyek, völ-
gyek, források, dombok, rétek, utak stb. nevéhez 
gyakran régi hagyományok, érdekes népi magyarázatok fűződ-
nek. Hogy ezek a szájhagyományok által fenntartott népi em-
lékek feledésbe ne merüljenek, foglalkozni kell összegyűjtésük-
kel és megőrzésükkel. 

Kenesén a nép ősi hagyományait Babay Kálmán, Váth Já-
nos, Jankó János, Szabó János, Czakó Gyula és Dömötör Sán-
dor gyűjtötték össze. Az ősi nevekkel megjelölt határrészek he-
lye még most is azonosítható.” 

Így írt András bácsi a fent említett könyvében, amely 1990-
ben jelent meg. 

Én még találkozhattam kenesei „nagy öregekkel”, például 
a kedves emlékű, csavaros észjárású, furfangos és bölcs Vági 
Kálmán bácsival, akitől hallhattam: „kimentem a Gellába, az 
ökrökkel kettőt is fordultam, de még az Osztályba is lesz dógom 
holnap”. A fia, Kálmán, akire sokan emlékezhetünk, szintén 
használta ezeket a jó hangzású, különleges és csakis kenesei 
dűlőneveket, melyek az én számomra olyan kedvesek! Szeret-
tem beszélgetni Kálmán bácsival, aki mindig huncutul mo-
solygott, még a szemével is, és értette a csízió csínját-bínját. 
Egyszer azt kérdezte tőlem: „Hát azt tudod-e husom, melyik 
gyümölcs érik legtovább a földön?” Nos, akkor én megtudtam, 
de azt, ahogy ő mondta, ide le nem írhatom ugyanúgy! A ked-
ves olvasók biztos tudják – de ha nem, hát boltba én is járok! 

A Hírlap első két idei számában a Soós-hegyről és a Be-
rekről írtam. Most e két hely által közrefogott, Fűzfő, illetve 
Papkeszi irányába kiszélesedő területről szeretnék említést 
tenni. 

Itt van elsőként Sándor és Bögre, mely egykor összetarto-
zott. Sándor falu lakosai nemesek voltak. A török hódoltság 

után, az 1690-es évek vége felé Sándor és a közeli Máma falu 
valószínűleg elnéptelenedtek, lakói Kenesére költöztek. Bögre 
termékeny kis szőlőhegy volt. Ezektől északabbra találjuk a 
Sér-hegyet, mely Kenese határának legmagasabb pontja (188 
m). A II. világháború alatt katonai megfigyelőpont volt. Eze-
ken a helyeken jelenleg magángazdálkodás folyik, különféle 
gabonát és egyéb haszonnövényeket termesztenek. Itt található 
a Fáncsér, a Gella, az Osztály, és északabbra, Papkeszi irányá-
ban a Páskom nevű határrész is. Ezeknek a földeknek a szélé-
ben találkozhatunk többféle, szép gyomnövénnyel is, például 

pipaccsal, búzavirággal, szarkalábbal, szürke és vajszínű ör-
dögszemmel, imolafélékkel és réti boglárkával, ebszékfűvel, 
selyemmályvával, a mérgező csattogó maszlaggal, mezei zsá-
lyával, mezei iringóval, tövises iglicével. Az állatok közül ma-
darakat említek, például a nemsokára hazatérő gyurgyalagot, 
bíbicet és fecskét is megfigyelhetünk itt, ha türelmesek va-
gyunk és a szemünk, fülünk nyitva. 

Kis András könyvéből látható itt egy térkép, mely lakóhe-
lyünk helynév-térképe. A Hírlap következő számaiban váro-
sunk keleti részének említésre méltó határneveiről szeretnék 
írni. 

Pulai Istvánné

Hátha valaki nem ismeri… 
Balatonkenese kulturális és természeti kincsei; határnevei 3.
 

Fecskék a villanydróton. Nekünk is ismerős látvány

Selyemmályva
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                                                      Az ENSZ közgyűlése által 2015-ben elfogadott 
                                                      Fenntartható fejlesztési célok 6. pontja azt a célt 
                                                      tűzte ki, hogy 2030-ig mindenki számára biztosí- 
                                                      tani kell a Földön a hozzáférést az egészséges ivó- 
                                                      vízhez. Ez közvetve aláhúzza azt a tényt, hogy a 
                                                      víz témája a nyomor elleni küzdelem egyik kulcs- 
                                                      fontosságú kérdése. 
                                                      A Föld lakossága soha nem látott mértékben nő, 
                                                      ezzel egyre több vizet fogyasztunk. Sajnos ez a 
                                                      természeti erőforrások károsításával is jár. Boly-
gónk sem a nyersanyagok kimeríthetetlen forrása, sem a hulladék korlátlan befo-
gadója. Már az el következő generációk tartalékait éljük fel. Ennek következmé-
nyei vannak, s nem kellene megvárnunk, amíg a folyamat visszafordíthatatlan lesz. 
Olvadó gleccserek, kiterjedt bozóttüzek, extrém időjárás és eltűnő esőerdők jelzik 
a klímaváltozást. Az emberi tevékenység negatív hatása mindenhol érezhető, a 
sarkvidékektől az óceánokig. 
A káros folyamatok megállításához foglalkoznunk kell a vizes élőhelyek, erdők 
védelmével, a környezettudatos mezőgazdasági technikák alkalmazásával, a 
szennyvíz tisztításával. A Föld vízkészletének körültekintő felhasználása életeket 
menthet! 

Itt az idő, tedd meg most, amit tudsz! 
A víz kapcsán szeretnék még megosztani egy évek óta megfigyelt történést. Sok-
sok évvel ezelőtt, még óvónő koromban hazafelé a munkából felfigyeltem egy kü-
lönös hangra, mely az ég felől hallatszott. Felnézve csodálattal vettem tudomásul, 
hogy darumadarak népes csapatának V alakját látom, s krúgató hangját hallom. 
Azóta szinte minden évben látom és hallom ugyanezt. A 2020-as év őszén már 
vájt füllel, minimum háromszor is megfigyelhettem ezeket a szép madarakat. 
Egyik alkalommal még a dátumot is felírtam, mert készültem arra, hogy ezt meg-
osszam kedves olvasóimmal is. Ez az időpont emlékezetes, mert épp ez a szüle-
tésnapomon, november 30-án délután fél 2-kor volt. A kertünkből figyelhettem 
őket, délkelet felől északnyugati irányba repültek. Gondolom, sokunknak sikerült 
ugyanezt az élményt megélni.                                                      Forrás: vizvilagnap.hu 

Pulai Istvánné 
 

A víz világnapja szobor, Siófok

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

A víz világnapját minden évben március 22-én 
tartjuk. Célja a figyelmet a mindenki számára 
elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvíz-
készletek veszélyeztetettségére irányítani. A vi-
lágnapot az ENSZ közgyűlése kezdeményezte 
1992-ben, a Rio de Janeiróban tartott nemzet-
közi Környezet és Fejlődés konferencián. Elő-
ször 1993-ban rendezték. 
 

Búcsúzunk… 
A Városgondnokság dolgozói fájó szívvel 
búcsúznak elhunyt kollégájuktól, 

Takács Sándortól. 
Nyugdíjba készült, a megérdemelt pihenés 
idejét azonban sajnos már nem élvezhette. 
A Városgondnokság dolgozói között ki-
vette részét a hétköznapok feladataiból, 
megbízható munkatárs volt. Nyugdíjas 
idejében is szívesen számítottunk volna ta-
pasztalataira – sajnos, korán kell búcsúz-
nunk tőle. 

Sándortól szomorúan búcsúznak kenesei 
barátai is. Hiánya mindannyiuknak nagyon 
fáj. A közös beszélgetések és az együtt töl-
tött órák emléke velük marad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretnénk megköszönni a részvétet, e-
gyüttérzést és az adományokat, amelyet  

id. Balázs Lajos 
elhunyta alkalmából kifejeztek. A befolyt 
összeget parkosításra használjuk fel. 

a Balázs család
 

  
 
A napfényt keresve ne bújjunk árnyékba, 
rügyeket figyeljünk, duzzadnak bimbókba. 
Fényt mindnyájan várjuk, mint virág nyílását, 
tavasz tobzódását, szeretetnek lombját. 
Ébredjen a határ, zöldelljen a vetés, 
derű, jókedv legyen és harsány nevetés! 
 
 

Budapest, 2010. január 9. 
 
 

Föld az illatával köszöntse a Napot, 
egymásnak magyarul köszönjünk jó napot! 
Föld párája adjon sugárzó meleget, 
őz lábán gyógyítson tél rakta sebeket. 
Tárulkozz ki, tavasz, minden szépségeddel, 
vidítsd az életet éltető fényeddel! 
 

Imre Ferenc: Fény felé fordulva 
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Az idei év madaráról és haláról lapunk februári számában már olvashattunk információkat. A többi fajról itt tájékozódhatnak 
kedves érdeklődő olvasóink. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Az év emlőse 
A hermelin (Mustela erminea) az em-
lősök (Mammalia) osztályának ragado-
zók (Carnivora) rendjébe, ezen belül a 
menyétfélék (Mustelidae) családjába tar-
tozó faj. Egyéb neve hölgymenyét. 
Ázsia, Európa és Észak-Amerika tund-
ráin és mérsékelt övi erdőségeiben él. 
A Földközi-tenger vidékén nem fordul 
elő, Új-Zélandra viszont betelepítették. 
Magyarországon ritka, védett. Termé-
szetvédelmi értéke jelenleg 50.000 Ft. 
Fejének és törzsének hossza élőhelyétől 
és nemétől függ: Európában 20-33 cm. 
Általában a nedves élőhelyeket kedveli, 
nyílt területek, mezők, rétek, folyó- és tó-
partok lakója. A zárt erdőségeket kerü-
li. Hegyvidékeken 3400 méterig meg-
találjuk. Előfordul szántóföldeken is, a-
hol mindig sok rágcsálóra számíthat. Ki-
zárólag ragadozó életmódot folytat, az-
az elsősorban kisebb rágcsálókat, mada-
rakat fogyaszt; jobb híján a rovarokra, 
lárvákra, vagy akár a dögevésre is ráfa-
nyalodik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellenségei főként a baglyok, rókák, 
macskák – valamint az ember, aki érté-
kes bundája miatt csapdázással ritkítja 
számát. 
Természetes életkörülmények között 
másfél-két évig él – a hímek valamivel 
rövidebb életűek, mint a nőstények. 
Fogságban 7-8, esetenként 10 évig élő 
példányokról is tudunk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A 2021-es év fája 
A lisztes berkenye vagy süvölvény ber-
kenye (Sorbus aria) a rózsavirágúak 
(Rosales) rendjébe és a rózsafélék (Ro-
saceae) családjába tartozó faj. Európá-
ban mindenütt honos. Alacsonyabb, 
laza lombzáródású erdőkben vagy cser-
jésekben, Magyarországon sziklás és 
szurdokerdőkben fordul elő. Lombhul-
lató, mintegy 6-12 méter magasra meg-
növő fa, igen széles, laposan boltoza-
tos, szabálytalan felépítésű koronával. 
Fénykedvelő, de a félárnyékot is elvi-
seli, mérsékelten száraz, meszes, meleg 
talajokon nő. Virágzási ideje május-jú-
nius között van. Krémszínű, fehér virá-
gait rovarok porozzák be. Bogyói skar-
látvörösek a madarak gyakran fo-
gyasztják. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakóhelyünkön a Kossuth téren talál-
kozhatunk ezzel a fával, és ilyenek áll-
tak a posta előtt, de sajnos kivágásra 
ítéltettek. 

 

A 2021-es év 
élőlényei 

 

A lisztes berkenye virága
 

2. Az év gombája 
Az óriás bocskorosgomba (Volvari-
ella bombycina) a csengettyűgomba-
félék családjára tartozó, világszerte el-
terjedt, lombos fák törzsén élő, ehető 
gombafaj, de nem túl ízletes. Az An-
tarktisz kivételével minden kontinen-
sen megtalálható. Magyarországon rit-
ka, szórványosan országszerte megta-
lálható. 
Kalapja 8-15 cm széles, alakja fiata-
lon tojásdad, majd harang alakúból pú-
posan kiterülő lesz. Felülete száraz, 
fiatalon selymes-bolyhos, később szá-
las-pikkelyes. Színe fehéres vagy hal-
ványsárga. Sűrűn, hasas, széles leme-
zei szabadon állnak. Színük eleinte fe-
hér, később rózsás, hússzínű. Tönkje 
6-15 cm magas és 1-2 cm vastag. A-
lakja hengeres, néha görbült, a töve 
felé megvastagodik. Felülete selyme-
sen szálas, színe fehéres. Tövén jól fej-
lett, okkersárga vagy barnás, hártyás 
bocskor található; külső felülete fol-
tosan felszakadozhat. Spórája barnás, 
rózsaszínes, ellipszis ala-kú, sima, 
vastag falú, mérete 6-9 x 3,5-5 µm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Húsa puha, vizenyős. Íze jellegtelen, 
szaga retekre emlékeztet. 
Magyarországon védett, természetvé-
delmi értéke 5.000 Ft. 
 

A hermelin téli „öltözéke”

Óriás bocskorosgomba fiatal példánya
 

4. Az év rovara 

A kacsafarkú szender (Macroglossum 
stellatarum) a rovarok (Insecta) osztá-
lyának a lepkék (Lepidoptera) rendjé-
be, ezen belül a szenderfélék (Sphingi-
dae) családjába tartozó faj. 
Elülső szárnyai barnák, alig észrevehe-
tő harántsávokkal, a hátulsók aranysár-
gák. Az elülső szárny 1,8-2,5 cm hosz-
szú. Potrohán feltűnő fekete-fehér pa-
macs („kacsafarok”) van. Ennek segít-
ségével kitűnően tudja kormányozni ma-
gát, amikor sebes, zúgó repüléssel a vi-
rágok között cikázik. Röpte rendkívül 
gyors. Napközben a virágokat látogat-
ja, kolibrifélék módjára lebeg előttük, 
és hosszú pödörnyelvével a nektárt szív-
ja. Megfigyelték, hogy egy példány 
négy perc alatt több mint négyszáz ibo-
lyavirágot látogatott meg, így jelentős 
szerepe van a virágok beporzásában. 
Főként erdei tisztásokon, erdőszéleken 
fordul elő, de gyakori a kertekben is.  
 

 
 
 
 
 
 

Május és november között 2-3 nemze-
déke van. Hernyói főképpen galajfélé-
ken táplálkoznak, zöld színűek, vilá-
gos, hosszanti csíkokkal, melyet kékes 
farkocska díszít. Lepke alakban telel át 
pincékbe, barlangokba húzódva. Ván-
dorlepke, de hazánk egyes szubmedi-
terrán jellegű területein, például Pécs  
környékén áttelel és állandó.  
Bizonyára mindenki találkozott már a 
mi kis „kolibrinkkel”, mivel Kenesén is 
előfordul. Én a saját kertünkben, a 
nyári estéken illatozó petúniák előtt lát-
tam „manőverezését”. 
 

 

A kacsafarkú szender petéje, hernyója
és bábja
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„zöld varangyot” leginkább olyan faj-
csoportnak tekinthetjük, amelynek 
még a nembe sorolása is bizonytalan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarországon többnyire a sík- és 
dombvidékeken, általában a barna va-
ranggyal és a nádivaranggyal együtt 
fordul elő; a hegyvidéket nem kedve-
li. Főleg a nedves rétek, száraz hegy-
oldalak, kertek és bányák lakója, de 
 

Zöld varangy, ebihal-állapotban 
 

Értéktár 
Bizottságunk 

jelenti 
A Balatonkenesei Értéktár Bizottság 

2020-ban a következőket vette fel 
a települési Értéktárba. 

Továbbra is várjuk a lakosság 
javaslatait! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Az év kétéltűje 
A zöld varangy (Bufotes viridis) a 
kétéltűek (Amphibia) osztályán belül 
a békák (Anura) rendjéhez, ezen be-
lül a varangyfélék (Bufonidae) család-
jához tartozó faj. Az IUCN vörös listá-
ján szerepel, de széles elterjedése mi-
att kevéssé veszélyeztetettnek tartják. 
A mai felfogás szerint nem egységes 
faj, hanem több evolúciós vonalat 
magába foglaló fajcsoport. Csak Eu-
rópában öt különböző változata él. 
Pontos rendszertani helyzete és elha-
tárolása nem tisztázott. 
A populáció felmérése igen nehéz, 
mert alaktanilag és genetikailag is na-
gyon változatos. Több korábbi alfaját 
a 2000-es években több rendszerta-
nász is fajjá nyilvánította, azóta a  

gyakran találkozhatunk vele emberi 
környezetben, kertekben is. Gyakran 
tanyáznak a falusi udvarokon, ahol 
éjszaka előjönnek. Száraz területeken 
éjszakánként felkeresik a vizes helye-
ket, hogy pótolják az elvesztett víz-
mennyiséget. 
Lévén a növényzetben szűk, száraz 
biotópok és apró, elszórt tavak pio-
nírja, a zöld varangy szenved a vizek 
kiszáradása, élőhelyének bebokroso-
dása miatt. Súlyosan érinti a parlagok 
és felhagyott földek újraművelés alá 
vétele, egyes állományokat pedig a 
mesterséges haltelepítés. 
Bizonyára mindenki találkozik ezzel 
a békával saját kertjének valamelyik 
zugában. Sok példány áldozatul esik 
útjainkon. Pedig hazánkban védett; 
természetvédelmi értéke 10.000 Ft. 
 

6. Az év vadvirága 

A konkoly vagy vetési konkoly (Ag-
rostemma githago) a szegfűfélék csa-
ládjába tartozó, 50-70 cm magas, ere-
detileg a Földközi-tenger nyugati vi-
dékéről származó, de világszerte el-
terjedt vetési gyomnövény. Szára fel-
álló, keskeny levelei átellenesen áll-
nak, a rásimuló szőrzettől selymesek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május és július között virágzik, ma-
gányos virága 2-4 cm-es virágkocsá-
nyon nő. A párta 3 cm átmérőjű, öt-
tagú, pirosas-bíboros színű. A csésze-
levelek hosszú, vékony, kihegyezett 
cimpái messze túlnyúlnak a szirmo- 

Konkoly, dísznövényként
 

kon. Toktermésében rengeteg fekete, 
vese alakú mag fejlődik. Mivel a ma-
gok mérgezőek, a konkolyos lisztből 
sütött kenyér élvezhetetlen. 
A búzavirággal, a pipaccsal és a szar-
kalábbal együtt a kalászosok ismert 
gyomnövénye. Régen a pipaccsal e-
gyütt a termőföld virágaként tisztel-
ték, a föld termékenységének jele volt. 
Így szerepel több mondában is. Az Új-
szövetségben, Máté evangéliuma 13. 
fejezetében a 24-30, valamint a 36-43 
versekben is használja Jézus egyik 
példázatában. Eszerint a gabonanövé-
nyek az igazak, a közöttük növekedő 
konkoly pedig a gonosz; együtt nő-
nek az aratásig (utolsó ítéletig), csak 
akkor lesznek szétválogatva. 
 
 
 
 
 
 
 
A népi gyógyászatban egykor bőrbe-
tegségeket kezeltek vele, a homeopá-
tiában gyomornyálkahártya-gyulladás 
esetén használják. 
A konkoly egyedüli védett gyomnö-
vényünk! Természetvédelmi értéke 
5.000 Ft.  
Balatonkenesén sajnos nem találkoz-
hatunk ezzel a szép növénnyel. 

Pulai Istvánné 
 

A konkoly magjai
 

 

 

A Kossuth-szobor
 

A Jánosi-villa 
 

Az I. világháborús emlékmű 
 

A II. világháborús emlékmű
 

Gróf Rudolf: Mesterségek dicsérete
 

Péterfy Gizella lakóháza
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Turisztikai egyesületünk hírei 

Elnökének levele 
Tisztelt Tagjaink! Tisztelt Keneseiek! 
2018 novembere óta tevékenykedem az egyesületben 
mint elnök, ekkor kerültem megválasztásra Revuczky 
Karion elnök úr után. Mióta az eszemet tudom, Bala-
tonkenesén töltöm a nyaraimat, ezért régóta tervez-
tem, hogy szeretnék valamit tenni a városért és turiz-
musáért. 
Már a kezdetektől nagy dilemma volt bennem, hogy 
családi vállalkozásunk mellett lesz-e időm és ener-
giám teljes emberként ellátni elnöki feladataimat. Ek-
kor még a Pannon Egyetem Turizmus-Vendéglátás 
szakán voltam hallgató, ami szintén az időm szűkös-
ségét és aggodalmaim fokozását jelentette. Próbáltam 
ehhez is optimistán állni, és a legtöbbet kihozni azok-
ból a lehetőségekből, amik előttem álltak, ezért bele-
vágtam. 
Kezdetben a befektetett idő az eredménnyel arányosan 
hozta az elvárt sikereket. Elnökségi tagokkal és a kol-
légákkal sok munkát fektettünk a működésbe és a fej-
lődésünkbe, ami jelentős turisztikai megjelenést ered-
ményezett. Kiállításokra jártunk, ahol Balatonkenesét 
népszerűsítettük. Tourinformos továbbképzéseken 
vettünk részt és előadásokat hallhattunk az MTÜ szak-
embereitől, első kézből. Igyekeztünk tapasztalatainkat 
továbbadni a kenesei szállásadók és vendéglátósok 
számára online, illetve offline formában is. Amint volt 
lehetőségünk kreatív fellépésre szeretett városunkban, 
éltünk a lehetőséggel. Mióta Boór Ádám elnökségi ta-
gunk, a kreatív szemléletünk megsokszorozódott, és 
úgy gondolom, ebbe az irányba fog tovább haladni az 
egyesület. 
Ami már sajnos nélkülem fog megtörténni. Hiszen 
kezdeti aggályaim mára egyértelművé váltak. Vállal-
kozásunk egyre több időmet emészti fel, így képtelen 
vagyok kellő energiát fordítani egyesületünk fejlődé-
sére. Az elnökségi tagokkal és munkavállalónkkal 
egyeztetve arra a döntésre jutottunk, hogy lemondok 
elnöki titulusomról. Ezek után is aktívan részt veszek 
az egyesület működésében, mint tag, és szívesen adok 
tanácsot vagy segítséget a következő vezető számára. 
Köszönöm az eddigi munkát társaimnak, és Balaton-
kenese városának a támogatást! 

Hartai Edvárd 

Egyesületünk levele 

Tisztelt Tagjaink, leendő Tagjaink, kedves Kenesét szerető, 
és fejlődéséért tenni akaró Barátaink! 

Ismét eltelt egy év. A tavalyi, az élet minden területén megpróbáltatá-
sokkal volt kikövezve, és ez alól az egyesületünk sem számított kivételnek. 
A tavaszi pandémiás időszakban a város lakosságával összefogva, Kenese 
érdekében és a napi feladatok ellátásában segédkeztünk. A napi operatív, 
civil jellegű prevenciós feladatok elvégzésével és koordinálásával egy idő-
ben létrehoztunk a Kenesei Tudástár nevű kedvezményezést, ahol helyi 
lakosok, nyaralók és Kenesét szerető civilek közreműködésével igyekez-
tünk bemutatni érdekes praktikákat az otthoni karantén-idő hasznos eltöl-
téséhez tippeket adva. Nagy öröm volt látni az összefogást, hogy mennyi 
ember csatlakozott kezdeményezésünkhöz. Irodánkban sorakoztak a civi-
lek által varrt maszkok, melyeket idős embereknek vittünk házhoz, illetve 
a boltokba helyeztünk el folyamatosan. A tavasz jelmondatai a következők 
voltak: Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk Kenesére! 

Májusban a Madarak és fák napján madárodúkat és street art eleme-
ket helyeztünk el településünk zöldterületein. Nyáron a turisták tájékoz-
tatására és a programok népszerűsítésére helyeztük a fő hangsúlyt. Bár 
a téli, tavaszi hónapokban tervezett kulturális és zenei programcsomag 
megvalósulását az akkor hatályos korlátozó intézkedések sajnos nem tet-
ték lehetővé, a szezont így is probléma nélkül és látható/hallható eredmé-
nyekkel tudtuk teljesíteni, melyek közül a – visszajelzések alapján – a két 
strandra telepített strandkönyvtár működtetése, valamint a nyomtatott 
anyagokon és hangosbemondón keresztüli programajánlók, illetve az 
egyesület által készített, óvintézkedés betartására figyelmeztető táblák 
nagy számú kihelyezése volt a legfontosabb. 

Ősz derekán megszűnt az egyetlen teljes állású munkatársunk munka-
viszonya, mely az egyesület irodai működtetését jelentősen befolyásolta. 
Az őszre tervezett programjainkat az újabb lezárások sajnos megint elle-
hetetlenítették, és a tavalyi év végén biztossá vált, hogy a költségvetésünk 
jelentős részét biztosító helyi önkormányzat átvállalt feladatainkat a 2021-
es évben, a vírushelyzetből fakadó forráselvonások következtében már 
nem tudja finanszírozni, így az egyetlen biztos bevételi forrásunk a tagdí-
jak lehetnek. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy sikeresen pá-
lyáztunk a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán, ahol 2.600.000 
forintot sikerült nyernünk működésünk biztosítására. Ez az összeg bizto-
síthatja a szervezet fennmaradását. Egyesületünk szűk lehetőségei miatt 
teljes állású alkalmazottat nem tudunk finanszírozni, ezért a Tourinform 
Iroda üzemeltetését visszaadjuk az önkormányzat számára. A helyi 
TDM szervezetek a Balaton körül teljesen tönkrementek, a turizmus gaz-
daságvédelmi támogatásait nem lehetett igénybe venni az egyesületeknek. 
A legnagyobb egyesületeknél hasonló tapasztalható. Az ország TDM szer-
vezetei komoly csapást szenvedtek, sok TDM megszűnt létezni. A legna-
gyobb balatoni TDM-ek, mint például Siófok, szintén visszaadták a Tou-
rinform működtetését. 

A 2021-es év teljesen más lesz az egyesület életében, mint az eddigiek. 
Tavasszal közgyűlést fogunk tartani, ahol az egyesület vezetőit újra meg 
kell választani. A kialakult helyzet miatt egyesületünk elnöke, Hartai Ed-
várd és Turi Ferenc egyesületi vezetőségi tag 2021. február elején lemon-
dott mandátumáról. Megnövekedett munkahelyi elfoglaltságaik nehezen 
egyeztethetők össze az egyesületi napi munkájával, így – természetesen – 
a tagságuk megtartásával, sok éves tapasztalatuk és tanácsaik átadása mel-
lett szeretnének utat engedni egy olyan egyesületi elnökségnek, ami a civil 
értékeket és a helyi turizmus fellendítését helyezi előtérbe. Eddigi mun-
kájukat ezúton is nagyon köszönjük, és tapasztalataikra számítunk a jövő-
ben is. A tavaszi közgyűlés tehát minden tekintetben rendhagyó lesz. A 
közgyűlésen ismertetni fogjuk az új irányvonalat, ahol a szakmai munkán 
túl a civil megmozdulások és pandémiás helyzet miatt meghiúsult progra-
mok pótlása kerülnek előtérbe. Lokális turizmusfejlesztési ötletbörzékkel, 

A BALATON KELETI KAPUJA TURISZTIKAI EGYESÜLET 
KÖZLEMÉNYE 

kulturális programokkal, társadalmi akciókkal, sport-
rendezvényekkel, online és offline jelenléttel, a tu-
rizmusban érdekelt felek erőteljesebb bevonásával 
igyekszünk népszerűsíteni a település turisztikai ér-
tékeit, és hidat képezni az érdekelt szereplők között, 
közös céljaink minél hatékonyabb megvalósulásáért. 
Az egyesületnek aktív tagságra van szüksége. Együtt 
kell megújulni, és az új kihívásoknak megfelelni. 

Amennyiben szeretnének tenni az egyesület cél-
jaiért és Balatonkenese turizmusáért, kérem jöjjenek 
el a hamarosan megrendezésre kerülő közgyűlésre! 

 

Hartai Edvárd, 
a Turisztikai Egyesület 
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Oltások évada 
Itt a február közepe lassan, de nincs sem tél, sem tavasz. 

Most is vigasztalanul esik az eső. De van jó hír! Megindult a 
védőoltások szezonja. S bármily furcsa, a bőség zavarával 
küzd a világ, ami a választékot illeti. De ez nem baj, azt jelzi, 
hogy minden valamirevaló ország komolyan vette a kutatás, 
fejlesztés szükségességét. 

S míg megy a vita országszerte, melyik a jó vagy legjobb 
vakcina, higgadt és okos szakgyógyszerész barátnőm hittel 
vallja, mindegyik jó, a védettséget biztosítja, nem kell félni! 
Engem szavai megnyugtatnak, így felesleges izgalom nélkül 
várom a behívót budai körzeti orvosomhoz. 

Családunkban két ember kapta már meg az első oltást. 
Húgom mint gyermekorvos a Pfizer vakcinát, és semmiféle 
mellékhatást nem tapasztalt. Amerikai vejem ugyanezt, de 
bezzeg ő rosszul érzi magát tőle. S a másodikon is átesett 
kollégák riogatják, majd ha megkapod a másodikat is, fi-
gyeld, négy napig beteg leszel tőle. Nem vagyok rosszmájú, 
de nem a férfiak náthaszindrómája ez? Én inkább hiszek a 
húgomnak. S hiszek a gyógyszerkutatóknak, akik nyilván ér-
zik annak a felelősségét, hogy pici túlzással az egész világot 
kell megmenteni. 

Így én már nem hallgatom a vakcinahíreket. Ez a tudás 
elég nekem. Majd odaülök a székre, s nyugodtan engedem 
beoltani magam, ha itt az ideje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ezzel még nincs vége a Covid 19 történetének. Ha 
mindenki védett lesz legalábbis a nyájimmunitás elérésével, 
jöhet a lélek és a test nagytakarítása. Alig van olyan ember, 
aki valamilyen szinten meg ne sínylette volna a kényszerbör-
tönt. Főleg ha annak is élte meg. Most ki kell mennie a sza-
badba, találkozni a szeretteivel, megölelni azt, akit szívből 
szeret, rámosolyogni a visszakapott világra. 

De aki súlyos anyagi veszteségeket szenvedett, mint pél-
dául a vendéglátásban dolgozók, azokat most támogatnunk 
kell a pénzünkkel, segíteni, hogy visszakapják a forgalmu-
kat, az életüket, a megélhetésüket. Mindenki jól jár vele, mi 
jól érezzük magunkat, ők pedig csinálhatják azt, amit mindig 
is szerettek. 

Nekem is van tervem. Alig várom, hogy a Pörc kerthe-
lyiségébe beüljek, hiszen még sohasem jártam ott, és furdal 
a kíváncsiság, milyen a miliő. Kívülről kifejezetten biztató. 

No de ne szaladjunk előre! Addig még jónéhány hullám 
rohan a part felé a Balatonban, de már kivárjuk, látjuk a vé-
gét. 

Személyes reményem, hogy valamit tanult ebből is az 
emberiség. Hisz oly sok járvány látogatta már meg a törté-
nelem során, hogy úgy lép tovább, szerethetőbb, kedvesebb, 
toleránsabb lesz mindenki az embertársa iránt, nagyobb 
becsben tartja majd saját egészségét is. Vagy nem? 

Valentini Zsuzsa

Petőfi Sándor: 
Csalogányok és pacsirták   

Ugyan még meddig zengitek,  
Ti holdvilágos emberek,  
A régi kort,  
Mit elsodort  
Hullámival már az enyészet?  
Mikor rontjátok le a fészket,  
Mit várromokban raktatok,  
Hogy ott versenyt huhogjatok  
Vércsékkel és bagolyfiakkal?  
Milyen kisértetes ez a dal! –  
S dalolnak egyre még,  
És szemeikben ég  
A lelkesűlés lángja  
Vagy a bánat könnyárja.  
Ál lelkesűlés, gyáva könnyek!  
Miket nekik meg nem köszönnek. –  
Tudjátok-e, mik vagytok,  
Kik a multról daloltok?  
Halottrablók!  
Halottrablók! 
Sírjából fölássátok  
A holt időt,  
Hogy őt  
Babérokért árulhassátok.  
Én nem irígylem koszorútokat;  
Penész van rajta és halotti szag!  

Sínlődik az emberiség,  
A föld egy nagy betegház,  
Mindegyre pusztít a láz,  
S már egy egész ország esék  
Áldozatául, 
És több elájul;  
S ki mondja meg:  
Hol ébrednek föl majd e nemzetek,  
Ezen-e vagy a másvilágon,  
Muló-e vagy örök az álom? –  
De ím a bajnak közepette  
Fiait az ég el nem feledte,  
Megszána minket nagy fájdalmainkban,  
Orvost küld hozzánk, és ez útban is van,  
És már maholnap meg is érkezik,  
Midőn hóhérink észre sem veszik. –  
Tiéd minden dal, minden hang,  
Melyet kezemben ád a lant,  
Te lelkesítesz engemet,  
Tenéked ontom én könyűimet,  
Én tégedet köszöntelek,  
Te a beteg  
Emberiségnek orvosa, jövendő!  

És ti elkésett dalnokok,  
Hallgassatok! 
Hallgassatok, 
Bár lenne oly szívszaggató  
S egyszersmind oly szívgyógyító,  
Mint csalogányé, szavatok.  
A csalogány az alkony madara,  
Már vége felé jár az éjszaka,  
A hajnal közeleg;  
Most a világnak  
Nem csalogányok,  
Hanem pacsírták kellenek.  

Szatmár, 1846. szeptember elején 
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Az elmúlt napokban a megszokottnál is gyakrabban tekin-
gettem ki az ablakon, vajon mikor érkeznek meg várva várt kis 
téli kosztosaim. Eddig a hideg idő elle-
nére is csupán egyszer jelentek meg a 
számukra kihelyezett madáretetőknél, 
akkor is csak néhányan s rövidke időre. 
Vajon mi történhetett velük? Valamit 
elhibázhattam, egyszerűen elképzelhe-
tetlen, hogy nem jönnek. Most is u-
gyanolyan magkeveréket kaptak tő-
lem, mint az elmúlt évtizedek során, és 
mindig szívesen fogyasztották – igye-
keztem csitítgatni kételyeimet. 

Szinte óránként mentem ki az ud-
varra, és kitartóan kémleltem a komor 
égboltot, gondolván, akár véletlenül 
észrevehetek néhány felettünk repkedő 
ragadozó madarat, amelyek elűzhették 
a környékünkről a kis énekesmadara-
kat. Sokáig álldogáltam odakint a met-
sző hidegben, de egyetlenegyet sem 
láttam körözni odafent. A korábbi évek 
során sajnos sokszor láttam őket, amint 
főleg kisebb termetű madarakra vadásztak. Bizony, gyakorta 
lecsaptak a madáretetőkben sürgölődőkre is – nem eredmény-
telenül. Bár az eredményes vadászat látványa az adott pillanat-
ban némi szomorúságot okoz, mégis tudomásul kell vennünk, 
a ragadozók így jutnak saját táplálékukhoz. Leggyakrabban 
akkor jelentek meg, amikor a verebek, jó szokásukhoz híven, 
hatalmas hangzavar kíséretében, tömegesen érkeztek. Ha visz-
szagondolok az előző esztendőkre, ez idő tájt már rég csapa-
tokba verődve repkedtek nálunk a verebek. Mindig ők érkez-
tek elsőként. – Kezdtem egyre jobban aggódni, s végképp nem 
értettem a madarak távolmaradásának okát. Talán a rengeteg 
újonnan épült nyaraló miatt maradnak el, mert mindenhol ete-
tik őket. Ez sem valószínű, vívódtam tovább magamban, ah-
hoz nincs elegendő téliesített víkendház. (Meg hát sajnos sű-
rűn előfordul, hogy a hétvégi házakban a nyaranta agyondé-
delgetett cicákat is magukra hagyják, és csak a néhány állat-
szerető helybélinek köszönhetően élik túl az ínséges teleket.) 

Mint köztudott, vidéken máig is sokan tartanak aprójószá-
got, s bizony az etetésnél legtöbben elriasztják a hívatlanul 
megjelent madarakat. Netán, ha úgy van kedvük, csupán ön-
maguk szórakoztatására akár le is lődözik őket. Gyermekko-
romban én magam is hasonlóan cselekedtem, de csak addig, 
amíg édesapám le nem ültetett maga mellé egy kis baráti be-
szélgetésre. 

– Tudod fiam – kezdett bele mondandójába –, sokan ha-
szontalan madaraknak tartják a verebeket, pedig nincs igazuk. 
Hasznos madarak, sőt nagyon is azok. Csak a tudatlan embe-
rek nem tudnak róla, vagy nem érdekli őket. Sajnálják tőlük 
azt a néhány szem búzát, kukoricát vagy bármi egyebet, amit 
felcsipkednek az aprójószágok etetőiből. Jó, ha megjegyzed, 

hogy a veréb az egyetlen olyan madár, amely nyaranta a ren-
geteg rovaron kívül a krumplibogarakat, meg azok petéit is 

megeszi – bármennyire hihetetlennek 
tűnjék sokak számára. Tehát hasznos, 
ha nem az egyik leghasznosabb rovar-
evő madara kertjeinknek. Ezentúl te se 
sajnáld tőlük azt a pár szem gabonát, 
ami a hideg télben a túlélésüket jelent-
heti – fejezte be édesapám, arcomat lá-
gyan megsimítva. 

E röpke visszaemlékezés után, u-
gyan még kissé meghatódottan, de el-
indultam, hogy megint körbetekintsek 
odakünn. Ám a kanapén mindeddig 
csendes elégedettséggel heverésző tör-
pe tacskónk – becsületes nevén Rozika 
– halk morgással jelezte, hogy őt vi-
szont roppant zavarja a gyakorta kitárt 
ajtón beáramló hideg levegő. Kissé kö-
zelebb is húzódott a meleget árasztó 
kályhához, azzal is érzékeltetve mon-
dandójának lényegét. Mosolyogva si-
mogatni kezdtem bundáját, miközben 

türelmesen elmagyaráztam neki, hogy én is rögtön vissza-
térek, csak egy kicsit körbe szeretnék nézni a madáretetők-
nél. 

– Te csak heverésszél kényelmesen tovább – nyugtatgat-
tam a békesség kedvéért, ugyanis Rozika, bár már hároméves, 
roppantmód sértődékeny teremtés. 

Hirtelen halk madárcsicsergésre lettem figyelmes. Gyorsan 
az ablakhoz léptem. Legnagyobb örömömre vagy kéttucatnyi 
kis cinkét láttam repdesni egyik etetőtől a másikig. Néhányan 
az ágakra kötözött, finom magokkal dúsított faggyúgombóco-
kon lengedezve elégedetten csipegették az ízes falatokat, míg 
mások az almafán a kimondottan számukra fent hagyott ter-
mést eszegették. Mire felocsúdtam a meglepődésből, további 
kis csapatok jelentek meg a környező fák ágain, s zajongva 
biztatták egymást: nem kell félni, itt biztonságban vagyunk! 
Nem mozdultam, csupán boldog elégedettséggel bámultam 
megkésett, aprócska kosztosaimat. 

Mindeközben a feltámadó északi szél kíséretében lassan 
hullani kezdtek az első hópelyhek. Percről percre jól láthatóan 
egyre nagyobbakká növekedtek. Rozika rosszallásával mit 
sem törődve, csendben kiléptem az ajtó elé. Az erős szél, ami-
lyen hirtelen érkezett, olyan gyorsan távozott. A száguldó hó-
felhők szépen lelassultak felettünk, s rövid idő alatt fehér ru-
hába öltöztették körülöttünk a tájat. A hirtelen időváltozás sem 
riasztotta el a madarakat, sőt még az addig mutatott lelkesedé-
süket is felülmúlva, vidáman hangoskodtak tovább. 

Nem tudom, meddig álldogáltam kinn, ám egyszerre érez-
tem, a testem reszket a hidegtől. Elgémberedett ujjakkal leta-
karítottam a ruhámra tapadt hópelyheket, s besiettem a meleg 
lakásba. 

Téli kosztosaim 

Id. M.S. 



Balatonkenesei Hírlap                     – 37 –  2021. március 

A kis fehér felhő egy 
napsugaras tavaszi reggelen 
született. Bölcsője egy apró 
virágokkal borított erdei tisz-
tás volt. A fűszálakon, virág-
szirmokon szunnyadó har-
matcseppek a nap melegétől 
feléledtek, majd az érkező 
friss szellőt meglovagolva a magasba emelkedek. Élvezték a 
szabadságot, csodálták a végtelen világot, s örömükben táncra 
perdültek. Tánc közben hol összekapaszkodtak, hol szétváltak, 
végül, mikor belefáradtak a duhajkodásba, a legtöbben együtt 
maradtak. Hát így született a kis fehér felhő. 

Kezdetben nem volt nagyobb, mint a pitypang bóbitája, de 
már ekkor sejthető volt, hogy szelídségben, kedvességben alig 
akad párja a kerek égbolton. 

Az első, aki megszólította őt, a 
szellő volt, aki a tisztáson reggel átfu-
tott. 

– Hát te hogy kerülsz ide? – kér-
dezte a szellő. 

– Éppen most születtem. Kis fehér 
felhő vagyok. 

– Felhő? Na neee!  – vihogott a 
szellő. – Inkább csak pamacs. 

A felhő megsértődött ettől a csúfo-
lódástól. 

– Te sem vagy egy tornádó – je-
gyezte meg epésen. – Ami te vagy a 
szelek között, az vagyok én a felhők 
között. 

– Én a Friss Keleti Szél vagyok – 
felelte a szellő rátartian. – Illetve most 
még csak szellő, de majd megerősödöm. Tudod, miben hason-
lítunk legjobban, te pamacs? 

– A szerénységben? 
– Abban, hogy a földről nézve mind a ketten láthatatlanok 

vagyunk. Én azért, mert levegőből vagyok, te meg azért, mert 
akkora sem vagy, mint egy fenyőtoboz. 

A szellő megint nagyot kacagott saját tréfáján. 
– Tévedsz, már egy pöfetegnél is nagyobb vagyok – jelen-

tette ki büszkén a felhő. 
Tényleg egyfolytában növekedett, szorgalmasan gyűjtö-

gette magába a közelben kószáló vízcseppeket. 
– És egyáltalán nem vagyok láthatatlan. Mindjárt be is bi-

zonyítom. 

Mialatt beszélgettek, a tisz-
tásra kirándulók érkeztek, egy 
fiatal fiú és egy lány. Leterítettek a fűbe egy plédet és ráheve-
redtek. 

– Látod azokat az embereket? Fogadjunk, hogy észrevesz-
nek engem! 

– De hiszen csukva van a szemük! Így aztán illegetheted 
magad itt napestig, úgysem látnak meg. 

Volt igazság abban, amit a szellő 
mondott, még ha csúfolódásból mondta 
is. A két fiatal csukott szemmel sütkére-
zett a pokrócon. 

– Kedves Friss Keleti Szél! – hízel-
gett a felhő. – Megtennéd, hogy egy pi-
cit meglegyezed a lány arcát? Csak 
hogy eldönthessük, kinek van igaza. 

– Hát jó, nem bánom – felelte a 
szellő.  – De tényleg csak a móka ked-
véért. 

Bucskázott egyet a tisztás felett, fel-
kapta a lány hosszú haját, és a hajszá-
lakkal ügyesen végigcsiklandozta az ar-
cát. 

Ez alatt a kis felhő odafent úgy ki-
düllesztette a mellét, ahogy csak bírta, 

és jó erősen behúzta a pocakját. 
A lány, mikor kinyitotta a szemét, éppen az égre vetette 

tekintetét, s szinte abban a pillanatban felkiáltott. 
– Nézd csak! Nézd azt a kis felhőt! Milyen szabályos alakja 

van! 
A fiú is felnézett az égre. 
– Tényleg! Milyen szép szív alakú felhő! Mintha csak a mi 

kedvünkért szállt volna ide. 
Azzal a fiú odahajolt a lány arcához, és megcsókolta. 
– Na jó, nyertél – ismerte be a szellő. – Nem vagy láthatatlan. 
– Csitt! – suttogott a felhő. – Szeretném hallani, miről be-

szélnek. Talán éppen most vall szerelmet a fiú a lánynak. Nem-
sokára aztán majd megkéri a kezét. Összeházasodnak, gyere-
keik lesznek. 

A felhő gondolatai már a távoli jövőben kalandoztak. 
– Talán megváltoztattuk két ember életét. Boldoggá tettük 

őket, és ezt mi ketten együtt értük el. A két láthatatlan. 
A szellő egészen meghatódott attól, hogy a felhő nem a sa-

ját győzelme felett örvendezett, hanem azt mondta, hogy 
„együtt”. Aznap már nem is akadékoskodott többet, sőt, ettől 
kezdve a kis fehér felhő és a keleti szellő a legjobb barátok 
lettek. 

Az elkövetkező napokban sokfelé kószáltak együtt, hol ra-
gyogó tájakban, hol az élet csodáiban gyönyörködtek. Eköz-
ben a kis felhő szépen gyarapodott, előbb akkora lett, mint egy 
tollpárna, majd akkora, min egy jókora dunyha. 

Mire beköszöntött a nyár, olyan hatalmasra duzzadt, mint 
egy szénakazal. De azt, hogy milyen kalandok történtek a kis 
felhővel és a szellővel a nyár során, most nem mesélhetem el. 
Megtudtok majd mindent sorjában, amikor itt lesz az ideje. 

A történetet a júniusi számban folytatjuk… 
Csesznák András 

A kis fehér felho 
1.rész: Tavasz 

Csesznák András: Hóvirág 
 
Zöld szárakon apró, fehér bóbiták, 
Kertek alján most nyílik a hóvirág. 
Utat törve fagyott hó és jég felett 
Virítanak, mint apró kis ékszerek. 
 
Miért jöttél, te kis buta, gyönge lény? 
Tart még a tél, dermedt a föld, kőkemény. 
Elpusztulsz, ha leszáll majd az éjszaka! 
Hová bújsz, ha jön a jeges zúzmara? 
 
Ne félts engem! – a hóvirág mosolyog. 
Így megy ez már, mióta a Föld forog. 
Elviselünk jeget, havat, hideget, 
S hirdetjük, hogy közel már a kikelet. 
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Március: hirtelen rengeteg dolga lesz a kertésznek. Tekint-
sük át, gazdaságunkban mi a teendő ebben a hónapban, és néz-
zük meg közelebbről, mi fán is terem a valódi, szakértő met-
szés! 

Zöldségfélék 
Terítsünk egy kevés szerves eredetű trágyát. Vethetünk fe-

jes salátát, bimbós kelt, zöldhagymát; duggalhatunk vörös-
hagymát, fokhagymát, ültethetünk burgonyát, csicsókát. A 
februárban növényházba vetett spenótot és salátát pedig ültes-
sük ki. 

Gyümölcs, szőlő 
Elvégezhetjük a körte, szilva, alma oltását, a füge és más 

fagyérzékeny növény téli takarását több szakaszban távolítsuk 
el. A metszett növényeket kötözzük a támrendszerhez, a tél 
végi lemosópermetezést végezzük el a kihajtás előtt. Metsszük 
meg a szőlőt – a venyigét, nyesedéket is komposztálhatjuk. 

Díszkert 
A gyepet szellőztessük át. A füvet kezdhetjük nyírni, pó-

tolhatjuk a hiányokat. Létesítsünk új gyepfelületet, ha a talaj 
már nem fagyos és nincs rajta pangó víz. Telepíthetjük a nyá-
ron nyíló gumósokat, évelőket, futókat, cserjéket. A sövények, 
cserjék, lombos fák telepítését a hónap végéig fejezzük be. Ta-
karjuk ki és metsszük, trágyázzuk meg a rózsát. Szaporítsuk a 
balkonládába szánt egynyári növényeket, tisztítsuk meg és ül-
tessük át az átteleltetett muskátlit. Az évelők takarását távolít-
suk el. A kertépítési munkák megkezdése és a szobanövények 
átültetése is időszerű. 

Fólia, növényház 
A fólia alá és enyhe időben a szabadba is vethetünk céklát, 

borsót. Cserepezzük palántáinkat. Vessünk póréhagymát, fagy-
érzékeny egynyáriakat, fűszer- és gyógynövényeket. Vessük el 
a hidegházi termesztésre szánt uborkát, paprikát, padlizsánt és 
a fóliás termesztésű paradicsomot. Hajtathatunk hagymás, gu-
mós virágokat. 

E 
Valami ősi, a mai napig megfejthetetlen dinamika január 

végén (általában január 21-re datáljuk) megindítja a természe-
tet. A fákban megindul a nedvkeringés, a rügyek megduzzad-
nak, onnantól valósággal látni a ragyogásukat, aurájukat. A rü-
gyek határozottan kiemelkednek. A kedves kertbarátok pedig 
ott állnak metszőollójukkal és megpróbálnak rendet teremteni. 
Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani az alapvető fogalmak is-
meretével, melyeket Tegdes László foglalt össze a Szabad 
Föld című lapban. (A közlés a Szabad Föld engedélyével tör-
ténik.) 

A termőrészek a gyümölcsfák legértékesebb részei. Isme-
retek nélkül a metszésükhöz nem célszerű hozzákezdeni, mert 
a tájékozatlanságunkkal a fát a legértékesebb részétől foszthat-
juk meg. 

Rügyismeret 
A metszés előtt fontos a rügyeket alaposabban megismer-

nünk, a kihajtásuk, minőségük, életkoruk és elhelyezkedésük 
szerint, mert ezek is befolyásolhatják a metszést. 
 Kihajtásuk alapján a rügyek lehetnek – 

 Alvórügyek: mindazok a hajtásrügyek, amelyek egy 
vagy több éven át nyugalmi állapotban maradnak. Meg-
találhatók a vesszők alsó részén és az ággyűrűkben. A 
vesszők alapjánál legtöbbször látható alvórügyek van-
nak. Az ágakon e rügyeket a kéreg már benövi, így rej-
tett rüggyé válnak. 

 Hajtásrügyek: még abban az évben kihajtanak, azokból 
hajtás vagy virágzat fejlődik. 

 Minőségük alapján a hajtórügyek általában vékonyabbak, 
hegyesek, hajtás fejlődik belőlük. A hajtórügyek a növé-
nyek hosszanti növekedését szolgálják. A termőrügyek le-
hetnek virág vagy vegyes rügyek. A virágrügyek duzzad-
tabbak gömbölyűbbek, virág lesz belőlük, majd a virágból 
fejlődik ki a termés. A vegyes rügyekből 5-8 cm hosszú 
leveles hajtás fejlődik ki, amely végén virág vagy virágzat 
van (például birs). Alakjuk szerint hasonlítanak a termőrü-
gyekhez, azonban azoknál kisebbek, és belőlük majdnem 
minden esetben hajtás képződik. Rendszerint rövid hajtá-
sokat hoznak, melynek csúcsún a következő évben termő-
rügy keletkezik (pl. alma, körte). 

 Élettartamuk szerint egy évig élnek a csonthéjas gyümöl-
csök rügyei. Például az őszibarack rügye tavasszal nem 
hajt ki, a vegetációs időszak végére elpusztul. Az ilyen fák 
gyorsan felkopaszodnak, ezért rendszeresen kell metszeni, 
hogy ezt megakadályozzuk. Több évig élnek az almagyü-
mölcsűek rügyei, ezért nem olyan szembetűnő a 

Kertésznaptár 
Március 

Böjtmás hava – Tavaszelő – Kikelet hava – Kos hava 

4., Kázmér napja: márciusi első hete napjának időjárással 
kapcsolatos jóslása – ha ez az időszak esős havas volt, 
az aratás megkezdését, az arra való felkészülést egy hét-
tel eltolták. 

9., Franciska napja: magára a hónapra jelez – amilyen az 
idő ekkor, olyan lesz az egész március. 

A 10-e még ennél is erősebb jóslás: ennek az időjárásához 
hasonlít a következő 40 napé. 

12., Gergely napja: ha Gergely megrázza szakállát, az ha-
vazást jelent. 

18-19., 21., Sándor, József, Benedek: …zsákban hozzák a 
meleget. Közülük is különösen Benedek nevezetes er-
ről. Ha ezen a napon dörög az ég, 40 napi szárazság kö-
vetkezik. 

Virágvasárnap: a húsvét előtti vasárnapot nevezzük így. A 
téltemetés az ébredő természet ősi ünnepét, a húsvétot 
vezeti be. 

24., Gábor napja: a tavasz negyedik napja, ekkor a kertek-
ben megélénkül az élet. A káposztaültetést ezen a napon 
végezték. 

25., Gyümölcsoltó Boldogasszony: „Az ember ilyenkor 
Máriával almát olt.” A palántaültetés, fatisztogatás 
napja is egyben, ekkor oltjuk a gyümölcsfákat. Ha e na-
pon derült az idő, bő termés várható. „Gyümölcsoltó hi-
dege, téli hónapnak megölője.” Ha ilyenkor megszólal-
nak a békák, még 40 napig hidegre lehet számítani. 

 

Metsszünk… De hogyan? 
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felkopaszodás rajtuk, mint a csonthéjasoknál. A ki nem 
hajtott rügyek életképességüket több évig megtartják. 

 Elhelyezkedésük szerint: a magányos rügyek egyesével 
helyezkednek el, a főrügy a többesével elhelyezkedő rü-
gyek közül a középső, a legfejlettebb a szélső rügy. Csúcs-
rügy: a vessző végén lévő rügy, amely feladata a hosszanti 
növekedés, a végálló rügy a metszés utáni felső rügy, a-
mely a metszés előtt oldalrügy volt. Az oldalrügy a vessző 
oldalán található. Állhatnak egyesével, többesével vagy 
csoportosan. Ha a rügyalapon egy rügy van, akkor egyes, 
ha kettő, akkor kettes vagy ikerrügy a neve. A csoportos 
rügyek lehetnek hármas, vegyes rügycsoportok (pl. ősziba-
rack) és bokrétás rügycsoportok (pl. cseresznye, meggy). 

A vesszők 
 Rövid (10 cm hosszúságig) termővessző 
 Dárda: 2-5 cm hosszú, csúcsán fejlett, átmeneti vagy ter-

mőrügy, oldalán fejletlen rügyek találhatók. Az alma és 
a körte jellemző rövid termőrésze. 

 Gyűrűs dárda: 1 cm hosszú dárda, melyen a levelek, il-
letve a csomók sűrűn állnak, a szár részei gyűrűsek. 

 Dárdás termőgally: a sima termőnyársból fejlődik, a vé-
gén átmeneti vagy termőrügy van. Oldalrügyeiből a leg-
több esetben dárdák és átmeneti rügyek fejlődnek. 

 Sima termőnyárs: 5-10 cm hosszú, átmeneti vagy ter-
mőrügyben záródó termővessző. Oldalrügyei fejletle-
nek. E termővessző-átalakulás az almára, körtére jel-
lemző. A többi almás termésűnél ilyen termőképlet nem 
található. 

 Tövises termőnyárs: olyan rövid termővessző, amely 
sok rokonságot mutat a sima termőnyárssal, illetve a dár-
dával, de a csúcsa hegyes tövisben végződik. Egyes kör-
tefajtákra (Hardenpont – Téli vajkörte, Téli esperes) jel-
lemző termőrészek. 

 Vegyes rügyes termőnyárs (törpevessző): 8-10 cm 
hosszú, csúcsrügye hajtásrügyben zárul. 3-5 évig életké-
pesek, nem száradnak le, elsősorban a kajszi, a szilva, a 
piros ribizli és a köszméte termőrészei. 

 Termőbog, termőkalács: általában úgy keletkezik, hogy 
a virágzat tengelye a szerves anyagok felhalmozódása 
folytán megvastagszik, húsos állományúvá válik. A ter-
mőbogon jól láthatók a gyümölcskocsányok tapadási he-
lyei. Ha a gyümölcs korán hullik le, a termőbog kisebb, 
fejletlenebb lesz. Ha több gyümölcs fejlődik ki rajta, job-
ban megvastagszik, húsosabb termőbog fejlődik ki. A 
termőbogon kialakulhatnak virágrügyek, dárdák, sima 
termőnyársak. A termőbog fajtánként különböző nagy-
ságú. Kora szerint lehet egy-, két- és többéves. Az egy-
kétévesek a legértékesebbek, a négy-ötévesek legyengül-
nek, rajtuk virágrügyek már nem alakulnak ki. 

 Bokrétás termőnyárs: rövid szártagú termővessző, 
melynek csúcsi részén egy jól fejlett hajtórügy körül há-
rom vagy ennél több virágrügy található. Cseresznyére, 
meggyre, mandulára jellemző termővessző, de az őszi-
barackon és a kajszin is előfordul. 

 Középhosszú (10-45 cm közötti) termővessző: a vessző-
kön végig fejlett oldalrügyek találhatók, amelyek almán, kör-
tén hajtás- vagy átmeneti rügyek (ritka esetben egy részük ter-
mőrügy), a csonthéjasokon pedig hajtás- és virágrügyek. A kö-
zéphosszú termővesszők jellemzők a fa fiatal és kezdő termő-
korára, megifjított és általában túltrágyázott, vagy nagyon erős 
növekedésben levő fákra. A rendszeresen, de nem erősen met-
szett fákon, jó talajon a középhosszú vesszők nagy számban 

fejlődnek. Az almagyümölcsűek egyes fajtáin a középhosszú 
vesszők csúcsán is termőrügyek találhatók. Csonthéjasokon a 
vessző egész hosszában találhatunk termőrügyeket. A közép-
hosszú termővessző az őszibarackra jellemző, amely lehet tel-
jes vagy fogyatékos. 
 Teljes termővessző: olyan ceruzavastagságú vagy annál 

vastagabb őszibarackvesszők, amelyek fejlett, többnyire 
hármas, vegyes rügycsoportban álló virágrügyekkel vé-
gig be vannak rakódva, s ezekből termés is fejlődik. 

 Fogyatékos termővessző: a ceruzánál vékonyabb vagy 
sokkal vastagabb, de magányos termőrügyekkel, zöm-
mel hajtórügyekkel van berakódva. A fogyatékos termő-
vesszőn az őszibarack kötődése sokkal gyengébb, mint a 
teljes termővesszőn, s gyakran a kötődött sem tud rajta 
fejlődni. 

 Hosszú (40 cm-nél hosszabb) termővessző: az összes gyü-
mölcsfajon előfordul. Az almagyümölcsűeken a hosszú termő-
vesszők csúcsrügyei is termőrüggyé alakulhatnak. Egyes faj-
tákra – például a Jonatánra – jellemző. A csonthéjasok hosszú 
vesszői mindig hajtásrügyben záródnak. Ha ezeket nem metsz-
szük, akkor a vesszők csúcsrügyei és az alattuk levő rügyek 
közül néhány kihajt, a vessző elágazik, de az alsó része felko-
paszodik. Ezért ezeket megfelelő hosszan kell visszametszeni, 
hogy az alsóbb helyzetű rügyekből kapjunk elágazást. Ezáltal 
a gallyak felkopaszodása megakadályozható, és azon végig 
termőnyársak nevelhetők. A hosszú termővesszők az erősen 
metszett vagy visszaifjított fákon fejlődnek. 
 Idősebb termőrészek: az ág a gyümölcstermő növények 5 
évesnél idősebb koronarésze, ami rendszerint többszörösen el-
ágazik. A vázágak a korona vázát alkotják, fajtára jellemző 
szögállással. A termőágak a térkitöltő elágazások és termőka-
rok. A gally a korona mindig lomblevél nélküli, 2-5 éves kép-
lete. A gallyakon helyezkednek el a termővesszők. A vessző a 
korona lomblevél nélküli, megfásodott, egyéves képlete. 
Hosszúsága szerint lehet rövid, középhosszú vagy hosszú. 

Bollók Ferenc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rügytípusok                                   Duzzadt, kerekded                            Keskenyebb, hegyesebb                                        Vegyes rügy 
 (Bollók Ferenc rajzai)                       termőrügyek                                          hajtórügyek 
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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 
Március 2. (kedd) Kommunális 
Március 9. (kedd) Kommunális 
Március 16. (kedd) Kommunális 
Március 22. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Március 23. (kedd) Kommunális 
 Lomtalanítás 
Március 30. (kedd) Kommunális 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Március 2. (kedd) Kommunális 
Március 9. (kedd) Kommunális 
Március 16. (kedd) Kommunális 
Március 22. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Március 23. (kedd) Kommunális 
 Lomtalanítás 
Március 30. (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 

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. 

 Március 26-tól 4 fő konyhai kisegítőt felve-
szek. Egészségügyi könyv szükséges. 

    Tel.: 06/52/784-994 Nagy Béláné, Korona Étel- 
    bár 

INGATLAN ELADÓ / KIADÓ / KERES 
 Lehetőség szerint Balatonakarattyán kere-

sek kiadó irodahelyiséget vagy annak alkal-
mas, különálló szobát. Minden megoldás ér-
dekel. Telefonszám: 06/30/835-0755 

 Április 1-től május 30-ig 1 fő részére kiadó 
szobát keresek a Vak Bottyán utca vonzáskör-
zetében. Tel.: 06/52/784-994, Nagy Béláné 

 
 

1. Csillagászati tavasz 
2. Meleghozók 
3. Nemzeti ünnep 
4. Ibolya 
5. Gergely 
6. Nőnap 
7. Kikelet 
8. Fecske 
9. Gólya 
10. Havaz 
11. Gyümölcsoltó 
12. Sárgarigó 
13. Hermelin 
14. Varangy 
15. Cigánycsuk 
16. Konkoly 
17. Júdásfa 
18. Kacsafarkú 
19. Bocskoros 
20. Berkenye 
21. Jászkeszeg 
22. Gyurgyalag 
23. Víz világnapja 

 

Rejtvény 
A gazdag böjtmás hava – 23. oldal 

 

Legyen az Ön fotója a 
Balatonkenesei Hírlap 
borítóján vagy oldalain! 

Várjuk képeit! 
balatonkenesehirlap@gmail.com 



  Balatonkenesei Hírlap                     – 42 –     2021. március 

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: TÖRÖK BRIGI FOTÓJA 
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: MÁRCIUS 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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