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Csesznák András: 
Nagypéntekre

A kőszikla széttörött, 
a kárpit meghasadt, 
az önzetlen szeretet halott.  
Vesznie kellett, mert  
a gőgös embertől  
kegyelmet nem kaphatott.  

Hisz érdek nélkül  
csak Isten szerethet, 
s Istenné válni a bűn maga.  
Ki a magasban szárnyal, 
túl messzire láthat, 
s túl sok fülhöz eljut szava. 

Gyarló embernek gyanús 
a feltétlen jóság, 
s félelmetes minden csoda.  
Maradj csak porszem 
az út szélére hullva, 
ez a túlélés záloga! 

A kőszikla széttörött, 
a kárpit meghasadt, 
az önzetlen szeretet halott. 
S mi könnyek között 
megrendülten várjuk 
a megváltó vasárnapot. 

 

jókedvvel felvértezve fogyasztjuk majd a húsvéti sonkát, tormával és to-
jással, hiszen ahhoz, hogy az ember tevékenykedhessen, kell az energia, 
s tudom, hogy a tavasz és a nyár már munkával fog telni mindenki szá-
mára, amiben remélhetőleg a pihenésnek és a feltöltődésnek is jut hely. 
Kívánom mindenkinek, hogy vidámságban, boldogságban, és lehetőség 
szerint ne egyedül élje meg a húsvét örömeit, bár tudom, hogy most a 
távolságtartás miatt a locsolkodás sok helyen elmarad. Vigyázzanak ma-
gukra, vigyázzanak a szeretteikre! Érdemes most egy húsvétot nem a 
megszokott módon, nagy rokoni és baráti látogatásokkal megélni, hanem 
egymástól távolabb tölteni, hogy ezt még számtalan másik húsvét követ-
hesse. 

Jurcsó János
polgármester

 

Húsvétra készülve 
                                   Tisztelt olvasók! 

                            Szeretettel köszöntök mindenkit a 
                            közelgő húsvét jegyében! 

                            Talán az idő is kegyes lesz hoz- 
                            zánk és megérkezik végre a várva 
                            várt tavasz, s ezzel kezdetét veheti 
a kertben a tevékenység, a munkák sora. Nagyon sok 
feladat vár ránk a tavaszban és a nyárban, hiszen 
ugyan még mindig egy világjárvány közepén járunk, 
ami az utóbbi időben egyre inkább bezártságra kény-
szerít minket, így már nagyon nagy szükségét érez-
zük, hogy újra kimehessünk a természetbe. Várjuk, 
hogy az életünk újra olyan lehessen mint, két évvel 
ezelőtt volt. 

A várakozás egybecseng a húsvétra való felkészü-
léssel, hiszen itt állunk az ünnep küszöbén. Bízom 
abban, hogy mindannyian erőben, egészségben és
 

Tarta lom 
Egy elfeledett hely – képekben  .........................................................  2 
Húsvétra készülve – Jurcsó János  .....................................................  3 
Csesznák András: Nagypéntekre (vers)  .............................................  3 
A város hírei, közleményei   .................................................................  4 
Beszélgetés Bányikné Rácz Tündével, a TSZSZI új vezetőjével  ........  9 
A lovak elszabadultak – Valentini Zsuzsa  .......................................  10 
Száz éve történt – Vér Lászlóné  ......................................................  11 
Az élet temploma – Német Péter  .....................................................  12 
Húsvét oktávjától az Irgalmasság Vasárnapjáig – Medveczky Miklós   13 
Juhász Gyula: Az utolsó vacsora (vers)   ..........................................  14 
Reviczky Gyula: Húsvét (vers)  .......................................................  14 
Életvezetés: Érezz együtt felebarátoddal… – M. Teréz nővér  ..........  15 
És te mit látsz? – M. Erzsébet nővér  ...............................................  16 
A Szűzanya Pekingben – Varga Ákos  .............................................  17 
Ennyi – Gyurica István  ...................................................................  18 
Egy nap az Olt-Alom Egyesületnél – Nagy Krisztina  ......................  20 
Zöld jeles napok: Április – Pulai Istvánné  .......................................  22 
Hátha valaki nem ismeri: Kenese kincsei 4. – Pulai Istvánné  ...........  23 
Búcsúzunk… ..................................................................................  24 

Horváth Lászlóné Palik Rózsa  .................................................... 24 
Filó Jánosné Marika  ..................................................................  25 

Emberi történeteink: A sárga gumi  .................................................  25 
Nem találom a szót – Kemény Zsigmond ...................................  25 

Szociálpolitika: Személyi adókedvezmények – Varga Ákos  ............  26 
Horgászsarok: A csendes őrültek – Mészöly Sándor  .......................  27 
Rejtvény: Van képünk hozzá  ...........................................................  27 
Tündérkert: Április – Bollók Ferenc  ...............................................  28 
Turisztikai egyesületünk hírei  .........................................................  30 
Mesesarok: Húsvétra – Csesznák András  ........................................  31 
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság hírei  ............................  32 
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hírei  .............  34 
Hulladékszállítási tudnivalók  ..........................................................  36 
Kvíz-totó – Játékfelhívás  ................................................................  37 
Olvasóink fotói  ..............................................................................  39 
 



Balatonkenesei Hírlap                     – 4 –  2021. április 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakossági tájékoztatás 
a Helyi Operatív Tanács 

március 5-i üléséről 
 
 
 
 
 
 
 

2021. március 5-én, 8 órakor Balatonkenese Város Helyi 
Operatív Tanácsa a Kormány járványügyi szigorításaival 
összhangban az alábbi döntéseket hozta: 

1. A Rendőrség és a Polgárőrség folyamatosan járőrözik, 
ügyelnek a szabályok betartására. Ellenőrzik a március 
8-tól szabadtéren is kötelezővé tett maszkhasználatot. 

2. A Pilinszky János Általános Iskola március 8-tól április 
7-ig digitális oktatásra tér át. 

3. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportjai már-
cius 8-tól április 7-ig zárva tartanak. 
A bölcsőde nyitva tart, továbbra is fogadja a gyerekeket. 
Március 8-tól az Intézmény kizárólag a szociálisan rá-
szorulók részére, kiszállítással biztosít étkezést. 
A zárva tartásra tekintettel az étkezési díjak túlfizetéseit 
a későbbiekben kapják vissza az érintettek. 
A március 16-18. közötti időszakra meghirdetett étkezési 
térítési díj befizetések elmaradnak. 

4. A Városgondnokság folyamatosan fertőtleníti a játszó-
tereket, buszmegállókat, a közterületi padokat. 

5. A háziorvosi rendelőkben a kapott oltóanyag mennyi-
ségének függvényében, folyamatosan oltják a kijelölt és 
behívott betegeket. Mindenkit telefonon értesítenek, 
hogy mikor mehet oltásra, ezért kérjük, hogy az oltási 
ütemezéssel kapcsolatos kérdésekkel ne terheljék a ren-
delők dolgozóit. 
Időpontkérési, receptfelírási igényeikkel továbbra is te-
lefonon tudják tartani a kapcsolatot a háziorvosokkal. 

6. A Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény házi segít-
ségnyújtást végez. 

7. A bevásárlásban, postai csekk feladásában, gyógy-
szerkiváltásban segítséget igénylő 65 év feletti, bala-
tonkenesei lakosok a + 36 30 849 0792 telefonszámot 
hívhatják hétfőtől péntekig, 8:00-14:00 óra között. 

8. A Polgármesteri Hivatalban március 8-tól a személyes 
ügyfélfogadás szünetel. Az ügyintézők telefonon ke-
resztül hétfőn és szerdán 8:00-12:00 és 13:00-15:30 
óra között, valamint pénteken 8:00-12:00 óra között 
elérhetőek. 
Kizárólag személyesen intézhető ügyekben telefonon 
vagy elektronikus úton előre egyeztetett időpontban sor 
kerülhet a személyes ügyfélfogadásra. 
Az ügyfelek ügyeiket elektronikus úton is tudják intézni. 

9. A Kultúra Háza és Könyvtár zárva tart. 

Városunk életének jelentős történéseiről 
folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket! 
Kérünk mindenkit a szabályok betartására! 

Vigyázzunk magunkra és egymásra! 
Balatonkenese Város Önkormányzata 

 

Kitüntetésben részesült 
dr. Balázs Pál atya 

Március 15-e eseményeinek nyilvános megün-
neplése a járványveszély miatt elmaradt.  
Balatonkenese Város Önkormányzata és in-
tézményei a Kossuth-szobor lábánál helyezték 
el az emlékezés és a tisztelet virágait. 
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Közlemény 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya 
(8200 Veszprém, József Attila u. 36.), mint eljáró hatóság, 
a közlemény kifüggesztésének kérése tárgyú megkeresésé-
vel megküldte Balatonkenese Város Jegyzőjének – a tevé-
kenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének – a 
„Balatonkenese Hotel Port kishajókikötő bővítése” tárgyá-
ban írott közleményét. A megkeresésben foglaltaknak meg-
felelően Balatonkenese Város Jegyzője öt napon belül gon-
doskodott a közlemény közterületen és a helyben szokásos 
egyéb módon történő közhírré tételéről. A jegyző a közle-
mény közzétételét követő öt napon belül tájékoztatta a Kor-
mányhivatalt a közzététel időpontjáról (2021. március 22.), 
helyéről (Balatonkenese, Bajcsy-Zs. E. utca és Fő utca ke-
reszteződésében, a Szent Orbán szobor melletti hirdetőtáb-
lán, a Széchenyi utca 1. szám előtti buszmegállónál található 
hirdetőtáblán, a Kapuvári Imre utcai hirdetőtáblán, a Szil-
ágyi Erzsébet utcai hirdetőtáblán, az Előd vezér utcai hirde-
tőtáblán, a Vak Bottyán strand főbejáratánál lévő hirdető-
táblán és az Alsóréti szabadstrandon lévő hirdetőtáblán tör-
ténő kifüggesztésről), továbbá arról, hogy a járványügyi 
helyzetre tekintettel a személyes ügyfélfogadás szünetel a 
Balatonkenesei Polgármesteri Hivatalban, azonban telefo-
non vagy elektronikus úton történő, előre egyeztetett idő-
pontban az előzetes vizsgálati dokumentáció nyomtatott 
példánya a hivatal ügyfélszolgálatán megtekinthető. A köz-
lemény elektronikus példánya – különös tekintettel a ve-
szélyhelyzetre és az ügyfélfogadás szünetelésére – Balaton-
kenese Város Önkormányzatának a www.balatonkenese.hu 
weboldalára és Facebook oldalára is feltöltésre került. 
A Kormányhivatal a közleményében felhívta az érintett la-
kosság figyelmét, hogy a létesítés helyével kapcsolatos ki-
záró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, 
illetve az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmára vo-
natkozóan a Kormányhivatal közleményének megjelenését 
követő 21 napon belül közvetlenül a Kormányhivatalnál 
észrevételt lehet tenni. 

Jelen ügyben sem Balatonkenese Város Önkormányza-
tának, sem a Képviselő-testületnek nincs hatásköre el-
járni, mivel a jogszabályi rendelkezések alapján az ügy-
ben a Kormányhivatal hozza meg a döntést, a jegyzőnek 
pedig a megkeresésben foglaltak szerinti közzétételi kö-
telezettsége van. 

Balatonkenese Város Önkormányzata 
 

Sebességet ellenőriznek 
a polgárőrök Balatonkenesén 

Március hónaptól új módszerrel is segítik a közlekedésbizton-
ságot a Balatonkenesei Polgárőr Egyesület tagjai. A Balaton-
almádi Rendőrkapitányság kezelésében lévő figyelemfel-
keltő, mobil sebességellenőrző eszközt – ami az elhaladó gép-
kocsi sebességét mutatja, de nem rögzíti – a szolgálatuk során 
a Balatonkenesei Rendőrőrsön veszik fel az egyesület tagjai, 
majd a város frekventált, nagyobb közforgalmú helyein felál-
lítva ellenőrzik az arra közlekedők sebességét. A város terü-
letén kívül elsősorban a főutak forgalmának balesetmegelő-
zési célú ellenőrzését szolgálja a mobil eszköz alkalmazása. 

Nyemcsok Györgyné 
egyesületi elnök 

járási koordinátor 
 

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! 
 

Aki teheti, kérjük, támogassa! 
Tisztelt balatonkeneseiek! 
Bizonyára Önök is sze- 
retnének egy szépülő te- 
településen élni vagy a 
pihenésüket eltölteni. E- 
zért kérjük, támogassák 
Önök is lakossági kezde- 
ményezésünket. 
2020. június 4-én adako- 
zásból egy Trianoni Em- 
léktábla került felállítás- 
ra a Nagykúti utca és Pász- 
tor utca elején lévő köz- 
területen. (Megtekinthe- 
tő még a Youtube – Tri- 
anon 100 Balatonkenese 
vagy a balatonkenese.hu- 
Híreink-Balatonkenesei Hírlap-július) 
E tábla mellé egy EMLÉKMŰ-vet szeretnénk létrehozni 
2021-ben, a terület rendezésével együtt. 
Vitéz Csák Attila neves szobrászművész készíti a szobrot, 
Pátyról. 
Adományát átutalással a 
Takarékbank Zrt.-nél lévő 50420551-10001820 számla-
számra várjuk. A Közlemény rovatban kérjük, tüntessék fel: 
Trianoni Emlékmű. 
Személyesen a Balatonkenese, Fő u utca 23. szám (Katica 
pékség mellett) alatt található bankfiókban lehet befizetni a 
célra, a fenti számlaszámra. 

Tisztelettel és köszönettel: 
a civil szervezők 
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Húsvéti készülődés 
Március 29-én hétfőtől a Könyvtár előtti területen húsvéti 
díszbe öltöznek a fák és a bokrok. 

Megnyílik Kenese Tojásfaligete. 

A Kultúra Házában javában folyik a munka, készülnek a 
tojások, ablakdíszek.  

Kérünk Benneteket, hogy minél többen készítsetek ünnepi 
dekorációt, díszítsétek fel az ablakokat, kerteket vagy akár 
az utcai növényeket. Hozhattok díszeket a Könyvtárhoz is, 
óvatosan akasszátok fel a növényekre, hogy a Tojásfaliget 
minél szebb legyen. Aztán készítsetek magatokról fényké-
pet és töltsétek fel a Kultúra Háza Facebook oldalára. Ha 
nincs otthon felesleges dísz, az sem baj. Teszünk ki színes 
papírtojásokat a Könyvtár udvarára, rajzoljatok vagy írjatok 
rá és úgy akasszátok fel. 

A Városgondnokság dolgozói is csatlakoznak a város 
díszbe öltöztetéséhez, rövidesen színes tojások és virágok 
kerülnek ki a városközpontba. 

Készüljünk közösen húsvétra! 
 

 

ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS 
A KIPPKOPP ÓVODA 

ÉS BÖLCSŐDÉBEN 
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, 

hogy óvodai, bölcsődei beíratást tartunk a 
2021/2022. nevelési évre. 

A beíratás helye: 
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, 
Balatonkenese, Balatoni út 63. 

Jelentkezéskor (beíratáskor) be kell mutatni a gyermek 
nevére kiállított személyi azonosítót, születési anya-
könyvi kivonatot, TAJ-kártyát és a lakcímet igazoló ható-
sági igazolványt. Be kell mutatni továbbá a szülő/gondvi-
selő személyi azonosítását szolgáló igazolványt, TAJ-kár-
tyát, továbbá a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. 
Bölcsődei beíratás balatonkenesei állandó lakcímmel le-
hetséges, és mindkét szülőnek munkáltatói igazolást 
szükséges leadni a beiratkozáskor! 

A beíratás időpontjai: 
2021. április 26. hétfő 8:00-17:00-ig 
2021. április 27. kedd 8:00-15:30-ig  
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése sze-
rint hároméves kortól kötelező az óvodai nevelés. A gyer-
meknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a harmadik életévét betölti, legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson kell részt vennie. 
Minden érintett Kedves Szülő jelentkezését várjuk, aki a 
balatonkenesei Kippkopp Óvoda és Bölcsődébe, a Bala-
toni út 63. szám alatt lévő óvodánkba kívánja hozni gyer-
mekét a következő nevelési évben! 
A 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében a szülő-
nek/gondviselőnek nem szükséges feltétlenül személyesen meg-
jelennie az intézményben, hanem elektronikusan is eljárhat! 
A veszélyhelyzet miatt kérem a szülőket, elsősorban az 
elektronikus eljárás lehetőségével éljenek! 
Előzetes információkérés az intézmény vezetőjénél lehetséges: 

Galambos Lászlóné 
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, 
Balatonkenese, Balatoni út 63. 

Telefon: 06 88 574 802 
E-mail: kippkoppovi@invitel.hu 
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Az E.ON szolgáltatásainak kiváló minősége és a biztonságos 
ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajt végre a há-
lózaton. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetet-
len a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. 
 

Tervezett áramszünetek Balatonkenesén, 
2021. április 
2021. április 1. 

Időpontja: 12:00-15:00 
Katóka utca 

Az áramszünet az 1659/3., 1660/7. 
és az 1660/14. hrsz. területét érinti. 

2021. április 12. 
Időpontja: 08:00-16:00 

2021. április 13. 
Időpontja: 08:00-16:00 

2021. április 14. 
Időpontja: 08:00-16:00 

2021. április 20. 
Időpontja: 08:00-16:00 

2021. április 21. 
Időpontja: 08:00-16:00 

Bagolyvár utca 
Balaton körút 47. 
Balatoni út 57. 
Balatoni út 63. 
Béri Balogh Ádám tér 2. 
Bocskay utca 1-3. 
Bocskay utca 2-10. 
Fő utca 19. 
Fürdő utca 
Gyógyszertár utca 
Nefelejcs utca 
Petőfi Sándor utca 
Széchenyi István utca 1-3. 
Széchenyi István utca 2-8. 
Széchenyi István utca 12-38. 
Széchenyi István utca 25-27. 
Táncsics Mihály utca 
Táncsics Mihály utca 1. 
Táncsics Mihály utca 2-18. 
Táncsics Mihály utca 5-7. 

2021. április 12. 
Időpontja: 09:00-11:00 

Tátorján sétány 1. 
Az áramszünet a 407/3. hrsz. területét érinti. 

2021. április 12. 
Időpontja: 11:00-14:00 

Fő utca 8. 

2021. április 20. 
Időpontja: 09:00-12:00 

Panoráma utca 
Panoráma utca 1/X. 

Az adatok lezárásának időpontja: 2021. március 24. 
 

Újdonság 
a Vak Bottyán strandon 

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy 2021. március 22. 
napján megkezdődik a Vak Bottyán strandon az évek óta ter-
vezett homokos gyermekpancsoló kialakítása. Bízunk ab-
ban, hogy az önerőből, közel 200 nm-en megvalósuló fejlesz-
tés sokak, de leginkább a legkisebbek örömére és megelége-
désére biztosít új élményeket. 

A beruházással kapcsolatos előkészítő munkálatok miatt a 
vízparti sétány egy szakasza átmenetileg munkaterületté válik 
és lezárásra kerül úgy, hogy a vízpart megközelítése a Széche-
nyi park felől, illetve a főbejáraton keresztül biztosított ma-
rad. 

A balesetek elkerülésének érdekében a kivitelezés idejére szí-
ves türelmüket és megértésüket, valamint fokozott óvatossá-
gukat kérjük. 
 

Kupakgyűjtő szív Kenesén 
Újabb színfolttal gazdagodott városunk központja. Az Önkor-
mányzat és a NABE összefogásából kupakgyűjtő szív került 
az Óvoda utca elejére. A piros szívet mindenki könnyen meg-
találhatja. 
Az otthon felhalmozódó ásványvizes, üdítős kupakok mellett, 
gyűjthető benne mosószeres-, fogkrémes kupak, de az instant 
kávék és a kozmetikai termékek tetejét is lehet benne gyűjteni. 
A kupakgyűjtő pont szerepe kettős: a környezetvédelmi funk-
ciója mellett segítséget nyújthatunk beteg gyermekek gyógy-
ulásában is. 
Krencz Márkus 6 éves kisfiú, aki négy végtagi izombénulás-
ban szenved. A kisfiú önállóan nem tud mozogni, ülni is csak 
segédeszköz segítségével képes. Az Ő és családja életének 
könnyítésére gyűjtjük most a kupakokat. További információ:  
https://www.facebook.com/KrenczMarkus 
Gyógyítsunk együtt kupakokkal! 
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A munkálatok alatt, nőnapon, természetesen mi sem feledkez-
tünk meg hölgy segítőinkről. 

 

A Városvédők 
folytatják a munkát 

Egyesületünk az elmúlt időszakban is folyamatosan dolgo-
zott az Iparosház felújításán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folytattuk a gipszkartonozási munkálatokat, valamint meg-
kezdődött a fűtés- illetve a villamos hálózat teljes körű kor-
szerűsítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezúton is köszönjük tagjaink munkáját! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
az eddigi vendéglátásunkról gondoskodtak: 

Kocsis Kenese Kft. – Kocsis Jenő 
Pörc Bisztró Delikát – ifj. Kocsis Jenő 
Kenese Marina-Port Zrt. – Szijártó Csaba 
Nádas Csárda Kft. – Ambrus Gábor 
Erzsébet vendéglő – Szegény Károly 
Hydrodynamic Kft. – Koczor család 
Tóth Péter 

továbbá Egyesületünk hölgytagjainak: Zsókának, Katának, 
Ancsának, Editnek, Ritának és Krisztinek. 
Andinak és Szilvinek pedig köszönjük, hogy az édesszájú-
akra is gondoltak. 

Fotó: Boór Ádám 
 

A Városvédők 
folytatják a munkát 
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Múlt havi számunkban beszélgettünk Pozsonyi Monikával, a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény nyugdíjba vonult vezető-
jével. Ebben a hónapban pedig az új vezetőnél jártunk: kedves olvasók, ismerjék meg Bányikné Rácz Tündét! 
 

– Honnan érkeztél kö-
zénk? 

– A családommal Oroshá-
záról jöttünk, most már majd-
nem két éve: 2019 júliusában 
költöztünk Veszprémbe, egy 
munka kapcsán. 

– Az Alföld után milyen-
nek találtad Veszprémet? 

– Maga a város gyönyörű, 
különösen az Óvárost szere-
tem, nekem kicsit hasonló, 
mint Szentendre vagy Pécs. 

– Veszprémbe költöztetek 
– hogy lett belőle Kenese? 

– Amikor Veszprémbe ér-
keztünk, a szociális szférából 
visszaléptem az egészségügy-
be, a kórházban dolgoztam. 
Egészségügyi végzettségem 
van, diplomás ápoló vagyok. 
Hamar rájöttem, hogy ez saj-
nos már nem az az egészség-
ügy, amit annak idején meg-
szerettem és a szívem-lelkem 
volt. Ezzel együtt hiányzott 
az idősellátás és a szociális 
szféra. Orosházán egy gondo-
zási központot vezettem. E-
zért célirányosan kezdtem ál-
lásokat nézegetni, keresni. És 
észrevettem a kenesei szociá-
lis intézmény hirdetését. Meg-
pályáztam, a pályázatot megnyertem, így itt vagyok. 

– A sors általában mindig elénk teszi a lehetőséget, amit 
szeretnénk. 

– Ezt én is így tapasztalom. 
– Hogy tetszik Kenese és a környék? 
– Nagyon! Az elsődleges célunk Siófok volt, mert koráb-

ban oda jártunk nyaralni. A kis-nagylányom érettségi előtt állt 
a költözésünk évében, a nagyfiunk a középiskolát már Vesz-
prémben kezdte. Az élet rendje, de a férjemmel kicsit fájdal-
masan érintett minket, viszont szembesített azzal is, hogy ha-
marosan megint ketten maradunk. Ha pedig így alakul, akkor 
már miért ne ott éljünk, ahol szeretnénk? Ez pedig a Balaton 
volt. Kenese nagyon családias, ami nekünk Veszprémben na-
gyon hiányzik. 

– Milyennek találtad a kenesei szociális ellátást? 
– Az elődöm, Monika maximálisan jól működő alapszol-

gáltatást épített ki az önkormányzattal és a társulással, ami fan-
tasztikus és biztos alap. A semmiből hozta létre ezt az intéz-
ményt, ez az ő gyereke. Bízom benne, hogy a munkánk méltó 
folytatása lesz az övének. És köszönöm neki, hogy bizalomra 
méltónak talált. 

A vírushelyzet miatt most nem működik a jelenléti nappali 
ellátásunk, de ha már újra lehetséges lesz, azt nagyon szeret-
ném majd fejleszteni, hogy több réteget tudjunk megszólítani, 
az aktív nyugdíjas korosztályt is. Sokan csak azért járnak be a 
nappali ellátásba, hogy az ebédjüket elfogyasszák, pár szót 
váltsanak egymással. Az orosházi gondozási központban a 
kollégákkal létrehozott nappali ellátás klubjellegű összejöve-
teli rendkívüli mértékben kiteljesedtek. Ezt szeretném itt is 

megvalósítani. Akár színház-
látogatás, színjátszó kör, tú-
rázási lehetőség szóba jöhet. 
Természetesen felmérjük majd 
az igényeket, de sok kiakná-
zásra váró lehetőség van. 

– A kollégák hogyan fo-
gadtak? 

– Nagyon jó csapatot kap-
tam. Lehet rájuk építeni, és 
szárnyalni fogunk! – Most 
alapszolgáltatásokat nyújtunk 
Kenesének és a társulásban 
részt vevő településeknek. De 
van szakosított ellátás, a bent-
lakásos idősek otthona. Oros-
házán komplex gondozási köz-
pontot vezettem, amely ma-
gában foglalta a bentlakásos 
idősellátást, illetve ugyanúgy 
az alapszolgáltatásokat, a 
házi segítségnyújtást, a szoci-
ális étkeztetést, a nappali el-
látást. 

– Lépjünk egy kicsit fel-
sőbb szintre: hogy látod a 
szociális ellátás helyzetét a 
mai Magyarországon? 

– Figyelemmel kísérem 
az egészségügy helyzetének 
változásait is, s nemrég lát-
tam egy bértáblára vonatkozó 
tervezetet. Ilyenkor sajnos nem 

tudom, hogy hová tegyem magam: szociális vagy egészség-
ügyi területre? Mindkettőnek érzem magam, s végül egyiknek 
se. Nem vitatom el az egészségügyi dolgozó kollégák érde-
meit, hiszen magam is dolgoztam benne, de mindig azt veszem 
észre, hogy a szociális ágazat valahogy soha nem fér bele a 
keretbe. Felsoroljuk az egészségügyi szakdolgozókat, ápoló-
kat, mentősöket és a többieket, de a végére soha nem tesszük 
oda a szociális gondozókat vagy akár a gépkocsivezetőt, aki az 
időseknek az ebédet nap mint nap házhoz viszi. Ez nekem ret-
tenetesen fáj, egyfajta tudathasadásos állapot. A szociális dol-
gozók sajnos a mostohagyerekei az ellátórendszernek, holott 
emberfeletti munkát végeznek. 

– Fizikailag és mentálisan is… 
– Éppen ezt beszéltük nemrég az egyik kolléganővel: ha 

egy egészségügyben dolgozó szakápoló szociális gondozó in-
tézménybe kerülne, lehet, kétszer meggondolná, hogy foly-
tassa-e egyheti tizenkét órás műszak után. Viszont egy szociá-
lis gondozó megállná a helyét egy kórházban, akár a szakápo-
lói feladatokra – iskolai képzésnek megfelelően – is képezhe-
tően. És ezzel egyáltalán nem akarok feszültséget szítani a két 
terület között: nagyon sok egészségügyi dolgozó lépett be a 
szociális rendszerbe, de közülük többen elég hamar vissza is 
tértek az eredeti munkájukhoz, mert látták, hogy a szociális te-
rep mennyivel nehezebb fizikálisan. És akkor a szellemi rész-
ről még nem is beszéltünk. A kórházakban mostanában divat a 
mátrix-rendszer, hogy egy szakápoló minden területen alkal-
mazható legyen. A szociális szférában a helyettesítést is na-
gyon nehéz megoldani, mert ez bizalmi állás. Az időseket nem 
tehetjük ki annak, hogy minden nap más-más kolléga megy 

„Szárnyalni fogunk” 
Beszélgetés a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény 

új vezetőjével 
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hozzájuk. Főleg, ha valaki egyedül él, a bizalom és a kötődés 
a gondozójához nagyon fontos. Valljuk be, nagyon sok idősnél 
van otthon pénz, ékszer; beengedni egy idegent, akiről nem 
tudja, hogy ki, a mai világban egyáltalán nem egyszerű. A bű-
nözők mindenfélével próbálkoznak, nagyon leleményesek. 

– Hónapról hónapra közli a rendőrség a Balatonkenesei 
Hírlapban is a sokféle félrevezető kísérletezést, az „unokás 
csalásoktól” a magukat valamilyen cég dolgozóinak kiadó tol-
vajokig. – De jó csapattal, gondolom, azért ezek a problémák 
is áthidalhatók. 

– Így van. És az biztos, hogy itt nagyon ütős kis csapat van! 
Összetartóak: a személyükben kész kis családot kaptam. 

– Jövőbeli tervek? 
– A tervek mindig hozzák magukat a jelenből. Az alapszol-

gáltatás nagyon szépen halad a maga útján. A nappali ellátást 
szeretnénk közösen továbbfejleszteni. Illetve az én személyes 
elképzelésem az idősellátás, ami szakosított bentlakásos for-
mában valósulna meg. Ha megvalósítható, és kapok hozzá tá-
mogatást, mindenképpen szeretném elérni. Nyílt titok, hogy 
elöregedő nemzet vagyunk, s a családi helyzetből adódóan na-
gyon sok idős embert nem tud a családja ellátni. Ezért az idő-
sek igényeinek megfelelő bentlakásos otthonra szerintem nagy 
szükség van. – Ez a közel s távoli terv. Tudom, hogy a kollé-
gák is így gondolják: a házi segítségnyújtást végző lányok jel-
zik, hogy nagyon sok idősnek kell elindítanunk a bentlakásos 
intézménybe való bejutását. Jó a kapcsolat a peremartoni és a 
balatonfűzfői idősotthonokkal, de milyen jó lenne, ha Kenesén 
is működne ilyen, akár saját intézményi fenntartásban, akár a 
társulás jóvoltából, mert az igény sajnos nagy. Nagy feladat, 
de mindenképpen megpróbáljuk megugrani – csapatként. 

– A családodról beszélhetünk néhány szót? 
– Persze! Férjnél vagyok, tavaly volt a huszadik évfordu-

lónk. Van két gyönyörű gyermekünk, egy húszéves lányunk, 
Lili, aki tavaly érettségizett, és szeptemberben kezdte az egye-
temet az ELTÉ-n, szlavisztika szakon, de felvette mellé az uk-
ránt is. Tizenöt éves nagyfiunk a Noszlopyba jár, német 
szakra, mellette pedig focizik. Hároméves kora óta űzi ezt a 
sportot egyesületi szinten. Ugyan most egy kis szünetet tart: a 
költözéssel együtt járó átigazolás kicsit megtörte a lendületét. 
Igaz, hogy mindehhez valószínűleg hozzájárul a jelenlegi ví-
rushelyzet is, mert a bezártság nagyon rossz hatással van a fi-
atalokra. Pontosan úgy, ahogy az idősekre is. Nem lesz könnyű 
őket ebből kimozdítani. 

– A középen lévő korosztályok pedig mindkét vállukkal tá-
mogatják a gyerekeiket és a szüleiket is… 

– A járvány hosszú távon is hatással lesz az életünkre. Sok 
a megoldásra váró feladat, és vannak hozzá terveink is – én 
pedig alapvetően optimista vagyok. Köszönöm a férjemnek és 
a gyerekeimnek azt a biztos családi hátteret, amit a munkám-
hoz biztosítanak! 

– Jó munkát kívánunk neked, nektek, és a legnagyobb 
örömmel tájékoztatjuk az olvasóinkat a nálatok zajló esemé-
nyekről! 

– nk –
 

A lovak elszabadultak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husz János, amikor a máglyára kötözték már, a hagyomány 
szerint az önként fát hordó öregasszonyra nézve így sóhaj-
tott fel: O, sancta simplicitas! (Ó, szent együgyüség!) 

Most ebbe a vétekbe estem én is, előző cikkemben a boldog 
megszabadulást vizionálva. Nos, erről nincs szó. A helyzet 
most olyan, mint a karámból kiszabaduló lovak esetében, 
összevissza rohangálunk, s azt hisszük, megkaptuk a sza-
badságot! Mégis-mégis, nézem-nézzük a tv híreit, olvassuk 
az újságokat, hallgatjuk a rádiókat, s nagyon nagy erőfeszí-
tésünkbe kerül, hogy most ne, a járvány hatalmas nagy tom-
bolásába ne rokkanjuk bele! Ha eddig kibírtuk, tartsunk ki! 
Milyen nehéz ez! 

Magam részéről a Jézuskát vártam ilyen feszített türelmet-
lenséggel gyerekkoromban, mint most a március elsején 
megkapott kínai vakcina második fordulóját. S deus ex 
machina, mielőtt leültem ezt a cikket írni, ma, március 25-
én kaptam a budai telefont, 29-én délután háromra várnak a 
második „körre”. 

Milyen érdekes ez! A gondolkodó ember pontosan tudja, 
hogy az „életet halálra ráadásul kapta” (József Attila), mégis 
amikor közeledni merészel, ezúttal egy súlyos járvány for-
májában, akkor nyüszít, mint a kiskutya: „Nem, nem akarok 
még elmenni, mert az élet szép, gyönyörű, még nem akarom 
itthagyni”. 

Igaza van? Tökéletesen igaza van, mert az élet önmagában
szép, s ezért foggal-körömmel ragaszkodunk hozzá. 
Én fatalista vagyok, eddig nem féltem. Bezzeg most, a hosz-
szú finisben! 

Megérkezett az önmentő félelem, s noha eddig is betartot-
tam mindenféle szabályt, most még inkább! Mert jön a ta-
vasz, mert ki fognak virágozni a fáim, mert zöldülni fog a 
fű, mert harsogni fog a levegő! S legelsősorban minden ál-
dott nap hallom a lányom hangját, aki Amerikából hűsége-
sen telefonál, s az a nap fénypontja! 

S hogy lehetne itthagyni a testvéreket, rokonokat, barátokat, 
önmagamat, s a meglelt páromat, akivel amúgy is kiteljese-
dett az életem! 

Mos ne vizionáljunk boldog jövőt, a jelent fogadjuk el, és 
vigyázzunk, nagyon vigyázzunk, hogy megmaradjunk! 

Valentini Zsuzsa

 
 

Itt a tavasz, mindannyian a szabadba vágyunk. Erdeinkben már kibújt 
az egyik első tavaszi hírnök, a medvehagyma. Ami nem csak finom, 
egészséges is. Nem véletlenül tartja úgy a fáma, hogy a medve ezt 
fogyasztja elsőként, miután téli álmából felébred – innen a neve. 
Elszomorodva láttam nemrég, hogy a kirándulók nem vigyáznak rá. 
A közeli lelőhelyen népes csapat vágott neki a tavaszi erdőnek. S míg 
a felnőttek belefeledkezve beszélgettek, a társaságukban levő gyere-
kek vígan ugráltak a frissen kinőtt medvehagyma-leveleken. Pedig 
nagyon értékes növény, ne tapossuk el, figyeljünk oda rá, óvjuk! 

NJ
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Czakó Gyula 1882-ben Rinyaúj-
népen (Somogyban) született. Édes-
apja tanító volt. Pápán 1901-1905-ig 
teológiát tanult. Még papnövendék-
ként írja Méliusz Juhász Péter élete és 
működése című munkáját. 

A kollégiumban 1904. november 
28-án alakult az Evangeliumi keresz-
tyén diákegyesület: ő lett az elnöke. 

Segédlelkész Szabadbattyánban, 
Mezőkomáromban. 1907 márciusá-
ban, Bakó József lelkipásztor távozása 
után a kenesei gyülekezet egyhangúlag 
választotta meg lelkipásztorának. 

1907 októberében feleségül vette 
Borkay Lenkét, aki így emlékezett: „Ke-
nesén nagyon boldog házaséletet él-
tem… raktuk a fészket, építgettük a 
paplakot…” 

Alig egy év elteltével, 1908. feb-
ruár 18-án Czakó Gyula megalakítja a 
református egyház férfi tagjainak sorából a Kenesei Reformá-
tus Énekkart. Szigorú alapszabály szerint működtek, a belügy-
miniszter jóváhagyásával. A község legkedveltebb, legtekinté-
lyesebb egyesülete lett. 

1911. június 18-án a templomban orgonát avat, a hívek 
adományaiból. Ő maga a Balatonkenese község múltja és ha-
tára. A balatonkenesei református egyház története című 
könyvének árusításából befolyt összeget ajánlotta e nemes 

célra. A közügyekben is 
részt vett, Veszprém Várme-
gye törvényhatóságának tag-
ja volt. 

A Balaton-kultusz lelkes 
híve. 

1913. június 29-én lapot 
indít, Balatonkenesei Hírlap 
címen, a Balaton fejlődését 
ápoló szépirodalmi és társa-
dalmi hetilapot. 

Kedves, mosolygós egyé-
niségével a társaság ked-
veltje volt. Összetartotta az 
ifjúságot is. Felekezeti kü-
lönbség nélkül élvezte egy 
munkás, istenfélő, puritán 
élet tiszteletét, és a balaton-
keneseiek büszkék voltak az 
ő papjukra, ahogy még a katolikusok is nevezték. 

Tanácsot, segítséget, vigasztalást talált mindenki, aki hoz-
zá fordult. Az ő házánál folytak a tanácskozások minden fon-
tos ügyben, vendégszeretete híres volt. 

Czakó Gyula életével példát mutatott, miként kell a ma-
gyarnak magyarként élnie keresztényi egyetértésben, kölcsö-
nös megértésben és felebaráti szeretetben. 

 „Temetésére messze vidékről is eljöttek azok, akik tisztel-
ték és szerették ezt a rendkívüli férfit, hazafit és papi erények e 
mintaképét.” (Dr. L. Z., Veszprémi Hírlap, 1921. április 17.) 

Ott nyugszik a balatonkenesei református temetőben, a 
szeretett Balatonra néző sírhelyén, mely az Értéktári Bizottság 
javaslatában szerepel a református temetőben levő „védett sír-
helyek” között. 

Gondozása, a síremlék felújítása az egyház tervében is sze-
repel.  Emlékezésül április 18-án, a vasárnapi istentisztelet 
után a gyülekezet nevében virágot helyezünk sírjára. 

„A szeretet soha el nem múlik” – I. Kor. 13:8 
Vér Lászlóné 

Száz éve történt 
1921. április 13-án hunyt el a Balatonkenesei Hírlap alapító szerkesztője, a település református lelkésze, 

Czakó Gyula 
 

1914-ben
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Jézus a fenti mondatot a jeruzsálemi templom szépségét di-
csérőknek mondta, de szavaival a halálból új életre feltáma-
dásról, a legmélyebb isteni titokról tanít. 

Miért épp a templom képét használja fel erre? 
Azért, mert a templom a találkozás helye. Az Istennel való 

kapcsolatteremtés helye. „Romboljátok le, és három nap alatt 
felépítem.” Nyilván Jézus nem kőből épített templomokat akar 
döntögetni. Az evangélista hozzá is teszi: „Jézus a testének 
templomáról beszélt.” Önmagáról szólt tehát: megöltök majd 
engem, de én harmadnapra új életre támadok fel. 

Ő maga ez a három nap alatt felépített új templom. Istennel 
találkozni rajta keresztül lehet. Az élethez rajta keresztül vezet 
út. 

A mindenkori ember egyik legfontosabb kérdése: Hogyan 
törhetek ki emberi korlátozottságomból? Hogyan juthatok el 
Istenhez? Hogyan találhatok boldogságot, teljes életet? 

Az ember különböző időkben különféle utakon akart Isten-
hez eljutni. Bábel történetében olyan magas tornyot akartak 
építeni, ami az égig ér, vagyis Istenig. És ismeretes a mitoló-
giából Ikarosz alakja, aki szárnyakat készített magának, de mi-
nél magasabbra jutott, annál inkább megolvadt a viasz, ami 
összetartotta. Ezek a történetek arról beszélnek, hogy nincsen 
emberi módszer Isten elérésére. 

Ma is számtalan módon próbálkozunk. „Próbáltam sokféle 
mesét, De hajh, egyik sem volt elég: Szívemben, idegimben 
Kiabáló, nagy lárma Téged keres, Fölség.” (Ady: Isten-kereső 
lárma) Talán mi is sokféle utat kipróbáltunk már, sokféle „me-
sét” meghallgattunk, de nem jutottunk el Hozzá. 

Húsvét evangéliuma örökérvényűen hirdeti: Van út Isten-
hez, a teljes boldogsághoz, a teljes élethez, – de az csakis Jézus 
halálán és feltámadásán keresztül vezet. Úgy, hogy hitünkkel 
megragadjuk Őt. „Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki 
sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” – mondja Jézus. 

Nézzük tovább: Mit kap, aki odatalál Hozzá? Milyen ho-
zadéka van egy ilyen találkozásnak? 

A húsvéti történetekben jól látható: Aki a Feltámadottal ta-
lálkozik, az egyúttal az Élet felé is fordul. Az többé nem a meg-
feszített Jézust keresi. Nem egy halott Jézust (mert halott Jézus 
nincsen), hanem az Élet Urát. 

Húsvét reggelén az asszonyok teljesen új irányba fordul-
tak. Addig tele voltak a halál, a sír, a részvét gondolataival, de 
most elindultak a tanítványok felé. Reményt kaptak, és re-
ménységet hirdettek. Mert amivel csordultig van a szív, azt 
szólja a száj. Később a tanítványok is elindultak mindenfelé az 
egész akkori lakott világba, hogy vihessék az üres sír örömhí-
rét. Így jöttek létre aztán új gyülekezetek, formálódtak egymás 
után új közösségek Jézus körül. 

Így épült tovább az a bizonyos templom, amiről Jézus be-
szélt, amit Ő három nap alatt felépített. Az nem csupán egy 

általa kivívott isteni győzelem volt, hanem ahhoz kapcsolódni 
lehetett, és lehet ma is. Ahhoz épültek hozzá kezdettől fogva a 
Benne hívők, mint élő kövek, – és így épül ma is ez a lelki ház, 
a Krisztus temploma. 

Egész életünket át- meg átszövi a halál és a pusztulás le-
húzó ereje. Akkor válik ez leginkább ijesztővé, mikor közel 
jön hozzánk. Amikor saját csontjainkon, testünkben, szerve-
inkben érezzük; amikor családunkban, vagy rokonságunkban 
elveszítünk valakit; amikor szembesülünk megpróbáltatások-
kal, szenvedésekkel. – Súlyos kérdés ez, amire kell, hogy le-
gyen valamilyen válaszunk. 

A feltámadott Krisztus azzal segít megfelelni ezeket a kér-
déseket, hogy elénk kínálja az Élet templomát, amit Ő három 
nap alatt felépített. Odafordít minket egymás felé, és azt kéri: 
Éljétek meg, amit tőlem kaptatok, és adjátok tovább a reményt! 
Tegyetek bizonyságot arról, hogy van tovább! 

Bonhoeffer hitvalló német teológus volt a 2. világháború 
idején, akit Hitler személyes parancsára végeztek ki. Élete 
utolsó néhány hónapját egy koncentrációs táborban töltötte. 
Amikor érte jöttek, hogy kivégezzék, ezt mondta társainak: 
Nekem ez a halál az élet kezdete. – Nem menekült meg a ha-
láltól, de félnie sem kellett tőle! Ő a maga helyén, abban az 
extrém helyzetben így tett bizonyságot arról, hogy a győztes 
Krisztusé az utolsó szó. 

Ajándékozzon meg minket Isten élő hittel, ami Jézushoz 
köt, reménységet ad, megtart. 

 
Németh Péter 

lelkipásztor

Az Élet temploma 
 

„Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.” (János ev. 2,19-22) 
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Bizony, nem tévedés a főcím oktáv szava. Erről a szóról 
először minden bizonnyal zenei ismereteink törnek felszínre, a 
szolmizálás – a dó-tól dó-ig terjedő nyolc hangból álló, emel-
kedő magasságú hangsor. Ez a zeneelméletben rendkívül fon-
tos hangsor, ennek a hangsornak az oktávnak vagy oktávoknak 
váltakozása, harmóniája, ritmusa adja a hallgató számára a 
zene élvezetét, lelket emelő, testet felfrissítő, pszichénket fel-
üdítő gyönyörűségét.  A szolmizálás, a kottafüzet olvasása a 
szolfézsoktatás keretében történik, és ez elengedhetetlen an-
nak, aki hangszeren tanul játszani. Elmélet és gyakorlat egy-
sége teszi szakavatottá és autenti-
kus művésszé a zenészt. A művé-
szi zenében valamiféle olyan har-
mónia, olyan tökéletesség, olyan 
megfoghatatlan erő van, ami túl-
mutat az emberen, és ha túlmutat 
az emberen, akkor egyértelműen 
az Istenre utal. Ilyen pl. a grego-
rián zene, amely függetlenül az 
adott kortól alkalmas arra, hogy 
nemcsak a külső fülünkre hasson, 
hanem a szív, a lélek szintjén szó-
lítson meg minket, és megtérésre, 
Istenismeretre juttasson. Nem vé-
letlen, hogy az egyház hagyomá-
nya szerint, aki énekel: zsoltárt, 
himnuszt, szent énekeket, az két-
szeresen imádkozik. 

Az oktáv, Húsvét oktávja azt a 
Húsvét utáni nyolc napot jelenti, 
amikor az egyház liturgiájában 
„megáll az idő”. A nagy ünnepe-
inknek kivétel nélkül, a II. Vati-
káni Zsinat előtt volt oktávja, így 
a húsvét mellett a karácsonynak és 
pünkösdnek is, amelyekkel ezen 
ünnepek jelentősége volt hangsú-
lyozva. Azt a boldog, Krisztusban 
beteljesedett Alleluját énekli az 
egyház ebben a húsvéti oktávban, amit Nagyböjt folyamán nél-
külöztünk. Húsvét oktávjában a hétköznapi szentmiséken is 
énekeljük a Dicsőséget. Gyönyörű lehetősége a szentmisének 
az evangélium előtt a szekvencia imádkozása, amely összefog-
lalja a húsvéti örömhírt. A szentmisén az elbocsátáskor a kettős 
alleluját énekeljük. Ez a fajta ünnepélyesség a liturgiában Hús-
vét ünnepének jelentőségét, hitünk lényegét jeleníti meg; an-
nak örülünk, hogy Krisztus feltámadt halottaiból és nekünk 
örök üdvösséget szerzett. Valójában Húsvét titkában szembe-
sülünk a leginkább Isten ingyenes szeretetével, amelyet Krisz-
tus megvalósított és az Atya elfogadott. Krisztus feltámadása 
Isten válasza az ember kérdéseire, ez pedig az ember számára 
nemcsak abszolút remény, hanem annak bizonysága, hogy 
Krisztusban a Jó végérvényesen győzött. Márpedig, ha Krisz-
tus a szenvedése árán megváltott a bűntől és az Atyának elég-
tételt adott, akkor a mi sokszor gyarló és töredékes emberi erő-
feszítéseink sem hiábavalók. Krisztus megkezdett munkáját 
folytatnunk kell, mert bár a megváltás már beteljesült, az Isten 
országát nekünk is építenünk kell, azért kaptunk benne helyet. 
Ebbe a lelki-szellemi harcba pedig bele kell adnunk minden 
erőnket, és meg kell küzdenünk a mi egyéni életünk csatáit. 
Ezeket az ütközeteket azért vállaljuk, hogy a Jó győzzön 

bennünk és körülöttünk, abban a tudatban, hogy Krisztus min-
dig mellettünk áll és segít nekünk. Jó, ha ebben az időszakban 
is tartjuk magunkat az önfegyelmezéshez, és Húsvét után se 
„engedjünk ki”. Az átküzdött, tudatosan megélt, sokszor to-
vább bukdácsoló nagyböjti utunk a Húsvét igaz öröméhez ve-
zet minket. Tartsunk meg lehetőleg minél több böjti gyakorla-
tot ezután is, hiszen a küzdelmünk a Jóért Húsvét után is foly-
tatódik. Engedjük hatni ránk Isten szívünket átformálni akaró 
szeretetét, kérjük az Úrtól ugyanazt a Szentlelket, Akit Jézus 
Húsvét után adott az Egyháznak, Aki megvigasztal, és az Igaz-

ságra vezet minket. 
Húsvét oktávjának lezáró ün-

nepe Irgalmasság Vasárnapja. Az 
ünnep története egy lengyel apá-
cához, Helena Kowalskához kap-
csolódik, aki látomásban találko-
zott a szenvedő Krisztussal. En-
nek hatására 1925. augusztus 1-én 
belépett a varsói Irgalmasság Any-
járól nevezett rendbe. Itt a Fa-
ustyna Maria nevet kapta. A rend-
ben kifogástalan, derűs életet élt. 
Imádságban együttműködött Jé-
zussal a lelkek megmentéséért. Jé-
zus ezt mondta Fausztinának: „Az 
a lélek, aki szentgyónáshoz és 
szentáldozáshoz járul, teljes bűn-
bocsánatot nyer és mentesül a 
büntetés alól”. Az isteni irgalom 
elnyerésének feltételei: teljes bi-
zalom Isten jóságában, a feleba-
ráti szeretet gyakorlása. Ezek a 
feltételek azt mutatják, hogy 
egyetlen lélek sem nyerhet meg-
igazulást, amíg nem fordul Jézus-
hoz bizalommal. Irgalmasság va-
sárnapját kilenced előzi meg, 
amelynek során Nagypéntektől 
kezdve kilenc napon keresztül 

imádkozzák az isteni irgalmasság rózsafűzért. A kilenced imá-
iban a hívek irgalmat kérnek maguknak és az egész világnak, 
valamint a megtérés kegyelmét és békés halált. Az imával az 
irgalmasság cselekedetét gyakorolják a hívők. Fausztina ezt 
írta naplójába: „Azt kívánom, hogy e kilenc napon keresztül ve-
zesd irgalmam forrásához a lelkeket, hogy erőt, enyhülést és 
mindenféle kegyelmet merítsek belőle, amire szükségük van az 
élet küzdelmeihez, főleg a halál óráján. Jézus azt kívánja tő-
lem, hogy az irgalmasság ünnepe előtt mondjak el egy kilen-
cedet, amelyet ma kell el kezdenem az egész világ megtéréséért 
és Isten irgalmának felismeréséért”. Jézus megkérte Fauszti-
nát, hogy délután 3 órakor, bárhol is van, igyekezzen elvégezni 
a Keresztutat. Azért, mert „az irgalom ebben az órában nyílt 
meg teljesen a lelkek számára”. Az imát az egész világért, de 
főleg a szegény bűnösökért kérte Jézus. Szent Fausztina ma-
gánkinyilatkoztatásaiban, látomásban párbeszédet folytatott 
Jézussal, aki kérte, hogy a Húsvét utáni első vasárnapon legyen 
az isteni irgalmasság napja. Ezt az ünnepet Szent II. János Pál 
pápa 2000. április 30-án hirdette ki, és ugyanezen a napon 
avatta szentté Fausztina nővért. Az isteni irgalmasság rendkí-
vüli szentévét Ferenc pápa nyitotta meg 2015. december 8-án, 
ez a szent év 2016. november 20-ig tartott. 

Húsvét Oktávjától az Irgalmasság Vasárnapjáig 

Szent Fausztina – Helena Kowalska
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Mindebből kiderült, hogy Krisz-
tus túlcsorduló szeretettel és irga-
lommal fordul hozzánk. Azonban 
ehhez az isteni irgalomhoz nekünk 
is hozzá kell járulnunk, úgy, hogy 
őszintén bevalljuk és megbánjuk 
bűneinket. Belátható, hogy bár Isten 
mindig irgalmas hozzánk, de ez az 
irgalom csak úgy válik valósággá a 
számunkra, ha mi kérjük ezt. Isten 
is csak annak a léleknek tud megbo-
csátani, aki kéri az irgalmát. Azért 
kell ezt kiemelni, mert bizony hal-
lani olyan hangokat, hogy az Isten 
mindig megbocsát, mert „az a dol-
ga”. Annak az embernek, aki nem 
kér bocsánatot, aki nem ismeri be, hanem letagadja a bűneit, 
aki állandóan megmagyarázza a vétségeit, annak az Isten sem 
tud megbocsátani. Ezért kell begyakorolnunk a megbocsátás 
erényét életünkben, hogy amikor majd Isten előtt fogunk ál-
lunk, önmagunknak is meg tudjunk bocsátani. Kérjük tehát 
szüntelenül Krisztus gyógyító irgalmát számunkra, és imád-
kozzunk kivétel nélkül mindenkiért! Az irgalom tágítja ki 

szívünket isteni mértékre, az önzés ellenben bezár önma-
gunkba. Akkor remélhetjük Isten irgalmát, ha mi is az irgalom 
szellemében élünk és munkálkodunk. Kívánom a kedves Ol-
vasónak az irgalmas szeretet megtapasztalásának húsvéti bol-
dogságát! 

Medveczky Miklós 
plébános 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Az isteni Irgalmasság Rózsafüzére 
Bevezetés: „Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy” 

(Ezután öt tized következik, mindegyik egy nagy és tíz 
kis szemből áll.) 

Nagy szemekre: „Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett 
Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, 
lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az 
egész világ bűneiért” 

Kis szemekre: „Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz 
nekünk és az egész világnak” 

Befejezés: (az öt tized után háromszor) „Szent Isten, 
Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz ne-
künk és az egész világnak” 

 

 
 
 
 
 
 

Juhász Gyula: 

Az utolsó vacsora 
 
János a Mester nagy szivén pihen, 
E tiszta sziven, e csöndes sziven 
pihen, de lelke a holnapra gondol, 
S fiatal arca felhős lesz a gondtól. 
 
Mély hallgatás virraszt az asztalon. 
Az olajfák felől a fuvalom 
Hűsen, szomorún a szobába téved, 
Be fáj ma a szél, az éj és az élet! 
 
Tamás révedve néz a mécsvilágra, 
Péter zokog, és árvább, mint az árva, 
Júdás se szól, csak apró szeme villan, 
Remegve érzi: az ő órája itt van! 
 
Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék szemében 
Mély tengerek derűs békéje él benn. 
Az ajka asztali áldást rebeg, 
S megszegi az utolsó kenyeret! 

 

  
 
 

Fakadnak már a virágok, 
Kiderül az ég, 
És a föld most készül ülni 
Drága ünnepét. 
Szíveinkben mint a földön, 
Ma öröm legyen, 
Feltámadt az Isten-ember 
Győzelmesen! 

 

 
 
 

Aki tudja, mint töré fel 
Sírját a dicsõ, 
Aki látja, hogy a földön 
Minden újra nõ, 
Gondoljon feltámadására, 
Mely örök leszen … 
Feltámadt az Isten-ember 
Győzelmesen. 

Reviczky Gyula: Húsvét
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PhD Kristin Neff, a University of Te-
xas professzora, az önmagunkkal való 
együttérzés (self-compassion) szakértője. 
Nemrég megjelent egy könyve, Együttér-
zés önmagunkkal címen, mely összefog-
lalta kutatási területén eddig elért eredmé-
nyeit. Talán furcsán hangzik, hogy az ön-
magunkkal való együttérzés olyan téma, 
amit kutatni kell, de az eredmények azt iga-
zolták, hogy sokan azt is elfelejtették, mi is 
az együttérzés valójában? 

Mivel indokolta a kutatási témát a pro-
fesszor asszony? Véleménye szerint a ma-
gas önbecsülés hajszolása mára szinte elvá-
rássá vált. Az online és offline megnyilat-
kozások hemzsegnek az olyan mondatok-
tól, melyek az én-hez, nekem-hez és 
enyém-hez kapcsolódnak. De napjaink hi-
hetetlenül versenyszellemű társadalmában 
vajon hányan érezzük valóban jól ma-
gunkat a bőrünkben? Bár vannak dolgok, 
amelyekben kitűnünk, mindig van va-
laki, aki nálunk okosabb, szebb vagy si-
keresebb. Hogyan birkózunk meg ezzel? 
A kutatások azt jelzik, hogy nem túl jól. 
A pozitív önkép kialakításához hajlamo-
sak vagyunk feltupírozni az egónkat és 
lenyomni másokat. De valóban boldog 
vagyok, ha lekezelem a másik embert, 
hogy akkor is az legyen, amit én akarok és így legalább sike-
resnek érezzem magam? Valódi örömet élek meg, ha állan-
dóan figyelnem kell arra, hogy jó legyek, ügyes legyek, sikeres 
legyek és bármi áron, de az én akaratom érvényesüljön? Egyre 
több kutatás eredménye támasztja alá, hogy nem! Épp ellenke-
zőleg. A kutatások szerint nem az önközpontú, hanem az ön-
maguk és a másik ember iránt együttérzést mutató emberek ér-
zik magukat boldogabbnak. 

A professzor asszony ezt így magya-
rázza könyvében. „Ez azt jelenti, hogy 
tényleg kedves lehetsz magaddal, amikor 
minden balul sül el, és nehéz napjaid van-
nak? Nem tudom… Ha túlságosan együtt-
érző vagyok önmagammal, akkor nem csu-
pán lusta és önző leszek? Beletelt némi 
időbe, mire ez kitisztult bennem. … Nem lett 
jobb ember belőlem az állandó önostoro-
zástól. Épp ellenkezőleg! Azt értem el, hogy 
alkalmatlannak és bizonytalannak éreztem 
magam, majd pedig a frusztrációmat a hoz-
zám legközelebbi embereken vezettem le.” 

Az önmagunkkal való együttérzés azt 
jelenti, hogy felismerjük, hogy senki sem 
tökéletes és mindenkinek megvan a maga 
küzdelme és harca az életben, ahogy nekem 
is. Ez az emberi élet része. Az önegyüttérzés 
nem azonos az önsajnálattal. Mert „azzal, 

hogy jelentéktelennek tettetjük magunkat, 
nem szolgáljuk az emberiséget. Nem meg-
világosodott hozzáállás az, hogy o-lyan 
kicsire összehúzzuk magunkat... Mind 
azért jöttünk, hogy ragyogjunk, a-mikép-
pen a gyermekek ragyognak... A-mint fel-
szabadulunk a félelmeink alól, a jelenlé-
tünk másokat is felszabadít.” 

Önmagunk elfogadása a rugalmas-
ság, az együttérzés és a megértés képes-

ségeihez vezet el, melyek egyszerűen hozzátartoznak az éle-
tünkhöz. Az önegyüttérzés arról szól, hogy önmagunkkal 
mennyire tudunk kedvesek lenni és támogatni saját magunkat, 
mint ahogyan egy jó barát tenné ezt. 

Szeretném megjegyezni, hogy az önegyüttérzés nem arról 
szól, hogy a kellemetlen élményeket letagadom, és minden-
áron pozitív érzésekké formálom át, merev mosolyt erőltetve 
önmagamra. Hanem azt jelenti, hogy képesek vagyunk a jelen 
pillanatot elfogadni akkor is, ha negatív érzéseket kelt. De ne-
gatív helyzetben képesek vagyunk saját magunkkal szemben 
egy támogató, gondoskodó, szeretetteljes attitűdöt tanúsítani. 
Mert ember vagyok. 

Kristin Neff több gyakorlatot ajánl könyvében az önegyütt-
érzés fejlesztésére. Számomra az egyik legkedvesebb az ön-
magunkkal való párbeszéddel kapcsolatos. Hisz a benső mo-
nológ normális reakció a velünk történt eseményekre, de sok-
szor oda sem figyelve, hogy dicsérjük vagy szidjuk magunkat. 
Beszéljünk magunkhoz úgy, mintha a saját jó barátunk len-
nénk. Egy nagyon egyszerű módja annak, hogy fejlesszük az 
önegyüttérzésünket, ha azt mondjuk magunknak, hogy: „mit is 
mondanék a legjobb barátomnak, aki egy ilyen nehéz helyzet-
ben van?” Ez megadja a kezdőlökést ahhoz, hogy jobban vi-
szonyuljunk önmagunkhoz.  

Miért is fontos ez? Mert igazából az az ember képes együtt 
érezni másokkal, aki önmagával is együtt tud érezni. Akkor 
tudok a másik felé őszinte szeretettel lépni, ha ezt képes va-
gyok önmagam felé is megtenni. Akkor van esélyem meghitt, 
kölcsönös és bensőséges kapcsolatot kiépíteni a szeretteim-
mel, ha azt az együttérzés hatja át. 

M. Teréz nővér 

Életvezetés – Érezz együtt felebarátoddal, mint önmagaddal! 
Mottó: „A valóság megértésének elmélete a bölcsesség, gyakorlata pedig az együttérzés.”

Tendzin Gjaco, a Dalai Láma
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Ahogy formáltam a mesém sorait, egy kicsit elmerengtem. 
Azt vettem észre, hogy ez a mese nem másról vagy rólam szól, 
hanem leginkább mindannyiunknak szól. Neked és nekem is. 
Ha jobban belegondolok az egyszerű hétköznapokba, én is haj-
lamos vagyok a magam tükör-
képét keresni sok mindenben. 
A történésekben, az olvasmá-
nyaimban, a kapcsolataimban, 
a feladataimban és közben el-
mulasztom a dolgokat a ma-
guk szépségében csodálni. 

Nemrég olvastam egy ér-
dekes riportot Ferencz Bori di-
vattervezővel. Ő az a fiatal nő, 
aki az értéknövelő újrahaszno-
sítás ismert hazai képviselője. 
A fiatal alkotó ékszereihez 
hulladék műanyagokat, ruhái-
hoz másodkézből szerzett darabokat használ. Megalkotott ru-
hái vidám színekben ragyognak. Mások által könnyen kiselej-
tezett sportruhákból alkot, komponál akár egészen elegáns al-
kalmi ruhákat is. Elgondolkodtatott. Ez a fiatal lány mást lát a 
szemével, és mást lát a lelke mélyén. És ebből a két látványból 
valami egészen elképesztően újat tud létrehozni nap, mint nap. 

Úgy sejtem, valahol itt van a titok. 
 

 
Egyszer csak érdemes másként tekinteni a világra. Egysze-

rűen rácsodálkozni mindarra, ami a teremtett világban körbe-
vesz. Csupán észre kell vennünk azt, amit látunk, és meg kell 
éreznünk annak szépségét, amit nézünk. Úgy tapasztalom, 
hogy a rácsodálkozás, a pillanatra való ráfigyelés nem csak va-
lamiféle gyakorlat, hanem egy apró ösvény a valódi boldogság 
útján. Ha hálásak tudunk lenni azért, amit észreveszünk, akkor 
egy olyan forrást találunk az életünkben, ami el tud vezetni a 
békességhez, a valódi szeretethez. Naponta csodálatos dolgo-

kat láthatunk! Azonban szükségünk van arra, hogy gyakorol-
juk az odafigyelést, és ezáltal mindennap észrevegyük a cso-
dákat. Így tudjuk észrevenni egy apró tavaszi virág gyönyörű-
ségét. Egy ragyogó napfelkelte millió színét. Egy emberi arc 

valódi szépségét. Egy szívből 
fakadó kacagás másokat is fel-
vidító csilingelését. És még oly 
sok mindent… 

 
 

Én már egy ideje teszek is 
azért valamit, hogy felismer-
jem életem apró ajándékait. 
Játszok egy játékot: „A napi 
pozitív”-at. Minden este bele-
nézek lelkem mélyén az el-
múló napom tükrébe, és meg-
köszönöm az adott napom szá-

momra legkedvesebb, legfontosabb eseményét. Van, mikor ez 
mindössze egy integetés a templomban, vagy egy csöndes séta 
a napfelkelte előtt a Balaton-parton. Mindig más és más dolog 
tűnik a nap legszebb pillanatának. És ez így jó. A legjobb azon-
ban az, hogy láthatom és tudhatom, hogy ez itt és most az én 
életem része és ajándéka. 

Azonban vannak olyan napok is, mikor nehezebben kez-
dek a napi játékhoz, „A napi pozitív” kereséséhez. Ilyenkor 
sem adom fel. Ezeken az esténként újra és újra megszólal lel-
kem mélyén Böjte Csaba testvér tanítása: „Az élet Isten aján-
déka! Isten azt szeretné, ha Isten gyermekeinek szabadságá-
ban, jókedvében élnénk. Valahogy olyanok vagyunk, mint aki 
kap egy ajándékot, de nem meri kibontani, s nem mer örven-
deni neki… Pedig Isten adta ezt a szép életet, barátokat mel-
lénk. Miért ne fognánk meg egymás kezét, miért ne örvende-
nénk?”  

 
M. Erzsébet nővér 

És te mit látsz? 
„A tükör összeroppan.

Így még homályosabban lát, ki látni vél,
De többet remél bárkinél…”
Ákos: Igazán című dalából

 
Hol volt, hol nem volt az Óperenciás tengeren is túl, élt egyszer egy vidám, mindenkit mosolyra fakasztó fiatal-
ember. Vidámságáról sokat beszélgettek az emberek. Mindenki példaképnek tekintette az aprócska birodalom-
ban. Hamar eljutott ennek a fiatalembernek a híre a királyi palotába is. A bölcs király azonnal meg is hívta a 
vidám fiatalembert a királyi palotába. Vidáman dúdolgatva, széles mosollyal az arcán érkezett fiatalemberünk 
a palota kapujába. Ahogy belépett az ajtón, ámulatba ejtette őt a pompa, a művészi gazdagság, a színek kaval-
kádja. Aztán felfedezte, hogy egyes bútorok, falrészek tükröződnek. Megállt az egyiknél, hogy megnézze, mi-
lyennek mutatja őt a felület. Megszemlélte magát szemből, oldalnézetből, egy kicsit hátulról is, majd tovább-
haladt. Néhány lépést tett, és ismét szembe találta magát egy tükörrel. Ennél is elidőzött egy keveset, majd 
továbbhaladt. Egy idő után már csak azért nézelődött, hogy megtalálja a következő visszajelző, tükrös felületet. 
„Nos, hogy tetszett a palotám?” – kérdezte a király, miután az ifjú belépet az utolsó terembe, ahol a király várta. 
A kérdést meghallva az ifjún megdöbbenés futott végig. Akkor eszmélt rá, hogy egészen egyszerűen a palotából 
szinte semmit nem látott. „Melyik palota?” – kérdezte értetlen arccal, megrémülve a büntetéstől való félelmében, 
hiszen tudta, hogy királyuk nagyon igazságos. És mi tagadás, azt is tudta, hogy körbe kellett volna néznie és 
most okosan kellett volna válaszolnia. Azonban a király igazságosságánál nagyobb volt a bölcsessége. „Kedves 
ifjú barátom! Menj vissza a kapuhoz, keresd meg a kinn felejtett vidámságod, és vele együtt érkezz meg újra a 
palotámba.” Így történt, hogy vidám ifjú barátunk megtanulta, a látszat önmagában mit sem ér. Hiszen ami 
igazán lényeges, az a látványosság mögött csöndesen meghúzódik, csak észre kell venni az egészen egyszerű 
dolgokban, amik mindig körbevesznek. 
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Az élet sokszor meglepetéseket tar-
togat számunkra. 

A rendszerváltozás előtt és után több 
alkalommal vettem részt egy kínai rá-
diós vetélkedőn. A magyar kategória he-
lyezettjei között az első három díjazott-
ban mindig ott szerepelt a nevem. Persze 
a célom mindig is az volt, hogy a leg-
jobb legyek, és eljussak Kínába. – Ez az 
álmom 1995-ben teljesült, amikor végül 
a világrésznyi országba utazhattam. Hat 
ország hét rádióhallgatójával sikerült ezt 
elérnem: több mint 250 ezer ember kö-
zül választottak ki. A hab a tortán, hogy 
Európából egyedül én utazhattam, rá-
adásul a magyarok között a világon el-
sőként. Csak évek múlva tudatosult ben-
nem, hogy „világelső lehettem”. Ver-
senytársaim Kanadából, Japánból, Ni-
gériából, Argentínából és Srí Lankáról
érkeztek. 

A Szűzanya Pekingben 
 

A díjátadó ünnepségen
 

A kínai rádió egyik vezetőjével
 

Elutazásom előtt azon gondolkoztam, 
elvigyem-e a fém karika rózsafűzéremet, 
vagy sem. Végül úgy döntöttem, pénztár-
cámba teszem és magammal viszem. 

Kínában vendéglátóink mindent el-
követtek értünk, nem unatkoztunk. Jól 
szervezett időrendben követték egymást 
a programok, események, látnivalók.
Tartózkodásunk végén elvittek minket
Pekingbe, a Tiltott Városba, ami koráb-
ban a császárok téli rezidenciája volt. A 
bazársoron nézelődve egyszer csak 
megláttam valamit. 

– A Szűzanya! – kiáltottam fel. 
– Mit csodálkozol, itt is élnek keresz-

tények – mondta Anna, a tolmácsom. 
– Nekem kell egy olyan medál! –

döntöttem el azonnal. 
Sikerült szert tennem rá, megvettem. 

Féldrágakőbe volt belefestve (vagy ra-
gasztva) Szűz Mária képe. Ma már tu-
dom, hogy jádekő. 

A medált rögtön a nyakamba akasz-
tottam. Nem ezüst- vagy aranyláncra, 
hanem egyszerű selyemzsinórra fűzték. 
Sokáig így hordtam. 

A világban szerencsémre számtalan 
helyen megfordulhattam. De, ami tény,
a rádiós vetélkedőn elért siker, az elis-
merés és a kínai utazás, az ott látottak-
tapasztaltak felülmúlták a várakozásai-
mat. Rengetek emberséget és szeretetett 
kaptam – egy bőrönddel utaztam el, s 
kettővel tértem vissza: a sok kedves 
ajándéknak vásárolnom kellett egy új 
táskát. Barátokra is szert tettem: pár év 
múltán meg is látogattak Kínából, sőt 
Budapesten is találkoztunk. 

Varga Ákos
 

A Nagy Falnál
 

A tianjini népi kormány jóvoltából ma-
gas rangú vendégként, szinte miniszterként 
kezelt bennünket valamennyi vendéglátónk 
és a rádió. Már érkezésünkkor abban a bi-
zonyos fekete színű autóban utazhattam, 
amelyben a kormányfők. Állandó rendőri 
kísérettel jártunk, újságok, tv-társaságok 
voltak velünk. Nem túlzás, de az egyik leg-
népszerűbb voltam az összes versenyző kö-
zül. Rajtam kívül egy kanadai történelemta-
nárt kedveltek megkülönböztetett szeretet-
tel. Sikert arattam már a díjátadáson mon-
dott beszédemmel. Persze ebben tolmá-
csomnak is nagy szerep jutott. Ahogy el-
mondtam, szívükbe zártak a kínai vezetők. 
Mindezt később az egész út során éreztem, 
ennyi év távlatából is állítom. 
Elutazásom előtt azon gondolkoztam, elvi-
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Mostanában emlékezünk a II. világhá-

borúra és annak magyarországi befejezé-
sére is. A harcok megszűnésével az or-
szág megszabadult a háború szörnyűsé-
geitől. A harcoló szövetséges hatalmak 
(Amerikai Egyesült Államok, Szovjet-
unió és Anglia) megegyezése alapján 
(Jaltai konferencia, 1945 február) straté-
giailag a szovjet hadsereg által elfoglalt 
katonai övezetbe, politikailag pedig a 
szovjet érdekszférába kerültünk.  

Minden történésnek, minden történet-
nek előzménye van. A náci elmélet alap-
ján létrejövő és működő, Hitler (azaz a 
Führer) által vezérelt német állam a vi-
lágtörténet egyik legkegyetlenebb (Ora-
dur és Lidice) és egyik leggonoszabb há-
borúját (gázkamrák) indította el. Európa 
mészárszékké vált. Ez igazán a Szovjet-
unió ellen megindított háborúban teljese-
dett ki (1941 nyara). Az alsóbb rendű 
népnek számító szlávok ellen, az elhíre-
sült és meghirdetett német élettér megte-
remtéséért az übermenschek részére, a 
Harmadik Birodalom világuralmi elkép-
zelései alapján. 

A német vezérkart, s rajta keresztül az 
egész hadsereget utasították, hogy a szo-
kásos, a hadviselő felekre vonatkozó 
konvenciókat (előírásokat) nem kell be-
tartani. Tették mindezt a gyors és teljes 
győzelem reményében. A gyilkos háború 
évek hosszú során folytatódott, befejezé-
sekor én ötéves lettem (1945. április 8.). 
Az átélt élmények sokaságából egy-két 
epizód örökre elraktározódott bennem. 
Ennek írásom elkészítésekor nem kellett 
utánajárnom. Azokat szememmel láttam, 
fülemmel hallottam, amik azóta gyakran 
hol így, hol úgy az életem során viszo-
nyítási és igazodási pontokká váltak. 
Láttam a tiszta kék égbolton az angol és 
amerikai bombázó repülőgépeket tenyér-
nyi nagyságban (1944 júniusa). Mértani 
alakzatban repültek, szinte megszámol-
hatatlan sokaságban, érzékelhetetlen ma-
gasságban, néha fehér kondenzcsíkokat 
húzva maguk után. Ezüstösen csillogva 
repültek bombaterhükkel a céljaik felé: 
Tatabányán a villamoserőmű, Almásfü-
zitőn az olajfinomító felé, Győrben pedig 
a gyárak irányába. Ezek mind lebombá-
zandó célpontok voltak. Az éjszakai 
bombázások sem maradtak el, hiszen a 
repülőgépek által előzetesen ledobott 
célkereső sztálin-gyertyák nappali vilá-
gosságot biztosítottak. Éjszakánként lát-
tam a lebombázott olajfinomító mesz-

szire világító tüzét Tatabányán a Bánhi-
dai Erőmű, és Győr város gyárainak füs-
tös, fekete árnyalatú nappali égését. 

Családunk a környező falvak légol-
talmi szirénáinak jelzésére igyekezett a 
lakóhelyünkön, a tanyán ásott óvóhe-
lyünkre (bunkerunkba) eljutni, mert úgy 
gondoltuk, hogy ott biztonságban va-
gyunk. 

Nappal magyar katonák gyakorlatoz-
tak a mellettünk elterülő disznólegelő ré-
ten. Érdekes módon, az alaki kiképzés 
gyakorlataira emlékszem („jobbra át” és 
„balra át” stb.). Azok befejezése után 
anyáméktól tojást és zöldségfélét vásá-
roltak, majd zárt alakzatban elvonultak a 
puszta, a major felé. 

A tőlünk egy kilométerre lévő major-
nál (Farkaskút puszta) német katonák te-
herautóval sertésekért jöttek, amikért 
még az általuk megállapított árakat fizet-
ték ki a puszta lakosainak. Később a be-
szerzésüket (rekvirálásukat), mivel a la-
kossági áruk elfogytak, módosították, és 
a tanyánkon nevelt állami tulajdonú 
mangalica hízókat, – papír alapú enge-
délyt mutogatva – felpakolták a teherko-
csira, és figyelmeztetésül, nehogy valaki 
a családunkból tiltakozni merjen, a leve-
gőbe egy-egy puskalövést leadtak.  

Később a csapat egy éjszaka vissza-
tért, és a lakásunkba tereltek bennünket, 
annak ajtaját és ablakait pedig beszögel-
ték, és ismét egy megpakolt katonai te-
herkocsival távoztak. Reggel a pusztából 
hívott bognár és kovácsmester segítségé-
vel szabadultunk ki a lakásból, az oda ér-
kező Gazdatiszt irányításával. Megjegy-
zem, hogy a tanya a bábolnai Királyi Ál-
lami Ménesbirtok tulajdona volt, csalá-
dunk gazdasági cselédként dolgozott és 
lakott abban. 

A háborús cselekmények mind köze-
lebb kerültek hozzánk. A család úgy 
döntött, hogy beköltözünk a pusztában 
üresen álló gazdatiszti lakás pincéjébe. A 
tanyán maradt értékeinkre, bútorainkra, 
megmaradt lábasjószágainkra a nagy-
apám és tizenhárom éves bátyám vigyá-
zott. Így ők kint maradtak a tanyán. Idő-
sebb bátyáim már korábban elmentek 
nyugat felé (menekültek) a leventékkel, 
valamint a bábolnai ménesbirtok katonai 
és civil tisztikarával és az értékes, Euró-
pában híres arabs lóállománnyal. 

A pusztában már korábban elszállá-
soltak pihenő német egységeket és tábori 
elsősegélynyújtó egészségügyi személy-

zetet. A puszta közelében mindinkább a 
harcoló német és magyar katonai alaku-
latok telepedtek le, és sarcolták a telepü-
lés lakóit. A szomszéd Kajándpuszta 
mellett kialakított repülőtér védelmére 
géppuska- és gépágyúállásokat alakítot-
tak ki. A puszta közvetlen közelében az 
akácos erdőben messzehordó ágyúk so-
kaságát állították készültségbe. Hamaro-
san naponta ágyútüzet zúdítottak szá-
munkra ismeretlen célpontokra. Mi á-
mulva néztük az erdő szélén felvillanó 
torkolattüzeket. Az ágyúk lövedékének 
becsapódását nem láthattuk, azok tőlünk 
több kilométerre történtek. A háború 
után tudtuk meg, hogy a Balaton déli ré-
szét védő úgynevezett Margit-vonal 
északi szárnya, – a tőlünk keletre eső, 
két-három km-re lévő – Nagyigmánd 
községig, majd onnét Klára-állás néven 
egészen a Dunáig, Komáromig ért fel. 
Ennek a háttérsegédvonala tőle dél-nyu-
gatra helyezkedett el, mintegy 25 km-es 
mélységben, Olga védelmi állás néven. 
Fő erősségük a földbeásott lukak, sün-
disznóállások voltak. Az itteni védvona-
lat kisebb számú SS egység védte egy-
két Tigris páncélossal, viszonylag cse-
kély számú német és magyar katonaság-
gal, tüzérségi támogatással a szovjet át-
töréssel szemben. 

A túlélők elmondása alapján, a „sün-
disznóállások” veszteségei katasztrofáli-
sak voltak. Aratott a halál a sündisznóál-
lásokba került és a Hunyadi-páncélosok 
katonái között is, csak azok maradtak 
életben, akik valami szerencse folytán 
nem kerültek bevetésre.  

A vég közeledtével – a még megma-
radt, harcoló, ellenálló dunántúli terüle-
teken a lehetőségek és adottságok figye-
lembevételével a sebtében kiépített né-
met-magyar védelmi vonalak erősítésére 
a regnáló nyilas-keresztes nemzeti hata-
lom, Szálasi Ferenc nemzetvezető utasí-
tására toborzást rendelt el a tizenéves és 
levente korú fiatalok körében. Kiképzést 
kaptak szovjet harckocsik kilövésére 
(páncéltörő, Panzerfaust kezelésére) a 
sündisznóállás fegyverére. Harckocsik 
vezetésére, repülőgépek ellen géppuskák 
és gépágyuk működtetésére. Mindezt ak-
kor rendelték el, amikor a harcoló és 
szenvedő országrész már tele volt a há-
borút értelmetlennek látó, szökésben 
lévő magyar katonákkal, akiket az elfo-
gásuk után könyörtelenül kivégeztek. 
Mindez akkor történik, amikor már a 

Az utolsó próbatételek 
            … „mert nekünk mindent sza-
bad”...   
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végletekig kifejlődött szeny-
nyes politikai áramlat – az 
1944 márciusi német meg-
szállás után, német kérésre 
és sürgetésre, a nyilaskeresz-
tes kormány szolgai közre-
működésével – elnyelte és 
megsemmisítette a magyar-
országi zsidóság nagy ré-
szét, és kivégeztette a ma-
gyar ellenállók politikai és 
katona elitjét (Bajcsy-Zsilin-
szky Endre, Kiss János altá-
bornagy és társaikat). Kétség-
beesésükben további kitar-
tásra buzdítottak, nem törőd-
ve a magyarság jövőjével.  

A puszta lakói és a pi-
henő német katonák közötti 
viszony kezdett megváltoz-
ni. A harcot mindvégig, a 
győzelemig folytatni akaró, 
fanatikus, arra eszmeileg is 
felkészített katonák érkez-
tek. Ezek egyik tagjával, képviselőjével 
találkozott a tizenhárom éves bátyám, 
aki a tyúkólból lopó német katonára rá-
zárta az ólajtót. A társai a dörömbölése 
hallatán megtalálták és kiszabadították, 
majd a bátyámat kérdőre vonták. A tör-
ténet a nagyapám későbbi elbeszélése 
alapján derült ki, László bátyám nem tu-
dott vigyázni a szájára, s ez majdnem az 
életébe került. Anyánk szörnyülködve 
hallgatta, hogy a kisfia az őt kérdőre vo-
nó katonáknak pimaszul odavágta: – 
„Majd jön Sztálin, majd ad ő nektek!”. 

Az eddig csak németül beszélő katonák 
közül az egyik karon ragadta a bátyámat és 
színtiszta magyarsággal megszólalt: 

– „Mit beszélsz, te taknyos, mit ad ne-
künk Sztálin? Én most megmutatom ne-
ked, hogy mi mit fogunk adni Sztálinnak 
és neked is!” Azzal a tanya falához állí-
totta, és a géppisztolyát ráfogva ki akarta 
végezni. Nagyapa akkor ért oda, és el-
mondta, hogy ő is katonaviselt ember, 
megjárta az I. világháborút, de ők a harc-
téri sikertelenségeket nem a gyermekek 
agyonlövésével torolták meg. – „Ne 
bántsd a gyermeket, még nem tudja, 
hogy mit beszél!”. 

Végül a katona a még megmaradt 
szikrányi emberségére hallgatva elállt a 
kivégzéstől. Majd elmondta, hogy ő 
Buda-környékéről származik, és feleskü-
dött a Führerre. És hangsúlyozta:  

– „Tudnod kell, papa, a front három 
kilométerre van, és nekünk mindent sza-
bad. Szabad rabolnunk, és szabad gyil-
kolnunk, és szabad meghalnunk is.” 

Egy napfényes márciusi napon rend-
kívüli csendre ébredtünk. Ágyúdörej 
nem volt, a német katonai kórház hangjai 
is elmaradtak. 

Reggel az óvóhelyünk pinceablakából 
kinézve eddig nem látott, motorkerékpá-
ros, egyenruhás katonák mozgását észlel-
tük, majd az óvóhelyre bejőve ismeretlen 
nyelven kérdezték anyánktól: – „Burzsuj 
jeszty? Nyemeckij szoldát jeszty?”, majd 
a pince átkutatása után távoztak. Nem tűn-
tek ellenségesnek, viszont anyánk féltve 
őrzött fülbevalóját megtalálták és elzab-
rálták. Az ágynemű közé volt elrejtve. A 
mai napig sem érti a család, hogyan talál-
ták meg azt pillanatok alatt. Bátyámról az 
éjjeli takaróját levették, komótosan össze-
tekerték, – majd az arcát közben kedvesen 
megpaskolva – elvitték. Nem tudjuk, 
hogy mi lett a volksbundista, népfelkelő 
SS fiatallal, de tudjuk, hogy a náci fel-
sőbbrendűséget hirdető, és az új nagy bi-
rodalmat álmodó és építő, emberiségelle-
nes eszméket hirdető náci Németország 
totális vereséget szenvedett a háborúban. 
Az „és nekünk mindent szabad” harci 
morál csúfosan megbukott a szövetséges 
hatalmak összefogásával és győzelmével. 

A gyermekkori háborús élményeim-
ből a leendő évfordulókra most ennyi jött 
a felszínre, a kialakult valóság megérté-
séhez. Az is látszik visszaemlékezésem-
ből, hogy akarva-akaratlanul mindenki – 
még ha a túlélése volt is a tét, – sodródott 
a hazug eszmék működésében és működ-
tetésében, és hogy ennek csak rövidtávon 
voltak nyertesei. Hosszú távon csak 
vesztesei voltak, akár embereket, akár 
országokat tekintve. Magyarországnak 
az április 4-ei évforduló alkalmával 
nincs oka ünneplésre, – „hogy arról szól-
jon az ének és felszabadultan zengje a 
nép” – hiszen a háborúból való kiugrási 
és szabadulási kísérletei kudarcot vallot-
tak. Kénytelen volt mindvégig Németor-

szág érdekeinek alárendelt harcostársa 
maradni. Egyedüli eredmény a megma-
radás feletti öröm lett. 

A hatalom hiába adott hazafias jelző-
ket, és hiába hirdették hazafias kötele-
zettségnek a haza védelmét, minden ma-
gyar és német embernek és a harcoló ka-
tonák részére, azok az eszme hazugsága 
miatt az idők és a harcok során áldoza-
tokká váltak. 

Sokan illúziókban reménykedtek, – a 
végső kitartásra buzdító magyar nyilas-
keresztes, fekete egyenruhás elvbarátok 
is –, a beígért német csodafegyverek be-
vetésével. 

Mentségünkre felhozható, hogy az ak-
kori történelmi helyzetben nem az egye-
düliek voltunk, akik csatlósként vettek 
részt ebben a hamis eszmére épülő, nép-
irtó háborúban. Talán földrajzi helyze-
tünk sem kínált fel más és jobb lehetősé-
get Magyarország részére. 

Az 1944 őszén és telén „felszabadult 
országrészben”, Debrecenben megala-
kult új magyar Ideiglenes Nemzeti Kor-
mánynak a háború befejezésére és kime-
netelére már sajnos semmilyen érdem-
beli hatása nem volt. Legfőbb eredménye 
az 1945. január 20-i fegyverszüneti e-
gyezmény megkötése a szövetséges ha-
talmakkal. A háború még így is magyar 
területeken folyt 1945 áprilisáig. 

Németország feltétel nélküli kapitulá-
ciót írt alá a szövetséges hatalmak előtt 
1945. május 8-án. 

„Ki kardot ragad, kard által vész el.” 
(Máté evangéliuma 26,52) 

Emlékeztetésül ennyi, és ennyit a kö-
zelgő háborús évfordulókról.  

Gyurica István
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Mint arról múlt havi számunkban említés szintjén beszámoltunk, a Patrónus Balatonkenese-Balatonakarattyai Állatvédő Egye-
sület a hatékonyabb állatvédelem érdekében a továbbiakban Olt-Alom Állat, Természet- és Környezetvédelmi Egyesületként 
folytatja tevékenységét. Az Olt-Alom fantasztikus képviselőivel, Gaál Éva elnökkel, valamint Földi Angélával beszélgettünk: mit 
jelent számukra az állatvédelem. S hogy ne csak beszéljünk, később egy napjukat is végigkövethettem: elkísértem őket tevékeny 
körútjukon. 
 

– Az első és legalapvetőbb kér-
dés: mit jelent nektek az állatvéde-
lem? Miért csináljátok? 

– Szeretem a kutyákat, macská-
kat, általában az állatokat, szánom 
őket, ha betegek, elesettek – kezdi 
a bemutatkozást Éva. – Sajnálom, 
ha nem olyan optimális körülmények 
között élnek, mint az én macskáim. 
Először egy volt, most már kettő van. 

– Mindenki így kezdi… 
– Általános segíteni akarás van 

bennem, ezért csinálom. Valami olyat 
tenni, amivel adni is lehet a világnak, 
nemcsak elvenni tőle, s kicsit szebbé, 
jobbá teszi. Ugyanúgy vonatkozik ez a 
környezetvédelemre, mint az állatokra. 
Próbálok mindent a jó oldaláról nézni. 
Mindent sajnos nem tudunk megmen-
teni, de erőnkhöz mérten igyekszünk 
megtenni a legtöbbet. Mindezt szabad-
időnkben, önkéntesen végezzük, va-
lamennyiünknek van mellette egy vagy 
két munkahelye. A maradék időben éj-
jel-nappal próbálunk helytállni. 

– Kutyám és macskáim is vannak – 
folytatja Földi Angéla. – Nem bírom az 
állatok szenvedését látni. Ha tudok, 
mindenképpen segítek. 

– Én vagyok a macskás szekció – 
folytatja Éva –, Angéla a kutyás. Köz-
ben persze igyekszem a szabályozó 
szerepét is betölteni, hogy lehetőleg ne 
vigyünk haza minden rossz sorsú állatot. Sok állattal találkozunk, és 
gyakran elérzékenyülünk a sorsukon. De van egy határ, el kell fogad-
nunk, hogy nem tudunk minden helyzetet a lehető legoptimálisabban 
megoldani. Sokszor az a legtöbb, hogy a gazdátlan állat ne szaporod-
jon, amit ivartalanítással tudunk biztosítani, majd vissza kell helyez-
nünk abba a környezetbe, amelyből elhoztuk. Lelkileg nem min-
denki alkalmas erre. 

Nemcsak az állatvédelemben, de a természet- és környezetvéde-
lemben is részt veszünk: szemétszedési akciókat szervezünk, eljárunk 
más szervezetek hasonló akcióira is. Ha a nagy tavaszi ivartalanítási 
kampány lemegy – mert ennek a tavasz az ideje, már most is rengeteg 
kiscica születik –, a szemétszedés lesz a központi kérdés. Akár Kene-
sére is szívesen jövünk egy várostakarító akcióra. Az emberek hozzá-
állása a környezetvédelemhez és az állatokhoz bizony komoly „neve-
lésre” szorul, nagyon nagy szükségét érezzük. 

– Hogy érzitek, a feladat nagyságával meg lehet birkózni? 
– Rugalmasan kell hozzáállni, ezt bárki nem tudná csinálni – 

mondják a hölgyek egyöntetűen. – Az állatszeretet kevés, bátorság és 
határozottság is kell hozzá, hogy az ember adott szituációban megta-
lálja a legmegfelelőbb megoldást. Jó példa erre a macskabefogás: egy 
grundon élő, gazdátlan csapat tagjait nem lehet egyszerűen csak meg-
fogni, betenni a hordozóba, hogy gyere, akkor elviszlek az állatorvos-
hoz. Komoly eszközháttérre, csapdákra, védőfelszerelésre van szük-
ség a munkánkhoz. Megvan a dolgok technikája. Ha elsőre nem sike-
rül, az állat megijed, többször is vissza kell menni megpróbálni. A 
türelem és a kitartás a legfontosabb. 

– Mióta folytatjátok ezt a tevékenységet? 
– A munkát tavaly kezdtük el, privát emberként, más alapítvá-

nyoknak segítve, és most vettük át a tizenhét éve működő kenesei 
egyesületet, így már szervezetten, keretek között tudunk dolgozni. Az 
állatvédelem számunkra nem merül ki a kutyák és macskák oltalma-
zásában. Előző nap Keneséről hívtak minket, egy fészekből kiesett 
kismókushoz. De kaptunk már telefont hattyú miatt is, amelynek hor-

got kellett kiszedni a csőréből. S a 
képbe beletartoznak a haszonálla-
tok is, hogy méltó körülmények 
között élhessenek. 

Sajnos mára az egész ökoszisz-
téma felborult. Mondhatjuk a termé-
szetre, hogy kegyetlen, de például a 

kóbor cicák macskanáthában elpusz-
tuló kicsinyei a szelekciónak esnek ál-
dozatul. Ha nem így lenne, sokkal több 
kóbor macska lenne, mint hárommil-
lió. Tudjuk ezt, de ha látunk egy anya-
állatot öt beteg kismacskával, nem tud-
juk őket otthagyni. Volt ilyen esetünk 
is, összeszedtünk egy macskacsaládot, 
a kicsiket meggyógyítottuk – ami há-
rom naponkénti orvosi kezelést, anti-
biotikumot és állandó gondozást igé-
nyelt –, gazdát találtunk nekik. 

– Az állatvédelemnek mely terüle-
tén végzitek leginkább a feladataito-
kat? 

– A prevenciót tűztük ki célul, 
kulcsfontosságúnak tartjuk az ivartala-
nítást. Persze ha más egyesület kér se-
gítséget egy-egy beteg állatnak, segí-
tünk, de nem ez a fő profilunk. Nem 
menhelyezünk, s bár adunk örökbe álla-
tokat, nem ez az elsődleges működési 
formánk. Az erőnk és anyagi forrása-
ink 80%-a a megelőzésre koncentráló-
dik. Magyarországon most nagyon 
szükséges ez a munka, mert rengeteg a 

kóbor állat. Kutya kevesebb, de a felmérések szerint 2-3 millió 
macska él gazdátlanul. Ezzel a területtel nem igazán foglalkoztak ed-
dig. Nagyon bizakodóak vagyunk, mivel Ovádi Péter személyében 
most kormánybiztosa lett az állatvédelemnek, s reméljük, hogy ha-
marosan látványosan megindul a folyamat. Ő szokta mondani, hogy 
a legjobb kóbor állat a meg nem született; ennek szellemében járunk 
el. Ezzel azokért az emberekért is teszünk, akik szeretik az állatokat, 
de nem szeretnének 8-10 macskával együtt élni. Akik elvetemültnek 
gondolnak minket, hogy macskák után rohangálunk, gondolják végig, 
hogy a munkánk által a szomszédjukban, a kertjükben sem lesz nem 
kívánt macskajelenlét; nem fognak a gyerek homokozójába piszkí-
tani, nem terjesztenek betegségeket. Sok ember van, aki nem akar ál-
latokkal együtt élni, de nem bántja őket. Őértük is dolgozunk. Ha va-
laki már felemeli a telefont és segítséget kér, az számunkra ugyan-
olyan érték, mintha valaki befogad tíz macskát. – Az évnek ebben a 
szakaszában már az utolsó órában vagyunk: tavasz van, rengeteg kis-
állat születik. – Harmadik kategória is van, sajnos, amellyel semmi-
lyen körülmények között nem tudunk azonosulni: az állatbántalma-
zóké. Egyértelmű, hogy ellenük küzdünk. 

– Gyakori ezen a területen az állatbántalmazás? 
– Sok esetben nem kifejezett, tettleges bántalmazásról beszélünk, 

hanem az állat nem megfelelő tartásáról. Amikor egy négyhónapos 
kutyát láncra kötnek, s hetekig védelem nélkül van kint télen egy ud-
varon – oltás és egyéb orvosi ellátás nélkül, csonttá fogyva, betegen, 
szívférgesen –, az bizony kimeríti az állatbántalmazás fogalmát. Az 
ilyen állatot először orvosi ellátásban kell részesíteni, később szocia-
lizálni (ha még lehet), s ez nagyon sok energia, és nem utolsósorban 
pénz. A macskák helyzete annyiból szerencsésebb, hogy nagyobb te-
rületet tudnak bejárni, fenntartják magukat, míg a kutya tehetetlen, 
teljes egészében az emberre van szorulva. Pedig a megoldás egyszerű: 
ilyen körülmények között nem kell állatot tartani. A jelenlegi állattar-
tók csak egy részének van meg az az állattartási kultúrája és anyagi 
lehetősége, hogy felelősséggel vállaljon állatot. 

Macskafogó 
Egy nap az Olt-Alom Állatvédő Egyesületnél 

 
A „szállítmány” 

 

Macskahordozó, ajándékba 
 



Balatonkenesei Hírlap                     – 21 –  2021. április 

– Az állattartás nem egy évre szól – fűzi 
közbe az egyesület elnöke. – Sajnos sokan 
még mindig úgy gondolják, hogy húsvétkor 
hazaviszik a nyuszit a gyereknek, aztán 
majdcsak lesz vele valami. Legrosszabb 
esetben megszabadulnak tőle, kiteszik a 
parkba vagy még rosszabb. Az állattartásra 
fel kell készülni. 

– Vagy ott a gyakori helyzet: költözöm, 
de a kutyámat nem viszem magammal, 
mert úgyse szokná meg… – említ Angéla 
egy újabb tipikus esetet. – Erre előre gon-
dolni kellene, mert a gyerekét sem hagyja a 
sorsára az ember. 

– Nemrég felajánlottuk egy hölgynek, 
hogy ivartalanítjuk az édesanyjánál élő 
macskakolóniát. Végül azért mondott le 
róla – pedig jó szándékú ember –, mert ak-
kor nem lesznek kiscicák, hogy a gyerekek 
játsszanak… Kérdeztem, mi a kiscicák 
sorsa? Ha megunják, mi történik velük? Ez 
is állatbántalmazás – jelenti ki Éva. 

– Az ilyen hozzáállás az állatvédelmi 
törvénybe ütközik: ha nem tud velük elszá-
molni, akkor az a gerinces állat elhagyásá-
nak esete – figyelmeztet Angéla. – Nem árt 
ezzel tisztában lenni, mint ahogy azzal se, 
hogy a kiskutya, kiscica nem plüssállat, 
amivel a gyerek játszik. 

– A befogott és ivartalanított macskák 
minden esetben gazdához kerülnek? 

– Ez lenne a legjobb, de sajnos nem. 
Van, amikor nincs más megoldás, mint a kolóniát visszahelyezni az 
élettérbe, ahonnan elhoztuk. Az állat ott biztonságban érzi magát, el-
helyezni nem mindig tudjuk őket. Hárommillió kóbor macskának le-
hetetlenség gazdát keresni. Ha szervezetten dolgoznánk, öt év múlva 
gazdásított populáció lehetne. Lenne az állatnak értéke. Amíg ennyi 
állat van, az emberek mit mondanak? Eltűnik egy macska? Nem baj, 
lesz helyette másik. Szerintünk az sem jó, ha menhelyről ingyen lehet 
elvinni állatot. Ha valami ingyen van, annak az emberek nagy része 
számára nincs értéke. Pedig itt életekről van szó. Az állatok nem tár-
gyak, hanem érző lények. 

– Egyes emberek véleménye szerint az ivartalanítás is állatkínzás, 
mert beavatkozunk az állat bioritmusába. Ilyenkor szoktuk azt mon-
dani, rendben van, de akkor a nyolc megszületett kismacskára adjon 
garanciát, hogy tizennyolc-húsz évig gondozza, orvoshoz viszi, meg-
felelően eteti és ellátja. A macska- és kutyatartás nem merül ki abban, 
hogy naponta enni adunk neki valamit. Oltásokra van szükségük, 
rendszeres féreghajtásra, ha beteg lesz, orvoshoz kell juttatni. Mindez 
pénzbe kerül. Már az óvodában, iskolában el kell kezdeni az ilyen 
irányú nevelést, hogy az állattartás felelősséggel jár. Senkinek nem 
kötelező állatot tartania. Ha valaki saját magát nem tudja ellátni, mert 
az anyagi lehetőségei szűkösek, annak miért kell állatot tartania? Saj-
nos nem egyszer látunk lepusztult helyen, földbe levert cölöphöz, sza-
bad ég alá kikötött kutyákat. Nagyon bánt, hogy ezek az emberek tu-
datilag nem jutnak el odáig, hogy ez nem felelős állattartás. 

– Szemléletformálásra van szükség, felelős állattartásra neve-
lésre. A gyerekek nagyon fogékonyak a témára. Volt olyan, hogy kis-
gyerekekkel közösen fogtunk be cicát: elmagyaráztuk nekik, miért 
csináljuk, miért kell dobozban vinnünk, mi fog vele történni az orvos-
nál és miért. Ők is látják, mennyi kóbor állat van. Kiszámoltuk közö-
sen, hogy ezzel a befogással legalább hatvan kiscicát mentettek meg 
azzal, hogy nem születnek meg. A gyerekek értették a számokat és a 
dolgok érzelmi részét is. 

A szemléletformálásba beletartozik, hogy az emberek ne rosszin-
dulatúan közelítsék meg, ha valaki tesz a környezet- vagy az állatvé-
delem ügyében. Gyakran sokat segítene, ha inkább nem kommentál-
nák a dolgot, nem tennék hozzá a negatív megjegyzéseket, amelyek 
nehezítik az amúgy sem könnyű munkát. 

– Azt a kérdést is fel szokták vetni: száz évvel ezelőtt is voltak 
kutyák, macskák, hogyhogy akkor nem volt probléma az ivartalaní-
tás? Kevesebb ember és kevesebb állat élt, és tudjuk, hogy a nem-

kívánatos szaporulatnak mi lett a sorsa. Mi 
a jobb? Ha az állat nem születik meg, így 
nem kell csinálni vele semmit, vagy hagy-
juk, hogy szaporodjon, majd vízbe fojtjuk? 

– Arra szoktak hivatkozni, hogy a fris-
sen született állat még nem érez semmit. 
Született már a kezembe macska, és egész 
biztos, hogy érez. Él. 

– Még egyszer mondom: az állat érző 
lény, nem egy darab fa, amit vízbe dobnak. 
A szenvedés, akármeddig tart, szenvedés. 
– Akik az ivartalanítást úgy közelítik meg, 
hogy állatkínzás, azoknak ezt üzenem. Pró-
bálják átértékelni a hozzáállásukat – 
mondja Éva. 

* 
A hölgyek körútjai korántsem rövidek. 

Általában reggel kezdenek, s jó, ha dél-
utánra vége. Persze a nyolcórás „munkana-
pot” sosem egyszerű betartani, előfordul, 
hogy este és hétvégén is csörög a telefon. 

Az utat Kenesén kezdjük. Ivartalaní-
tásra váró macskák – melyek közül néhá-
nyat csak másodszorra sikerül befogni; egy 
anyamacskát ekkor sem –; látogatás egy 
daganatokkal teli testű kutyánál, itt az or-
vosi vizsgálat megbeszélése: érte jönnek 
majd, elviszik a rendelőbe és visszahozzák. 
Az elváltozások valószínűleg nem végze-
tesek, a kutya jól van, vidám, játszik, de 
pontosabb diagnózist majd az orvos tud 
mondani. Egy helyen az egyesület kölcsön-

ben levő macskaszállító boxait vesszük fel – „Ha itt járunk, mindig 
mondják, hogy nagy fába vágtuk a fejszénket” – mondja Angéla. A 
következő megállónál ajándékba kapnak egyet: macskahordozókból 
sosem elég. – Szentkirályszabadja következik. Két macskát hozunk 
haza ivartalanítás után. A harmadik előző este megfialt. A helynek, 
ahol él, tulajdonosa vitában áll a szomszédjával, kié is a macska tu-
lajdonképpen. A szülés természetesen nem a tulajdonos kertjében tör-
tént, így most az a feladat, hogy az állatvédők az almot kiscicástól 
visszaköltöztetik az eredeti tulajdonoshoz. A megállapodás szerint a 
család felneveli a kiscicákat, az egyesület pedig ivartalanítási kötele-
zettséggel gazdásítja őket. Ehhez jó minőségű tápokat is hoztunk, 
hogy az anyamacska erőnlétét biztosítani lehessen. 

Közben megy a szervezés: útközben telefonok, időpontegyezte-
tések. 

Veszprémbe tartunk, az állatorvosi rendelőbe. 
– Hogyan választottatok állatorvost? 
– Másik alapítvány ajánlotta őt. 

Geiszt doktor nagyon kedvezményes 
árat állapított meg, hogy minél több 
állatot ivartalaníttathassunk. Termé-
szetesen ingyen nem tudja megcsi-
nálni, mert neki is vannak költségei, 
de az ár lojális és példaértékű. 

A kapcsolatunk nagyon rugalmas, 
jó együtt dolgozni vele. Volt már, 
hogy szombaton reggel hívtuk: be 
tudtuk fogni a hosszabb ideje megkö-
zelíthetetlen macskát, ő pedig foga-
dott minket. Ha egyszerre többet sike-
rül begyűjteni, mint amennyit előze-
tesen megbeszéltünk, akkor is szorít 
nekik helyet a napjában az egyéb ügy-
felei között. Megtette már, hogy műtét után nála lábadoztak a macs-
kák éjszaka, mert a hidegben nem tudtuk őket hol elhelyezni. – 
Egyébként műtét után gyakran hazaviszünk mi is macskákat. Szóval 
ez összetett dolog, nem csak abból áll, hogy ivartalaníttatunk. Más 
logisztikai feladatot is meg kell oldani, helyiség- és gyógyszerigénye 
is van. 

– Rengeteg kilométert utazunk, amit egyelőre saját zsebből finan-
szírozunk. Tulajdonképpen ez munka: az lenne a normális, ha aki ezt

Hazaérkezés ivartalanítás után
 

Kandúr a csapdában
 

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

                                               Az ötletet John McConnell ve-
                                               tette fel 1969-ben egy UNESCO
                                               konferencián, San Franciscóban. 
                                               A Föld napját első ízben 1970.
                                               március 21-én tartották, ami az é-
                                               szaki féltekén a tavasz első napja.
                                               Denis Hayes amerikai egyetemi  
                                               hallgató, aki később az alterna-
tív energiaforrások kutatója és szakértője lett, mozgalmat in-
dított a Föld védelmében, és megalapította az Earth Day Net-
work-ot (Föld Napja Hálózat). Mozgalmának megindításakor 
több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az 
egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom:
ezernél több szervezet vesz részt benne. A világszerte szerve-
zett eseményeket az 
Earth Day Network 
koordinálja. A rendez- 
vények a természeti kör- 
nyezet megóvására i- 
gyekszenek ráirányíta- 
ni a figyelmet. A napot 
jelenleg 175 országban 
tartják: Magyarország 1990-ben csatlakozott. 
A Föld napja-mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy 
nem tudod megváltoztatni a világot?” 
Jelentős esemény volt a Föld Napja Nemzetközi Hírközpont
megalakulása, 1989-ben.  Ezt szintén Kaliforniában hívták 
életre. A szervezet havonta hírlevelet küld a világ minden or-
szágába, tájékoztató, ismertető anyagokkal, s április 22. köze-
ledtével tippeket adnak, milyen akciókkal lehet megünnepelni 
a világnapot. 
                                 2009-ben Evo Morales bolíviai elnök kez-
                                 deményezésére az ENSZ április 22-ét a 
                                 „Földanya Nemzetközi Napjá”-vá nyilvá-  
                                 nította. 
                                 A Google 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben, 
                                 2018-ban és 2019-ben is csatlakozott az 
                                 akcióhoz, animált logóval emlékeztetett a 
Föld napjára. A 2018-as év kiemelt témája a „műanyagmentes 
világ” volt. Az azévi logó videóüzenetet is tartalmazott Jane 
Goodall-tól. 

Forrás: Wikipédia
Pulai Istvánné

 

vállalja, legalább az üzemanyaghoz kapna hozzájárulást. A többi 
szívből jön és szeretetből. Az orvosi költségre alapból szükség lenne 
forrásra. Jelenleg nincs sok lehetőségünk, csak az adomány, a támo-
gatás, a tagsági díj – és az adó 1%-ból befolyó összeg. Civil szerve-
zetnek adó 1%-ot felajánlani csak az tud, aki mellé egy egyház ré-
szére odaadja a másik 1%-át. Az egyházaknak technikai száma van, 
a civileknek nincs, ott az adószám él. Ha senkinek nem ajánljuk fel 
az adónk kétszer egy százalékát, az az összeg az államhoz folyik be,
közös alapba kerül. Ha állatvédelemre szeretnénk adományozni, néz-
zünk körül a környezetünkben: sok alapítvány működik, amelyek el-
érhetők, a tevékenységük ellenőrizhető, látható, hová megy a pénz. 

Dr. Geiszt György állatorvosi rendelőjében vagyunk. Szállítmá-
nyunk tagjai megilletődve nézelődnek dobozaikból. 

– A hölgyekkel már azelőtt volt kapcsolatunk, hogy egyesületté 
váltak volna – mondja a doktor úr. – Szerencsére sikerült egyesületté 
alakulniuk, s így már technikailag is hatékonyabb az együttműködés. 
Azelőtt csak egy-két cicát tudtak hozni, most viszont több ivartalaní-
tására van lehetőségünk. 

– Hogy lehet bírni szabad kapacitással? 
– Bírjuk, mert annyira sok azért nincsen. Megállapodunk hetente 

két napban, és olyankor öt-hat cicát be tudunk vállalni egyszerre. 
Mint például most is. Kapcsolatban állunk a MAVED-del, amely szer-
vezet szintén a cicák mentésével és ivartalanításával foglalkozik, na-
gyon jó partnerek, megbízhatóak. Elfogadták a tarifáinkat, s mi műtét 
előtti és utáni képet küldünk a cicákról. 

– A tíz-húsz-harmincfős kolóniák ivartalanításában segítenek, de 
ők is adományokból élnek. Most mindenki az adó 1%-ra vár. 

                                            Míg a szállítmányt Geiszt doktorra 
                                       bízzuk, irány Fűzfő. Balaton-part, met-
                                       sző szél. Egy macskakolónia él a terüle-
                                       ten, nyaranta az egész utca eteti őket, 
                                       ami meg is látszik: fényes bundájú, „jó 
                                       bőrben levő” cicák érkeznek az üdvözlé-
                                       sünkre. A csapat legtöbb tagját már sike-
                                       rült befogni – kivéve az „ősanyát”; most 
                                       is vemhes. És rendkívül rafinált. Megkö-
                                       zelíteni nem lehet, marad a csapda. Té- 

                                             len az állatvédők helyi kapcsolata, egy itt 
                                             lakó hölgy látja el a macskákat, az ő 
                                             hangjára mindegyik összeszalad, bele- 
                                             értve keresett nőstényünket is. De a do-
                                             log nem igazán akar működni: az anya-
                                             macska közelébe jön ugyan a csapdába 
helyezett ételnek, de nagyon óvatos. A többi – ivartalanított – játékost 
viszont úgy kell elhessegetni a csapdától, van, amelyikük bele is má-
szik a táplálékért. A csata reménytelennek látszik. Kicsit távolabb 
megyünk, hátha… A várakozást és a türelmet végül siker koronázza, 
de nem úgy, ahogy elképzeltük. Angéla jön a csapdával – benne egy 
jól megtermett kandúr. Ivaros még, így jön velünk. Persze nem ön-
szántából, elég nehéz rávenni, hogy a csapdából átmásszon egy lé-
nyegesen kényelmesebb boxba. A hölgyek rábeszélőképessége azon-
ban óriási, így rövid „véleménycsere” után sikerül a művelet, kandú-
runk a hordozóban pislog. 

– Egy éjszakát nálam tölt, holnap kerül rá sor – mondja Angéla. 
– Ha lenne befogóhálónk, már az anyát is sikerült volna eljuttatni a
rendelőbe. Egy speciális hálóról van szó, most erre gyűjtünk. Hatvan-
ezer forint az ára, s csak egy cég gyártja Magyarországon. 

Vissza Veszprémbe, ahol a macskák közben túl vannak a mű-
téten, éppen ébredeznek, velük hazaindulunk Kenesére. Lába-
dozni hozzánk jönnek, s utána maradnak is. A Balatonkenesei Hír-
lapnak vannak már más macskamunkatársai is, velük lesz teljes a 
csapat. 

– Azért örültünk nagyon, hogy van központi akarat, mert az állat-
védelmet szervezett formában lehet a leghatékonyabban végezni. Ah-
hoz, hogy a legkisebb eredményt is el lehessen érni, országosan, szer-
vezetten, törvényileg szabályozottan, anyagi támogatás mellérendelé-
sével kell működnünk. Az, hogy mi megyeszerte igyekszünk kóbor 
macskakolóniákat ivartalanítani, csak helyileg érezhető, de a problé-
mát nem oldja meg. Hálózati, szervezeti rendszer kialakítása volna jó.

Tudjuk, hogy nagy küldetésbe fogtunk. Ha a központi akarat is 
támogatni fogja – és erre sosem volt még akkora esély, mint most –, 
akkor sokat tehetünk. 

Nagy Krisztina

 

A fűzfői csapattagnak  
megvan a véleménye 

arról, mi folyik itt 
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A 4. részben a már eddig ismertetett 
területektől északnyugat felé haladunk 
tovább. Következzék elsőként a Gyü-
mölcskert nevű határrész. 

Kenesén a szőlőművelés az 1800-as 
évek második felében 
élte virágkorát A gaz-
dák borversenyeken, bor-
kiállításokon szép sike-
reket értek el. Az 1900-
as évek elején bőséges 
borkészlete volt Kene-
sének. A legtöbb pince 
az Öreg-hegyen épült, 
de szép számmal voltak 
még a Márkó- és Csit-
tény-hegyen, a Partfőn, 
a Bögre- és Sándor-he-
gyen, valamint a Gyü-
mölcskertben is. Az 
1960-as években is sző-

lőskertek voltak itt. Később a területen 
családi házakat építettek a gazdák. Ma 
ezt láthatjuk, valamint a terület egyik ut-
cájának neve őrzi a valamikori határne-
vet: Gyümölcskert utca. 

A Nyúl-hegy felé vesszük az irányt. 
Ide épült egy korszerű juhhodály. Ma ez 
a jó fekvésű hely magánkézben van. Ak-
tív óvónő koromban ide is szerveztem 
kirándulásokat, mivel a gazda unokája, 
Dórika az én csoportomba járt. Jó nagy 
túra volt ez is mindannyiunk számára, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hisz az óvoda és a hodály bizony elég 
nagy távolság! De a gyerekek és a kollé-
ganőm is örömmel vettek részt ezeken a 
programokon, hisz megismerkedni va-
lami újjal, ez esetben a bárányokkal, rá-

adásul élőben – ez ám az 
igazi! Olyan szeren-
csénk volt, hogy a bárá-
nyok mellett kecskéket, 
szamarakat is megfigyel-
hettünk, sőt a szamár-
anyukával ott ugrándo-
zott a kicsinye is. Beme-
hettünk a hodályba, meg-
néztük hol és hogyan al-
szanak az állatok a nap 
végén. 

Egy alkalommal má-
sodmagammal egy vé-
dett és ritka növény mi-
att jöttünk ki a juhho-
dályhoz, mert azt hallot-

tuk, itt, ha szerencsénk lesz, találkozha-
tunk vele. Miután módszeresen elkezd-
tük pásztázni a kiszemelt területet, amit 
egyébként a gyapjas állatok is szívesen 
látogatnak, egyszer csak észrevettem ke-
resett növényünket! Nagyon örültünk, 
hogy megtaláltuk. A növény neve: szeny-
nyes ínfű. Vajon ma is rábukkannék? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De haladjunk tovább!  Még észa-
kabbra, Papkeszi irányában van a Gyé-
kény-tó nevű rész. Persze igazi tóról ma-
napság szó sincs. De volt régen, amikor 
még tél volt a tél, és jött a tavaszi olva-
dás, meg a néha túlontúl sok esőzés is. 
 
 
 
 
 
 
 
Ilyenkor a nehezen elszivárgó csapadék 
több területen tavakat hozott létre, ami-
vel több dolgot is életre hívott: többek 
között sok-sok gyékény kapott itt jó táp-
talajt a növekedéséhez, és sok-sok vízi-
madár talált fészkelő- és táplálkozóhe-
lyet önmaga s fiókái számára. Mindezt 
biztos forrásból tudom, hisz egy olyan 
embertől hallottam, aki a TSZ-ben dol-
gozott a 60-as, 80-as években. Termé-
szetesen ma is előfordul, hogy belvíz bo-
rítja ezt a mezőgazdasági területet; nyil-
ván olyan az altalaj, ami lassan engedi át 
a csapadékot, hisz most is van ott vizet 
kedvelő növényzet. Egy alkalommal a 
belvízzel borított szántóföldön bíbice-
ket, tőkésrécéket láttunk, tehát a saját 
szememmel is meggyőződhettem, igen 
ez a határrész nem hiába kapta az elne-
vezést eleinktől! Sőt! Gyakran láthatjuk 
nyaranta, hogy sirályok és hattyúk is el-
húznak a fejünk fölött, éppen abba az 
irányba. 

Pulai Istvánné 

Hátha valaki nem ismeri… 
Balatonkenese kulturális és természeti kincsei; határnevei 4. 

 

Szennyes ínfű
 

Présház a Gyümölcskertben
 

 
Birkák legelnek a juhhodályhoz tartozó területen

 

Egy kis kitérő. Az elmúlt nyáron csa-
ládom néhány tagjával több alkalom-
mal 8-10 kilométeres túrákat tettünk 
a Nyúl-hegy táján. A tőle nyugat felé 
eső kisebb erdő mellett haladtunk, 
mikor lányaim felhívták a figyelme-
met, hogy nézzek csak be jobban a 
dús aljnövényzetű, fás területre. Nos, 
a látvány igencsak lehangoló s egy-
szersmind felháborító volt. Talán 
mondanom sem kell, milyen látvány 
fogadott! Ki az a XXI. századi os-
toba, buta, korlátolt ember, aki itt 
szabadul meg a feleslegessé vált hol-
mijaitól?! Szerencsére üdítő látvány-
ban is volt részünk. Utunk során szebb-
nél szebb mezei virágokban gyönyör-
ködhettünk, úgy mint: erdei gyöngy-
köles, nyári hérics, pusztai meténg, 
tövises iglice, mezei zsálya, szarka-
láb, útszéli zsázsa. 

 

A juhhodály 
 

Gyékény 
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Rózsika már az égi hazából 
mosolyog ránk 

Megtért teremtőjéhez 
Horváth Lászlóné Palik Rózsa 

Balatonkenesén született, 1941. augusztus 31-én, Palik Já-
nos kereskedő és Prosits Erzsébet harmadik gyermekeként. 
Két húga és egy nővére volt. Férje Horváth László szabómes-
ter. Két fiuk, Attila és Endre programozó matematikusok let-
tek. Attila felesége, Jutka tanár, Endre felesége, Emese pénz-
ügyes. Unokái: Ági, Ádám, Anna, Rudolf. Dédunokái: Ágnes, 
András, Laura és Hanna. 

Rózsika 1947 szeptemberében a katolikus 
iskolában kezdte meg az általános iskolai ta- 
nulmányait, majd 1948-ban, az államosítás u- 
tán sírva ment a 2. osztályba. 1955-ben kitű- 
nő eredménnyel végezte el az általános isko- 
lát. Ugyanezen év szeptemberében iratkozott 
be a Kőszegi Tanítóképzőbe. Közbejött 1956 
októbere, s így 1958. szeptemberében, már 
mint a Szombathelyi Tanítóképző növendéke 
folytatta tanulmányait. 1959-ben kapta meg 
tanítói oklevelét, majd 1960-ban érettségi bi- 
zonyítványát, mindkettőt jeles és jó eredmény- 
nyel. 

Gyakorló éveiben Csajágon tanított, majd 
1961-ben Bán Ferenc igazgató úr hazahozta 
Kenesére. Ettől kezdve a sors Keneséhez kötötte Rózsikát. 
Egy önéletrajzi írásában szeretettel köszöni meg volt tanárai-
nak, akik segítették, irányították tanári pályáján. Példaként 
említette Bán Feri bácsi szlogenjét: „Mit mondana Bognár 
Pista bácsi?” (ő volt az etalon matematika óráin, aki Endre 
fiát is tanította matekra), ha a derékszög kissé csáléra sikere-
dett, vagy a párhuzamos minden volt, csak nem párhuzamos. 

Amikor 1974-ben tantárgycsoportos oktatásra tért át az is-
kola, nyilvánvalóvá vált számára, hogy matekos lesz. Ettől 
kezdve Vérné Irénkével párhuzamosan tanította 18 éven át,
1992-ig a reál, míg Irénke a humán tantárgyakat. Nagyon sze-
retett tanítani. Rendkívül jó pedagógiai érzéke volt, kiválóan 
értett a gyermekek nyelvén. Mindenki szerette, tisztelte, úgy a 
kollégái, tanítványai és a szülők. 

Ahogy a bizonyítványai is igazolták, magas színvonalú 
szakmai felkészültséggel rendelkezett, gyakran kérték fel be-
mutató órák tartására. Helyi, területi tanulmányi versenyeken 
sok tanulója szerepelt eredményesen. Hosszú ideig vezette az 
alsó tagozatosok szakmai munkaközösségét. A matematika 
megszerettetése, tanítása mellett Vérné Irénkével karöltve 
részt vett a honismereti szakkör munkájában is. 

Mielőtt elváltak útjaink, s Rózsika elköltözött Keneséről, 
mi, volt munkatársai egy vidám, nosztalgikus délelőttöt tölt-
hettünk vele. Közös fotók kerültek elő, sok-sok emlék idéző-
dött fel, mosolyt csalva az ő és mindannyiunk arcára. Emléke-
inkben megőrizzük szellemiségét, hivatásszeretetét, mindig 
vidám, mosolygós arcát. 

Február 25-én kísértük utolsó útjára Kenesén, a katolikus 
temetőben, családjával, kollégáival, volt tanítványaival, tiszte-
lőivel együtt. 

Iskolai kollégái nevében Vági Károlyné és Kilin Árpádné 
(volt igazgatónk) búcsúztatta. Vági Károlyné szakmaiságát, 
emberi vonásait, emberi kollegalitását, iskolai tevékenységét 
méltatta. Kilin Árpádné egy Pilinszky és egy Márai Sándor 
idézettel búcsúzott tőle a kollektíva nevében. 

Búcsúzunk…
Rózsika néni 

(l941-2021) 
Ha Dante vagy Michelangelo nevét halljuk vagy mondjuk 

ki valahol, akkor mindenki tudja, hogy a nagy olasz költőről 
és az ugyancsak nagy olasz szobrászról, festőről és költőről 
szólunk. De hányan tudják, hogy ez a két név nem a vezeték-
nevük, hanem a keresztnevük? Sőt Dante esetében a Durante 
keresztnév becéző formájáról van szó. Teljes neve: Durante 
Alighieri. Michelangelo vezetékneve pedig Buonarotti volt. 

                          Vajon mekkora kortási és utókori elisme- 
                           rés és szeretet kellett ahhoz, hogy ezek a mű-
                           vészek így maradjanak meg a kortársak, s az 
                           tókor emlékezetében is? Hallatlanul szép do- 
                           lognak tartom, ha valakit ilyen megtisztelte-
                           tés ér. 

                          S vajon a hétköznapokban kaphat-e valaki 
                           olyan megszólítást, ami csak a keresztnevére 
                           épül? 

                          Hosszú életemben egyetlen ilyen esetről 
                           hallottam: a jó tanítók és tanítónők azok, akik 
                           úgy maradnak meg emlékezetünkben késő ö-
                           reg korunkban is, hogy János bácsi, Ilonka néni.

                          Mi is ismerünk Balatonkenesén ilyen cso- 
                           dálatos embereket, akiket csak így ismert az 
                           egész falu. Közülük is kiemelkedett (Horváth 
Lászlóné), azaz Rózsika néni, aki sok-sok embernek, majd azok 
gyermekének és unokájának tanítója volt. 

Szép arcára öröm volt ránézni, emberséget sugárzó alakját 
jó volt látni. 

A klasszikus Tanítóképző Intézetben készült fel hivatására, 
amit évtizedeken keresztül gyakorolt mindenki megelégedésére. 
Reál érdeklődése a matematika tantárgy felé vitte legfőképp, de 
helyt állt az összes többi stúdiumban is. Nem közönséges peda-
gógus volt, hanem a gyermekek elhivatott nevelője is. Törődött 
fejlődésükkel minden szempontból, vitte őket kirándulni a hon-
ismeret jegyében, vitte őket versenyre, hogy sikerélményük legyen.

Vér Lászlóné kolléganőjével negyedszázadon át tanították a 
két párhuzamos osztályt teljes szakmai és emberi egyetértésben.

Rózsika néni helytállt munkaközösség-vezetőként is, kol-
légaként is. Mindenki szerette őt, mert szerethető volt. 

S egyébként? Felnevelt két nagyszerű fiút, főleg özvegysor-
ban már. Nevelt négy unokát, amikor szükség volt rá, szerette a 
menyeit is, s összetartotta az egész nagy családot, amíg erővel 
bírta. 

Sokáig élt, mert sokáig szeretett volna élni. Teljes, befeje-
zett, szép életút az övé. 

Ez lehet számunkra vigasztalás. Ezért nagyon fájó szívvel, 
de a sorssal megbékélve mondjuk ki halkan, szeretettel: 

Nyugodj békében, Rózsika néni! 
Valentini Zsuzsa

 

„Utolsó leheletemmel is köszönöm a sorsnak, hogy ember 
voltam és az értelem szikrája világított az én homályos lelkem-
ben is. Láttam a földet, az eget, az évszakokat. Megismertem a 
szerelmet, a valóság töredékeit, a vágyakat és a csalódásokat. 
Történhetett velem más, jobb, nagyszerűbb? Nem történhetett: 
Megéltem a legtöbbet és a legnagyszerűbbet, az emberi sorsot.”

Rózsika! Nyugodj békében! 
Sörédi Györgyné
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Megemlékezés 
Filó Jánosné Marikáról 

2021. január 26-án vettünk örök búcsút Filó Jánosné Mari-
kától, dalostársunktól, a nyugdíjasklub tagjától. 

Marika 1931. június 14-én született Pákozdon.  Sokgyer-
mekes családba érkezett, ahol a szülők szeretettel nevelték 
gyermekeiket tiszteletre, becsületre, szorgalomra. Nehéz, küz-
delmes élet kísérte útjukat – mint megannyi családban – azok-
ban az években. 

1950-ban ment férjhez, Kenesére. Három gyermekük szü-
letett. Marika és János is Balatonfűzfőn dolgozott a Nitroké-
mia gyárban, nyugdíjas korukig. Ezután sem zárkóztak be, 
napjaikat, éveiket aktívan töltötték. Tagjai voltak a Tátorján 
Nyugdíjas Klubnak és a Szivárvány népdalkörnek. Részt vet-
tek a város kulturális rendezvényein, eseményein. 56 évig él-
tek boldog házasságban, amikor férjét egy súlyos betegség el-
szólította. Ezt követően Marika 14 évig élt egyedül, de nem 
magányosan, mert három gyermeke – unokái, dédunokái –
rendszeresen látogatták és töltötték el nála vidám napjainkat, 
óráikat. Napra pontosa félévvel a 90. születésnapja előtt nap-
jaink rémisztő covid-vírusa megtámadta a tüdejét, amellyel 
már nem tudott megharcolni. Itt hagyta családját, gyermekeit,
Marikát, Jánost, Istvánt, unokáit, Lászlót, Tamást, Csillát, déd-
unokáit, Blankát, Gergőt, Mátét, barátnőjét, Holczingerné 
Anikót és ismerőseit ez év január 14-én. 

Gyászolja családja, dalostársai és nyugdíjas társai. Szí-
vünkben őrizzük emlékét. 

Nyugodjon békében! 
Sörédi Györgyné

 

A sárga gumi 
Szomszédasszonyomról, Ivanicsné Margit néniről szeretnék 
írni néhány sort.— 
Szomszédok vagyunk, segítjük egymást, amiben tudjuk. Ez 
így természetes. 
Nemrég csodás házi tojásokat kaptam Tőle. Tudom, hogy ez 
nagy kincs, mert látom, hogy hogyan „termelődik”. Margit 
néni decemberben és januárban is óriási szatyrokkal, vödrök-
kel gyűjtötte hétrét görnyedve utcánk domboldalain a zsenge 
tyúkhúrt és füveket a pipik számára. 
A kapott tojások papírtartójának zárófülei gyengének tűntek, 
ezért Margit néni egy fura, lapos, széles, vékony sárga gumival 
fogta szorosra. 
Mivel ezt a gumit igen rugalmasnak találtam, így belekerült a 
„jóleszmégvalamire” tálkába. 
A minap, hogy ismét került valami a tálba, ahogy ránéztem a 
gumira, felismertem, hogy ez egy sárga gumikesztyű levágott 
szelete. Végtelenül elszégyelltem magam, mert én éppen né-
hány héttel előtte lendületből dobtam egy ugyanilyet a kukába, 
mondván, hogy ugyan mire jó egy lyukas gumikesztyű? Mar-
git néni tudta. 
Na! Józan paraszti ész, ehhez mit szólsz!?Nem a szükség vitte 
rá, hogy ezt tegye, hanem az épeszű és ésszerű gondolkodása, 
mint annyi minden másban is élete folyamán. 
Végtelen tisztelet neki. Tartsa meg a Teremtője még sokáig 
körünkben ezt a szorgalmas, dolgos, okos jó asszonyt! 

– ■ –

Emberi történeteink

Nem találom a szót... 
A szót, amellyel az eseményhez méltón tudnám leírni az ér-
zést, miután megkaptam a második, vírus elleni oltást is. 
Nem is lehet, csak folyamatában megközelíteni. S mert igen 
élénken jelenlévő közügy, hát megpróbálom összefoglalni. 
Február 3-án leletet vittem a rendelőbe. Németi doktor úr 
azzal fogadott: kapóra jöttem, mert a hét végére vakcinát 
kapnak és mivel idejében regisztráltam és elfogadom, a hét 
végén meg is kapom. Henike kezembe adta a beleegyezési 
nyilatkozatot, amit majd magammal kell vinni, s elmagya-
rázta, hogy a kitöltésnél mire kell ügyelni. Mire hazaértem, 
a rádió közölte, hogy a beígért nyugati vakcináknak csak 
egy részét szállították le... Nna, gondoltam egyet. De mind-
össze egy hét csúszással megkaptam az elsőt. Az erről ka-
pott értesítés másnapján újabb telefon a rendelőből: Henike 
hívott, hogy van valakinél egy hely a kocsijában, ha szük-
ségem van rá... Jólesett ez a figyelem és az ismeretlen fel-
ajánló gesztusa is. 

A Veszprém Megyei Kórház oltópontján a beléptető kapu-
tól kétoldalt végig székek, mind hozzám hasonló korúak-
kal, nagyobbrészt elfoglalva. Végre egy asztal, ahol admi-
nisztrálnak. Mivel azonban nem téptem regisztráló számot, 
mindjárt karon fogott egy terepruhás hölgy és elkísért: ki-
tépte a cédulát, visszakísért, egyeztették az adataimat, majd 
egy másik hölgy (magassarkú cipőjéről ítélve önkéntes 
„bedolgozó” lehetett...) átkísért az oltópontok előtti várako-
zóba, és megmutatta, hogy honnan fognak majd szólítani. 
De nem csak kiszóltak, hanem kijött az a csinos hölgy, be-
vezetett, leültetett és segített a karomat szabaddá tenni. 
Kezdtem restellni, hogy ennyire elesettnek látszom? De 
nem. Ezt mindenkivel így csinálták végig, kedvesen, moso-
lyogva, bátorítva. Szinte dajkáltak. Kérték, hogy 30 percig 
ne hagyjam el a kórházat, hátha kell valamiben segíteniük. 
Én meg, most itt állok és nem tudom, mert nem lehet egy 
szóval kifejezni az érzést, amiben benne van a várakozás, 
bizonytalanság, ilyen-olyan indulatok – behatások, sok-sok 
illetékes és illetéktelen/illetlen beavatkozás is. Szerencsére, 
mi, a „páciensek” , közvetlenül azokkal találkozunk, azokat 
érzékeljük és értjük, akik hivatásuk, vagy önként vállalt 
szolgálataik teljesítése során olyan magas humánus és mo-
rális teljesítményt nyújtanak, amire eddig nem ismerünk 
méltón elismerő szavakat. (Márpedig a szónál többet érde-
melnének!) A szó is elakad, ha arra gondolunk, hogy ezek 
az önmagukat is feláldozó emberek a mi tépődéseinkkel nap 
mint nap megküzdenek... 

Ui.: még ne érezzük magunkat győztesnek. Tovább is tart-
suk be a magatartási rendet. Ez a legolcsóbb és csak ez ve-
zet eredményre! 

Kemény Zsigmond
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A mai alkalommal kevésbé ismert lehe-
tőségről esik szó. A társadalomban élő em-
berek közül sokan szenvednek mindenféle 
betegségekben. Az állam, hogy enyhítse a 
gondokat, különféle jogcímen adókedvez-
ményeket biztosít a beteg emberek számára. 
A szakemberek személyi kedvezmény elne-

vezéssel sorolták be a különféle betegségeket. Már korábban 
említettük a családi kedvezményeket, 
amelyek úgyszintén ebbe a kategóri-
ába tartoznak. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
tájékoztatása: „A személyi kedvez-
ményt az veheti igénybe, aki a súlyos 
fogyatékosságnak minősülő betegsé-
gekről szóló kormányrendeletben em-
lített betegségben szenved, továbbá, 
aki rokkantsági járadékban vagy fo-
gyatékossági támogatásban része-
sül.” 

Betegségek és igazolásuk 
A súlyos fogyatékosságnak mi-nősülő betegségeket a 

335/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet határozza meg. A kor-
mányrendelet mellékletében nem szereplő betegségek után 
nem érvényesíthető az adókedvezmény. 

 2019. január 1-jétől bővült a Kormányrendelet melléklet-
ében szereplő betegségek köre, így az endometriózis, a mell-
rák, a méhnyakrák, a petefészekrák, valamint a prosztata- és 
hererák betegségek esetén is érvényesíthető az adókedvez-
mény. Fontos tudni, hogy az adókedvezmény ezeknél a beteg-
ségeknél is érvényesíthető visszamenőleg, az 5 éves általános 
elévülési időn belül. Tehát, ha a betegséget az elmúlt években 
diagnosztizálták, akkor a korábbi évek adóbevallásai önellen-
őrzéssel módosíthatók. 

Az adókedvezmény igénybevételére jogosító, Kormány-
rendeletben szereplő további betegségek közül néhány: 

● hallási fogyatékosság 
● látási fogyatékosság 
● mozgásszervi fogyatékosság 
● elzáródást okozó érbetegségek 
● súlyos szervi károsodással járó immunbetegségek 
● veleszületett enzimopátiák, idetartoznak többek között a 

laktózérzékenység miatt fellépő betegségek 
● emésztőrendszer betegségei, idetartoznak többek között 

a gluténérzékenység miatt fellépő endokrin- és anyag-
csere-betegségek, ezen belül is az I. típusú, és a szövőd-
ményekkel járó II. típusú cukorbetegség. 

A súlyos fogyatékosság minősítése nem tartozik a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal hatáskörébe, mivel az nem adójogi, ha-
nem orvosszakmai kérdés. 

Az igénybevétel feltételei 
Az adókedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy a 

magánszemély már az igénybevétel időpontjában rendel-
kezzen a súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló orvosi 
igazolással, vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági 
támogatásra jogosító határozattal. 

 A fogyatékosság minősítését a háziorvosnál, illetve az 
egészségkárosodás jellegétől függően a szakorvosnál lehet 
kezdeményezni. A 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet mellékle- 

tében meghatározott igazolást a szakambulancia vagy a kór-
házi osztály szakorvosa, illetve általuk készített dokumentu-
mok alapján a háziorvos állítja ki. 

A fogyatékossági támogatás iránti igényt a fővárosi és me-
gyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalá-
nak kell benyújtani, míg a rokkantsági járadék megállapítására 
a lakóhely szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megál-
lapító szerv jogosult. 

Az igazoláson a betegség, illetve fo-
gyatékos állapot kezdő időpontja szere-
pel, valamint, hogy az állapot végleges 
minősítésű, vagy a későbbiekben to-
vábbi felülvizsgálatra kötelezett-e a ma-
gánszemély. Végleges fogyatékosság-
ról szóló igazolás alapján minden évben 
érvényesíthető az adókedvezmény. 

Az orvosi igazolást nem kell csa-
tolni az adóbevalláshoz, de elévülési 
időn belül meg kell őrizni, mert az 
esetleges adóellenőrzéskor ezzel a do-

kumentummal igazolható a kedvezmény jogos igénybevétele. 
A személyi kedvezmény igénybevételének további felté-

tele, hogy a súlyosan fogyatékos magánszemélynek legyen 
összevont adóalapba tartozó jövedelme, amely után adót 
kell fizetnie. Ez a feltétel független attól, hogy milyen jogvi-
szony vagy egyéb jogcím alapján, és milyen rendszerességgel 
szerezte a jövedelmét. 

Adóköteles jövedelem hiányában a személyi kedvezmény 
nem érvényesíthető, és arra sincs lehetőség, hogy a valaki emi-
att másnak, például szülőnek, házastársnak átadja a kedvez-
mény igénybevételének jogát. 

Ha a magánszemélynek például munkaviszonya alapján 
rendszeres jövedelme van, akkor a munkáltatójának adott adó-
előleg-nyilatkozat alapján már a fizetendő adóelőlegnél érvé-
nyesítheti az adókedvezményt. 

Az utólagos érvényesítés 
A személyi kedvezmény utólag, az éves adóbevallásában 

is érvényesíthető, például ha megbízási szerződés alapján csak 
néhány alkalommal szerzett jövedelmet valaki az adóévben, és 
az adóelőlegből a kifizető nem érvényesítette a kedvezményt. 
A több évre visszamenőleg igénybe vehető kedvezményt az 
szja-bevallás önellenőrzésével lehet érvényesíteni. 

Ha az adóév, esetleg több adóév elteltével utólag állapítják 
meg a kedvezményre való jogosultságot, akkor az igazoláson 
szereplő kezdő naptól az adókedvezmény az 5 éves elévülési 
időn belül, visszamenőleg, az éves adóbevallás(ok) önellenőr-
zésével érvényesíthető.” 

Következő alkalommal a konkrét betegségekre igénybeve-
hető kedvezményekre térünk ki. 

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal – nav.gov.hu 
• A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

• A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérmi-
nimum megállapításáról szóló 20/2021. (I.28.) Korm. rendelet 2. 
§. A minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról 

• Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányren-
deletek módosításáról szóló 287/2018 (XII.21.) Korm. rendelet 

29. §-a, valamint 11. számú melléklete 
Összeállította: Varga Ákos  

andragógus – személyügyi szervező 
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 

Szociálpolitikai kalauz 
Személyi adókedvezmények különféle betegségekre 
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Sokan és gyakran kérdezik 
tőlünk, horgászoktól, mit jelent 
számunkra e szenvedély, amire 
oly sok időt és nem kevés pénzt 
vagyunk hajlandók áldozni, még 
ezekben a szűkös időkben is. 
Nos, úgy gondoltam, néhány 
mondatban megkísérlek ezekre a 
gyakori kérdésekre őszinte és 
érthető válaszokat adni. 

Bár a horgászok általában 
másoknál kissé visszahúzódóbb 
embernek tűnhetnek, ám valójá-
ban összetartó közösséget alkot-
nak. Megadják társaiknak a kellő 
tiszteletet és mindnyájan imád-
ják a természetet. Védik és óvják 
nemzetünk egyik legszebb örök-
ségét, a Balatont, annak tisztasá-
gát, környezetét s élővilágát. S 
amire büszkék lehetünk még, 
hogy Balatonkenese Önkormányzatától 1992-ben, 99 eszten-
dőre használati jogot kaptunk egy vízparti területre, ahol meg-
valósulhatott a balatonkenesei horgászok régi álma-vágya, egy 
csodálatos csónakkikötő s a működéséhez szükséges épület-
egységek. 

Természetesen mindezek megvalósítása rengeteg időt, 
munkát, anyagi terhet s szervezési munkát igényelt az akkori 
tagság számára, amit ők magas színvonalon s tisztességesen el 
is végeztek. Az eredmény 200 csónak és 20 vitorlás kikötésére 
alkalmas terület kialakítása, plusz 30 fő számára biztosították 
a parti horgászat lehetőségét. Megjegyzem, írásaimban általá-
ban nem szoktam neveket kiemelni, most viszont úgy érzem, 
szinte kötelességem megemlíteni Pintér József nevét, akinek 
a fejéből kipattant az ötlet, majd társaival közösen meg is va-
lósították mindazt, amit mások akkor még elképzelni sem tud-
tak. Taglétszámuk az ő emlékei szerint 130 főből ált, amelynek 
80%-a helyi lakos, 20%-a helyi üdülővel rendelkező volt. Az-
óta a kezdeti létszám kb. 220 főre duzzadt, s az arányok is jócs-
kán megváltoztak, így a helyiek részvétele nagyjából egyne-
gyedére csökkent. Vajon a horgászat iránti érdektelenség, 
avagy egyéb tényezők miatt változtak meg az arányok ennyire 

drasztikusan? – tettem fel a kérdést el-
sősorban önmagamnak, valamint jó 
néhány horgász barátomnak. Hisz van 
egy gyönyörű, kulturált s minden 

igénynek magas szinten megfelelő környezetünk, ahol eltölt-
hetjük szabadidőnket, és ha úgy van kedvünk, a partról, avagy 
csónakból horgászhatunk, élvezhetjük a bennünket körülölelő, 
békés csendet. Sajnos jórészt mi magunk is tudjuk a miértek 
néhány okát, amelyek sokak számára gátat szabnak vágyaik 
beteljesülésére: a legfőbb ok elsősorban a pénz hiánya. To-
vábbá nem véletlen, hogy horgászközösségünkben is tapasz-
talható némi feszültség az egyre inkább eltérő egyéni anyagi 
lehetőségeink okán. Vannak, akik csendesen kerülik a társasá-
got, vannak, akik igyekeznek belesimulni a közösségbe s van-
nak néhányan, akik már nem is titkolják egyéni céljaik eléré-
sét. Mégis, a legnagyobb gondot az időnként módosított elő-
írások megfelelő szinten való végrehajtása okozza, amelyek-
nek növekvő költségei tovább rombolják horgászközösségünk 
tagjainak egymás iránti bizalmát. Sajnos az új szabványok ál-
tali felújítás halogatása (és a hivatalos ügyintézés lassúsága) 
mára szinte a duplájára növelte a kivitelezés költségeit. A 
szabványosításhoz való hozzájárulást már harmadik éve fizeti 
tagságunk. Mi, helyi horgászok, s bízom benne, hogy egyesü-
letünk többsége sem szeretné, ha néhány helytelen döntés mi-
att sérülnének tagságunk jogai. 

Id. M.S. 
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Zöldségfélék 
A nitrogén-műtrágya első részét szórjuk ki. Szabadföldbe 

vessünk borsót, sárgarépát, őszi- és téli fejes káposztát, kelká-
posztát, céklát, karalábét, édesköményt. Ültessük ki a fólia 
vagy üveg alá ültetett bokorbabot és articsókát. A későbbiek-
ben fagyveszély esetén takargassuk. Ilyenkor kezdjük el törni 
a spárgát, ha megfelelően laza a talajunk és elegendő türel-
münk volt. A melegigényes zöldségfélék magjait az év 100. 
napja után vethetjük el. Először a laza, könnyen melegedő, ké-
sőbb a hidegebb, kötött talajokba. A karós- illetve futóbab szá-
mára készítsük el a támasztékot. A bab nagyon szereti a jó me-
leget. Az ágyások ápolása, gyomtalanítása időszerű. 

Gyümölcs, szőlő 
A kajszi- és őszibarackfák metszésének legjobb időpontja 

a virágzás. Megfigyelésem szerint a tafrinagomba (dérgomba) 
első támadását ki tudjuk védeni, viszont a citoplazmára komo-
lyan oda kell figyelnünk. A friss telepítéseket, pótlásokat fe-
jezzük be és alaposan öntözzünk. A gyümölcsfák kórokozói 
ellen kezdjünk permetezni megfelelő védőszerrel, amit két hét 
elteltével ismételjünk meg. Az erős vesszők lekötözése. A te-
lepített fák kitányérozása. Szamóca ápolása, tisztogatása. 

Dísznövények 
A tavacskába és a partjára ültessünk vízinövényeket. Tele-

pítsük el a szabadgyökerű növényeket. Ha túl sok növényünk 
van, próbáljuk meg elajándékozni vagy elcserélni. A télen és 
télutó idején virágzó cserjéket mindjárt elvirágzás után nyírjuk 
meg. A kikelt gyógynövényeket egyeljük ki és vessünk újabba-
kat. A fagyérzékeny gumósokat, évelőket becserepezzük vagy 
kiültetjük. Kihajtás után róluk dugványok vághatók. Virág-
ágyak kialakítása, előkészítése. 

Növényház 
Az uborka-, paradicsom-, paprika- és padlizsánpalántákat 

ültessük ki a hidegházba. Vessünk fólia alá szánt uborkát. A 
díszpalántákat cserepezzük be. Folyamatos növényvédelem, 
öntözés, tápoldatozás és szellőztetés szükséges. 

Fűszerkert 
A magról nevelt, évelő fűszernövényeket április utolsó har-

madában elültethetjük. A frissen ültetett növényeket érdemes 
fátyolfóliával takarni. Az évelő fűszernövények töveit még áp-
rilis végéig szétoszthatjuk és átültethetjük. Napsütéses áprilisi 
napokon figyeljünk arra, hogy az összes frissen ültetett növény 
elegendő vizet kapjon. Ez nemcsak a fűszernövényekre, ha-
nem a zöldségfélékre is érvényes. Az ültetés után nem megfe-
lelően öntözött növények visszamaradhatnak a növekedésben, 
sőt el is pusztulhatnak. 

A konyhaablakban tartott, magról vetett majoránnát április 
második felében hidegágyba tűzdeljük ki. Ne egyenként tűz-
deljük, hanem mindig három-négy magoncot fogjunk össze, 
így később erős bokorrá fejlődik. A növényeket 5x5 cm-re tűz-
delhetjük. Ügyeljünk arra, hogy a növényeket ugyanolyan mé-
lyen ültessük, ahogy előzőleg álltak a földben. 

A márciusban melegágyba vetett metélőhagymát április 
végén kiültethetjük a szabadba, amennyiben elég erősek a pa-

lánták. Ilyenkor kisebb növénycsomókat fogjunk össze, és e-
zeket 20x20 cm-re ültessük el. A metélőhagyma még félárnyá-
kon is jól fejlődik. Ne felejtsünk el majd a majorannából illetve 
a metélőhagymáról ősszel cserépbe tenni, ezáltal biztosíthat-
juk a folyamatos zöldfűszerellátást. 

Borágó 
Napos, szabad fekvésű 

helyen fejlődik jól, csak 
ilyen helyen lesz elég za-
matos. A borágó 40-60 cm 
magasra nő, ezt vegyük fi-
gyelembe a termőhely ki-
választásakor. Belőle min-
dig friss vetőmag szüksé-

ges, mert csírázóképessége már a második évben jelentősen 
csökken. Április közepétől vethetjük el végleges helyére a sza-
badban. Sortávolságnak elegendő 25 cm, így a normál ágyás-
ban (120 cm) öt sor fér el. A soron belül olyan ritkára vessük, 
hogy csak 4-5 g vetőmagot használjunk fel 1 négyzetméterre. 
A magra 1,5-2 cm vastag földet tegyünk, és vetés után lapáttal 
kissé döngöljük le. 

Borsfű 
Az egynyári borsfű – 

kerti csombornak is hívják 
– nem különösebben igé-
nyes a talajjal szemben. A 
borsfű elviseli a félárnyé-
kos helyet is. Napsütötte 
termőhelyen azonban két-
szer zamatosabb lesz. A 
borsfüvet csak április utolsó napjaiban vessük el, még kedvező 
fekvésű helyen is. Fagyérzékeny, így védenünk kell, ha kelés 
után még kései fagyok várhatók. Vetőmagját csak csírázási 
próba elvégzése után vessük el. Ha helybe vetjük, a sortávol-
ság 20 cm kell, hogy legyen. A soron belül az igen apró magot 
ritkára vessük, s csak sekélyen takarjuk földdel. Az igazi vetés 
után hengereljünk. Ha nem áll módunkban, jó a lapát is. 

Sarkantyúka 
A sarkantyúka nagyon sokoldalúan felhasználható fűszer-

növény, ezért több figyelmet érdemelne. Főleg dísznövény-
ként termesztik, de a kellemeset ez esetben összeköthetjük a 
hasznossal, mert balkondíszként vagy a kerítésre futtatva 

Kertésznaptár 
Április 

Szent György hava – Tavaszhó – Szelek hava – Bika hava 

1., Bolondok napja: a hiedelem szerint az ilyenkor vetett 
mag soha nem kel ki. E nap előtt nem érdemes a szőlő-
metszést elkezdeni, mert a késői fagyok kárt tehetnek 
benne. Inkább a szőlő sírjon, mint a gazdája. 

6., Vilmos napja: ha esik az eső, szűk lesz az esztendő. 
12., Száznap – Gyula napja: azaz az év 100. napja. Ami-

lyen az idő ezen a napon, ennek az ellenkezője várható 
a következő negyvenen. 

14., Tibor napja: ha a rétek meg nem zöldültek, a parasz-
tok nem reménylik a föld termékenységét. 

24., Szent György napja: a tavasz negyedik napja, ekkor a 
kertekben megélénkül az élet. A káposztaültetést ezen a 
napon végezték. 
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mutatós dísznövény és ki-
váló fűszernövény is. Fű-
szerként nemcsak a leve-
lek és a virágok használ-
hatók, hanem a bimbók és 
a zöld termések is. A sar-
kantyúkának a tápanyag-
ban és humuszban gazdag, 

középkötött talaj a legmegfelelőbb. Ha balkonládában nevel-
jük, a termesztőközegnek komposztfölből és érett trágyaföld-
ből álló keveréket használjunk. Amennyiben nincs trágyaföl-
dünk, akkor keverjünk a komposztföldbe tőzeget. Hogy a sar-
kantyúkából az ültetés idejére (május közepe után) erős palán-
táink legyenek, még április elején vessük cserépbe. Magja vi-
szonylag nagy, így 1 g magban csak 8-12 szem van. A vetéshez 
9 cm-es cserepet használjunk. Ezeket homokos komposztföld-
del töltsük meg, és három magot tegyünk egy cserépbe. A cse-
repek csírázásáig sötétben is lehetnek, a kelés után viszont vi-
lágos ablakba tegyük őket. Törekedjünk arra, hogy a hőmér-
séklet általában 10-12 °C között legyen. Kiváló tanítónövény, 
gyermekeinkkel közösen ültetve könnyen sikerélményben le-
het részünk. 

Kömény 
Haladóknak ajánlanám 

a köményt – mészben gaz-
dag, homokos agyagtala-
jon fejlődik a legjobban. 
Széltől védett helyen ter-
messzük, hogy a telet át-
vészelhesse. A nem vé-
dett, szeles területeken a-
kár az egész állomány is elpusztulhat. A napos helyet szereti, 
nyáron viszont nem viseli el a tartós szárazságot, mivel meg-
felelő fejlődéséhez viszonylag magas páratartalmat igényel. A 
köményt április folyamán helybe vessük, egy négyzetméterre 
legfeljebb 1 g mag jusson, hiszen ebben az 1 gramm vetőmag-
ban 200-250 szem található. A vetéshez ne használjunk fel fű-
szerként kapható növényt, ez ugyanis rendszerint nemigen csí-
rázóképes, mivel legtöbbször éretlen kis magvakból áll. Az 

csíráztatási próbát itt is ajánlatos elvégezni: normál ágyásba 
(120 cm) 30 cm-es sortávolsággal négy sort vessünk. A föld-
területet jobban kihasználhatjuk, ha a kömény mellett az első 
évben köztes növényt is termesztünk. Erre a célra a fűszernö-
vények közül a kerti zsázsa és a kapor alkalmasak, mivel rövid 
a tenyészidejük és gyorsan be kell őket takarítani. Hónapos 
retket, sőt korai fejes salátát is termeszthetünk köztes növény-
ként. A köztes növények árnyékolják a földet, ami különösen 
jót tesz a fiatal növényeknek. A köménynek a második évben 
már áprilisban juttassuk ki a tápanyagot, hogy megfelelő ter-
mést hozzon. Tartsuk tisztán a földjét, kapáljuk, száraz időben 
alaposan öntözzük meg, majd a felszín megszáradása után még 
egyszer kapáljuk meg. Bármilyen zöldségpalántát ültetünk, 
erre a munkára a legalkalmasabb időpont mindenképpen a 
késő délután, illetve az este. Ilyenkor a nap már nem tűz erő-
sen, nem szárítja meg a földet túl gyorsan. Az ültetés után ala-
posan öntözzünk, így a gyökerek beiszapolódnak. A növények 
éjszaka fel tudnak venni annyi vizet, hogy a következő nap már 
alig hervadnak. A napközben megvásárolt növényeket hűvös, 
árnyékos helyen tartsuk és vízzel enyhén permetezzük. 

Kártevők 
Napsütéses, száraz idő-

ben az ágyásokon már áp-
rilisban megjelennek a 
földibolhák. Elsősorban a 
káposzta és hónapos retek 
vetéseknél figyelhetők meg. 
Már a szikleveleket is ká-
rosíthatják, így a növény 

nem képes tovább fejlődni. Megelőzésképpen rendszeresen 
öntözzünk és gyakran lazítsuk a földet. 

A hervadt salátanövényeket azonnal vizsgáljuk meg, hogy 
nem drótféreg károsította-e azokat. A drótféreg (a pattanóbo-
gár lárvája) különösen ked-
veli a salátanövényeket. 

Nedves, meleg időben 
megjelennek a meztelen 
csigák és a fiatal zöldség-
növényeket rágják. Hogy 

a kárt meztelen 
csiga okozta-e, 
azt könnyen megtudhatjuk: ha a növényen vagy a 
kártétel közelében nedves, nyálkás csíkokat érzéke-
lünk, ott bizony meztelen csiga járt. Harapása is jól 
felismerhető, karéjos. A legegyszerűbben sörös 
csapdával, vagy a kereskedelemben kapható bármi-
lyen csigacsalétek kihelyezésével védekezhetünk 
ellenük. Minden reggel nézzük meg a csapdákat, a 
csigákat szedjük össze és semmisítsük meg. 

Azokról a re-
barbaratövekről, 
amelyeket január-
ban kezdtünk el 
hajtatni, április 
második felében 
már szedhetjük a 
levélnyeleket. A 
színtelen, zsenge levélnyelek nagyon törékenyek, 
ezért legyünk óvatosak a letörésükkor. A betakarí-
tásnál távolítsuk el a megjelenő, virágos haj-tást is. 
Ha az összes levélnyelet leszedtük, távolítsuk el a 
takarást a növényről, ültessük ki a kertbe és hagy-
juk, hogy ott ismét megerősödjön. 

Bollók Ferenc  

 
 
 
 
 
 
 

Földibolha
 

 
 
 
 
 
 
 

Drótféreg lárvája
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Meghosszabbították 
a magánszálláshely-pályázat 

elszámolási határidejét 
Fél évvel meghosszabbodik a Kisfaludy program 
magánszálláshely-pályázatán elnyert támogatások-
ból finanszírozott fejlesztések megvalósítási határ-
ideje, így a támogatásokat 2021. szeptember 30-ig 
fel lehet használni. 

Azok a szállásadók, akik már befejezték a kivite-
lezési munkálatokat, a változástól függetlenül áp-
rilisban megkezdhetik az elszámolást, amelynek 
pontos menetéről a Kisfaludy2030 Turisztikai Fej-
lesztő Nonprofit Zrt. folyamatosan tájékoztat min-
den nyertes pályázót. 

Cél, hogy minden nyertes pályázó (köztük Turisz-
tikai Egyesületünk szállásadói is) meg tudja való-
sítani a vállalt fejlesztéseket, a járványhelyzet mi-
atti korlátozások és lezárások azonban ezeket a fo-
lyamatokat akár több hónappal is visszavethették. 
Ezért született meg a döntés, hogy a pályázatokban 
meghatározott célok kivitelezésére megjelölt, egy-
szer már meghosszabbított határidőt fél évvel ki-
tolják. A pályázatok fizikai megvalósítását kö-
vető 90 napon belül minden pályázónak záró 
beszámolót kell benyújtania a támogatás fel-
használásának bemutatására. Aki 2021. március 
31-ig elkészült a vállalt fejlesztéssel, az a változás-
tól függetlenül áprilistól benyújthatja beszámoló-
ját, amelynek részletes folyamatáról a kedvezmé-
nyezettek e-mailben fognak tájékoztatást kapni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Záró beszámolási útmutató célja a Kisfa-
ludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által 
a TFC-M-1.1.2-2020 – Magánszálláshelyek és 
egyéb szálláshelyek fejlesztése című, a Kisfaludy 
Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében meg-
valósuló projektek pénzügyi elszámolási rendszer-
ének bemutatása, és az ehhez kapcsolódó szabá-
lyok, feltételek ismertetése. A Záró beszámolási 
útmutató Egyesületünk holnapjáról letölthető a 
hellobalaton.eu  legyen tagunk!  letölthető do-
kumentumok eléréssel. 
 

Turisztikai egyesületünk hírei 

Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület // 2021 
Kedves Kenesét szerető Barátunk, kedves leendő Tagtársunk!  
A 2021-es év mérföldkő az egyesület életében. Tavasszal, amint a 
körülmények biztonsággal lehetővé teszik, közgyűlést fogunk tar-
tani, ahol az egyesület működését új, nyitott és értékközpontú ala-
pokra helyezzük. Új vezetőséget választunk. A tavaly megkezdett, 
kizárólag Balatonkenesére, a helyi turizmusra, a civil értékekre és 
a lokális attrakciókra koncentráló, erősebb érdekképviseletre és a 
város lehetőségeiben rejlő kincsek megismerését és megismerte-
tését célul kitűző munkára helyezzük a hangsúlyt. 
Turizmusfejlesztési ötletbörzékkel, kulturális programokkal, társa-
dalmi akciókkal, érdekképviselettel, online és offline jelenléttel 
népszerűsítjük ezentúl a település turisztikai értékeit és hidat ké-
pezünk az érdekelt szereplők között. Biztos láttad tavaly a Tudástár 
videóit, a strandokon a strandkönyvtárakat, a programok hirdeté-
sét, esetleg a fákat ölelő street-art elemeket... Azok is mi voltunk. 
Az egyesületünk aktív tagságát tovább bővítjük; kizárólag együtt 
lehet az új kihívásoknak megfelelni, mindenkinek a véleménye szá-
mít. 
Balatonkenesét a várost szerető emberek közössége építi, függet-
lenül attól, mennyi időt tölt el településünkön, ezért kérünk, hogy 
a hellobalaton.eu oldalon letölthető belépési nyilatkozat kitölté-
sével és annak (fotózott vagy scannelt) formában a balatonke-
nese@tourinform.hu e-mail címre visszaküldésével vegyél részt a 
munkánkban! Amennyiben nyomtatott nyilatkozatra lenne inkább 
szükséged, ha megírod elérhetőségedet az e-mail címünkre, napo-
kon belül postai úton vesszük fel veled a kapcsolatot. 
Amennyiben tenni szeretnél a kenesei turizmusért, de nem tartóz-
kodsz sokat városunkban, esetleg kevesebb a szabadidőd, mun-
kánkat támogathatod általad teljesen szabadon meghatározott 
összeggel a 

72900013-10502259-00000000 számlaszámra 
történő utalásoddal. 

Várjuk csatlakozásodat, a közös munkát; várunk sok szeretettel so-
rainkban! 
Üdvözlettel: 

Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület  
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Húsvétra 

1. 
Történt, hogy a tavasz nagyon sokat késett, 
Metsző fagyos szelek járták a vidéket. 
Didergett a város, hó lepte a falut, 
Mert a tavasztündér nagyon mélyen aludt. 
„Na, majd kiverem én szeméből az álmot!” 
Így szóltam, s nyakamba vettem a világot. 

Harmadnap reggelén a házához értem, 
Fogtam trombitámat, s az ágyához léptem. 
Füle mellett zengett az ébresztő nóta, 
Még a halottak is feltámadtak volna. 
De a tündér fejét párnájába fúrta, 
Takaróját mélyen a fülére húzta. 

Egy nagy pávatollat akkor előkaptam, 
Orrát, nyakát, talpát azzal csiklandoztam. 
Gondoltam ennek majd meglesz a hatása, 
Táncra perdült volna az is, aki sánta. 
De a tündér épp csak jókorát tüsszentett, 
Befordult a falnak és tovább szendergett. 

Mit tehettem volna, a kúthoz futottam, 
Egy vödör friss vizet mélyéből felhúztam. 
Ez a legjobb gyógyszer annak, aki kába, 
Jéghideg víz zúdult a tündér nyakába. 
Felriadt őkelme mély álmából végre, 
Szivárványként szállt fel mosolya az égre. 

Van-e itt valaki, aki álmos, fáradt? 
Fülébe húzom most ébresztő nótámat. 
Ha szemére mégis rátapad az álom, 
Tollammal a talpát jól megbirizgálom. 
Ám ha ez sem elég, vagyok olyan bátor, 
Meglocsolom vízzel a tündér kútjából. 
 

 

Csesznák András
2. 

Ültettem egy varázsbabot mázas kiscserépbe, 
Éjjel kikelt, növekedett, s felfutott az égbe. 
Felmásztam a babszáron egy gyémánt palotába, 
Ott lakott a tündérkirály, s tizenhárom lánya. 

Csókolgattak a leányok, nem is kellett kérnem, 
Gyönyörű volt mindegyikük, mint a nap az égen. 
Bűvös virág szirmaiból varrták a ruhájuk, 
Bűvös virág nektárjából bőven hullott rájuk. 

Attól lettek olyan szépek, hogy ki ránéz, szédül, 
Könyörögtek, vegyem őket rögvest feleségül. 
Azt feleltem, itt a földön lesz majd nekem párom, 
Egyet fogok választani, nem kell tizenhárom. 

Tegnap éjjel meg is szöktem, itt ért már a hajnal, 
Bűvös nektárt kisüvegben hoztam csak magammal. 
Akit ezzel megöntözök, szép lesz, mint a rózsa, 
Viszonzásul bármit adjon, nem leszek adósa. 

 

3. 
Szombaton az erdő szélén sétáltam, 
Megpihentem egy fa alatt déltájban. 
Elaludtam, de a lárma felkeltett, 
Kinn a réten öt kis nyuszi hempergett. 

Ugrándoztak, kergetődztek, játszottak, 
Bundájukon színes foltok látszottak. 
Munkájukkal éppen akkor végeztek, 
Megfestettek hímes tojást, kétezret. 

Felpakolták sorban egy nagy szekérre, 
Kértem tőlük káposztáért cserébe. 
Azt felelték, adnának, de nem lehet, 
Minden tojást most húsvétra festenek. 

Elviszik az éjszaka a kertekbe, 
Összeszedik a leányok reggelre. 
Kiteszik egy kosárban az asztalra, 
Aki locsol, ajándékul azt kapja. 

Kedves lányok, szedtem lábam, itt vagyok. 
Hoztam néktek az erdőből harmatot. 
Hajatokra meleg szívvel öntözöm, 
Hogyha ezért tojást kapok, köszönöm 
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Dr. Fellegi Norbert rendőr ezre- 
des, a Veszprém Megyei Rendőr- 
főkapitányság vezetője 2021. már- 
cius 1-jei hatállyal kinevezete Bor- 
bély Zoltán rendőr alezredest a 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
élére.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A megyei rendőrfőkapitány 2021. március 1-jén adta át a 
kinevezésről szóló parancsot a kapitányságvezető részére. 

 

A Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

hírei 
 

Így vigyázhatunk 
szeretteinkre 

az új koronavírus-járvány 
idején 

A csalók minden lehetőséget megragadnak és leginkább 
az idős emberekre fókuszálnak, akik egyedül élnek. Be-
szélgessünk rokonainkkal a veszélyekről! 

Világszerte tapasztalható, hogy az új koronavírus által ter-
jesztett járvány miatt megjelentek az olyan ál-értékesítők, 
akik weboldalakon, közösségi oldalakon, e-mail címeken és 
telefonon keresztül kínálnak egészségügyi eszközöket és 
újonnan már a vakcinával történő oltásra is ajánlkoznak, vagy 
erre hivatkozva személyes adatokat próbálnak kicsalni. 

A csalók klinikai, kórházi dolgozóknak, háziorvosnak, vagy 
önkormányzati dolgozónak kiadva magukat személyesen, 
vagy telefonon keresztül igyekeznek megtéveszteni az idős 
embereket az oltásra hivatkozással. Előfordulhat, hogy sze-
mélyesen keresik meg az idős embereket, ekkor egészség-
ügyi dolgozók által viselt fehér ruhában jelennek meg. 
Adategyeztetést végeznek, személyes és bankkártyaadato-
kat kérnek el annak érdekében, hogy az általuk hivatkozott 
szervezet nevében (pl.: önkormányzat) a járvány miatt tá-
mogatást tudjanak átutalni a felhívott részére, egyben – lát-
szólag – a védőoltásra is regisztrálnak. 

Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képvisel-
nek. Ha ezek illetéktelen személyek számára hozzáférhe-
tővé válnak, az jelentős anyagi károkat okozhat. 

A rendőrség tanácsa arra az esetre, 
ha valaki ilyen hívást kap: 

● Járjon utána, hogy valóban a hivatkozott szervezet, 
vagy hivatal kereste meg: 
○ Tegye le a telefont, majd hívja fel a telefonáló által 

megjelölt intézményt! 
● Tegyen fel ellenőrző kérdéseket: 

○ Kérdezze meg a hivatkozott szervezet központi elérhe-
tőségét, a hívó nevét, beosztását! 

● Legyen gyanús, ha pénzátutalásról esik szó, illetve fel-
ajánlják, hogy az utalás lebonyolításában segítenek! 

● Bankkártyaadataikat semmilyen körülmények között 
ne adják meg ismeretleneknek sem telefonon, sem sze-
mélyesen! 

● Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljenek 
magánügyeikről, mert visszaélhetnek az információkkal! 

● Ne adja meg személyes adatait ismeretleneknek! 

Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkö-
vetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, hívja azonnal a 
112-es segélyhívószámot! 

A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tudatosításá-
val lehetőleg senki se dőljön be a csalóknak. Minél többen 
beszélgetnek erről idős rokonaikkal, ismerőseikkel, annál 
kisebb eséllyel csaphatják be őket. 

Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
Forrás: police.hu 

Megbízottból 
kinevezett 

Kinevezték a Balatonalmádi Ren-
dőrkapitányság megbízott veze-
tőjét. 

 

Cégvezetők, 
intézményvezetők 

e-mail címével 
élnek vissza a csalók 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság egy új tí-
pusú csalásra hívja fel főként a vállalatok, intézmények 
vezetőinek, munkatársainak a figyelmét. 

Az utóbbi időben több olyan eset is történt Veszprém me-
gyében, amikor egy vállalkozás vagy intézmény vezető-
jének valós e-mail címéhez nagyon hasonló e-mail cím-
ről érkezett levél az adott cég egyik pénzügyi alkalma-
zottjához. A levelet a csaló a cégvezető nevében írta, a-
melyben utasította a munkatársát, hogy a vállalkozás 
számlájáról utaljon el egy összeget egy külföldi bank ke-
zelésében lévő számlaszámra. Több esetben a csalók utá-
najártak az alkalmazottak nevének is, és a levélben a ke-
resztnevükön szólították őket. A csalók által írt utalást 
kérő e-mailekre jellemző volt, hogy magyartalan megfo-
galmazással íródtak. 

Ez a módszer napjaink egyik jellemző elkövetési mód-
szere, amikor is cégek vezető tisztségviselőinek az e-mail 
címével élnek vissza a csalók. A célszámlák többnyire 
külföldön találhatóak, és a csalók sokszoros továbbutalás-
sal nehezítik meg az ügy felderítését. 
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 A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
az alábbi tanácsokkal szolgál: 

Tanácsok cégvezetőknek 
● Legyen tisztában a veszélyekkel és győződjön meg ar-

ról, hogy ezeket az alkalmazottak is ismerik! 
● Figyelmeztesse az alkalmazottakat, hogy legyenek elő-

vigyázatosak a fizetési kérésekkel! 
● Vezessen be belső protokollokat a kifizetésekkel kap-

csolatban! 
● Vezessen be egy eljárást arra, hogyan ellenőrizzék az 

e-mailben érkezett fizetési kérés jogosságát! 
● Alakítson ki jelentési rendet a csalások kezelése érdek-

ében! 
● Vizsgálja felül a cég weboldalán szereplő információ-

kat, ha szükséges, korlátozza ezeket az információkat, 
és legyen óvatos a közösségi média oldalakon! 

● Mindig értesítse a rendőrséget, ha csalást észlel, akkor 
is, ha nem dőlt be a csaló üzenetnek! 

 

Tanácsok alkalmazottaknak 
● A fentiekhez hasonló csalások elkerülése érdekében a 

pénzügyi tartalmú munkáltatói kérések, utasítások ese-
tében mindig szükséges az utalás megtörténte előtt a 
vezető, pénzügyi felelős megkeresése, és a visszaellen-
őrzés. 

● Legyen gyanús, ha közvetlenül egy olyan vezető keresi 
Önt, akivel eddig nem került kapcsolatba, valamint arra 
kéri, hogy térjen el a megszokott ügyintézéstől. 

● Keltse fel a gyanúját, ha a levélíró teljes titoktartást kér 
vagy nyomást, sürgetést, fenyegetés érez a részéről, eset-
leg a telefonáló szokatlanul kedves vagy jutalmat ígér. 

● Szigorúan tartsa be a fizetéssel és a beszerzéssel kap-
csolatos biztonsági szabályokat! Semmit ne hagyjon fi-
gyelmen kívül! 

● Mindig figyelmesen ellenőrizze az e-mail címeket, 
amikor bizalmas információkat kezel vagy pénzt utal! 

● Ha kétsége merül fel egy fizetési kéréssel kapcsolatban, 
egyeztessen egy hozzáértő kollégával! 

● Soha ne nyisson meg gyanús linkeket vagy melléklete-
ket, amelyek e-mailen érkeznek! Legyen különösen fi-
gyelmes, ha a magán e-mail fiókjába lép be a céges szá-
mítógépen! 

● Minél kevesebb információt osszon meg a közösségi 
oldalakon! 

● Ne osszon meg információt a cég szervezeti felépítésé-
vel, biztonságával és eljárási rendjével kapcsolatban! 

● Ha gyanús e-mailt vagy telefonhívást kap, mindig je-
lezze a vezetőjének! 

● Csalás esetén tegyen feljelentést a rendőrségen! 
 

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS! 
Tájékoztatás lakó-pihenőövezet szabályairól 

A lakó-pihenőövezet egy adott területre vonatkozik, így 
minden bejáratánál ki kell helyezni a „lakó-pihenőövezet”, 
valamint a „lakó-pihenőövezet vége” jelzőtáblákat (táblától 
tábláig tart). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A KRESZ 39/A§ alapján: 
Lakó-pihenőövezetbe - a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblá-
tól a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő terü-
letre – csak a következő járművek hajthatnak be: 

a) kerékpár, 
b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító sze-

mélygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfel-
jebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gép-
kocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a mo-
toros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmoto-
ros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézikocsi, a 
kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá 
az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megen-
gedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, 

c) az ott lakók és oda költözők költöztetését végző teher-
gépkocsi, 

d) az oda látogatókat szállító autóbusz, 
e)  az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és 

hozzákapcsolt pótkocsi, 
f) az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztiszta-

sági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi fel-
adat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellá-
tására szolgáló jármű, ha ez feladata ellátása érdekében 
elkerülhetetlen, 

g) a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt 
szállító jármű és annak vezetője. 

(2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 
km/óra sebességgel szabad közlekedni. 

(3) A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyel-
nie kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a ke-
rékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs, 

a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, 
a járművek forgalmát azonban szükségtelenül nem 
akadályozhatják, 

b) járművel várakozni csak az erre kijelölt területen sza-
bad. 

Felhívjuk a Balaton-parton és más településen ilyen táblá-
val találkozók, ilyen lakó-pihenő övezetben élők és oda lá-
togatók figyelmét a fenti jogszabály maradéktalan betartá-
sára. 

Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS! 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy egész év-
ben fokozottan védjék értékeiket! Kellő elővigyázatos-
sággal rengeteg kellemetlenség és kár előzhető meg! 

A hétvégi házak, a szőlőkertek és a 
hozzá tartozó épületek téli időszak- 
ban elnéptelenednek, a tulajdono- 
sok általában ritkán, hétvégenként 
látogatják ingatlanjaikat. Ezek a kö- 
rülmények megnövelhetik a betöré- 
sek kockázatát. 

A bűncselekmények megelőzése érdekében a balatonal-
mádi rendőrök a helyi polgárőrökkel együttműködve rend-
szeresen járőröznek a nyaralóövezetekben, a települések 
külterületein, az idegenforgalmi szezonon kívül is. Hetente 
több alkalommal, prevenciós járőrszolgálat keretében jár-
ják végig a nyaralókat, a szőlőket és a pincéket. A szemé-
lyes találkozások alkalmával tanácsokkal látják el a tulaj-
donosokat ingatlanjaik és értékeik védelme érdekében. 

Néhány jó tanács: 
● Ellenőrizzék az ingatlan körüli kerítést és tartsák jó ál-

lapotban, valamint a kaput mindig zárják kulcsra! Az 
udvarról, teraszról vigyék el az értékeket, lehetőség 
szerint az ingatlanokban se maradjon jelentősebb érték! 

● Gondozzák rendszeresen az ingatlan udvarán lévő ter-
mészetes és telepített növényzetet, mert így áttekint-
hető marad a telek, és a járőrök, polgárőrök is megfele-
lően átláthatnak a területen az ellenőrzések alkalmával. 

● Fontos, hogy a nyaraló nyílászárói jó állapotúak legye-
nek, azokat mindig zárják! Használjanak jó minőségű 
zárakat, rácsokat, egyéb vagyonvédelmi eszközöket 
(kamera, mozgásérzékelő, riasztó)! 

● Adják meg telefonos elérhetőségüket egy megbízható 
személynek (körzeti megbízott, polgárőr vagy a telepü-
lésen élő bizalmi személy, gondnok), aki időnként el-
lenőrizheti az ingatlant, és rendkívüli esemény bekö-
vetkezésekor a hatóságokat azonnal értesíti! 

Gyanús körülmények, illetve személyek, gépjárművek 
észlelése esetén értesítse a rendőrséget a 107-es vagy a 
112-es ingyenesen hívható segélykérő telefonszámon! 

Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

 

 

 

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

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

Tűzgyújtás 
szabályai 

szabad 
területen 

 

Az erdő- és vegetációs tüzek szempontjából a tavasz a 
legveszélyeztetettebb időszak, ilyenkor Magyarorszá-
gon évente több ezer helyen keletkezik tűz. A szabad-
téri tűzesetek legtöbbször emberi gondatlanságra ve-
zethetők vissza. 

Sok esetben, az előző évből megmaradt, elgazosodott 
növényzet felszámolása érdekében, a terület gazdája szán-
dékosan gyújt tüzet. A katasztrófavédelemnek azonban 
nagy erőfeszítést igényel, és jelentős többletköltséget okoz 
a lángok megfékezése és a tűz által veszélyeztetett terüle-
tek védelme. A gondatlan magatartás természeti és anyagi 
károkat okozhat, valamint emberi életet veszélyeztethet, és 
további veszélyt jelent az élet- és vagyonbiztonságra, hi-
szen amíg a tűzoltók a szabadtéri tüzekhez vonulnak, ad-
dig érkezhet olyan bejelentés, melynél az emberi élet men-
tése lenne az elsődleges feladat. 

Hazánkban széles körben elterjedt a kerti hulladékok
és az avar elégetése. Kevesen tudják azonban, hogy ez a 
tevékenység mennyire káros a környezetre és az emberi 
egészségre. Az értékes szerves anyagból az égetés során 
hamu keletkezik, amely csak korlátozott mennyiségben al-
kalmas talajerő-utánpótlásra. Ezzel szemben komposztá-
láskor maradéktalanul elbomlanak a növényi részek és 
hasznos humusz keletkezik. Egy átlagos kerti tűz, melyben 
vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat, óriási
légszennyezést okoz. A nagy szennyezést elsősorban a rossz 
légellátás, az alacsony égéshőmérséklet, magas nedvesség-
tartalom okozza. Például a növényi részekben lévő szén u-
gyan oxidálódik, de csak részben, és szén-dioxid helyett szén-
monoxid keletkezik, amely kis mennyiségben is mérgező. 

A növényi hulladékok feldolgozásáról elmondható, 
hogy szinte valamennyi kerti hulladék és avar komposztál-
ható. A komposztálás során elkerüljük a hatalmas légszeny-
nyezést, értékes humuszhoz, növényi trágyához jutunk. 

Az Országgyűlés módosította a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt, így 
2021. január 1-jétől törlésre került az a rendelkezés, amely 
alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják 
az avarégetést, így általánossá vált volna a kerti zöldhulla-
dék- és avarégetési tilalom az egész országban. A törvény-
módosítás célja a levegő minőségének javítása, ezáltal a 
lakosság egészségének védelme, hiszen a levegőminőség 
alakulásában kiemelt szerepe van az avar és a kerti hulla-
dék égetésének. 

2020. december 31. napjával hatályát vesztette volna 
minden, az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 
önkormányzati rendelet, amely szabályozta a települések 
közigazgatási területén a kerti zöldhulladék- és avarége-
tést, azonban az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következ-
ményeinek megelőzésére, illetve azok elhárítására hozott 
döntések nagymértékben befolyásolták az eredeti elképze-
lést, illetve annak megvalósítását. 
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2020. december 2-án megjelent a veszélyhelyzet ideje alatt 
alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról 
szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet, amely meghagyta ezt 
a jogot a települési önkormányzatoknak. A rendelet a korona-
vírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet idején alkalma-
zandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szól, tart-
alma alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is a 
települési önkormányzatok hatáskörében marad „a ház-
tartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó 
egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 
szabályok rendelettel történő megállapítása”. 

Belterületi szabadtéri égetésre vonatkozó szabályok 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet értelmében tilos belterületen sza-
badtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály 
– így különösen önkormányzati rendelet – megengedi. 
Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést vé-
geznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében 
nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem 
a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban vé-
gezték, a tűzvédelmi hatóság ellenőrzést végez, és meg 
kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást, vagy hely-
színi bírságot kell kiszabni a szabálytalanságot elkövető-
vel szemben, ha az ügyfél azt a helyszínen elismeri. 

Külterületen végzett égetés szabályai 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet alapján 2020. január 22-től változ-
tak a szabadtéri tűzgyújtás, az égetés szabályai. Álta-
lában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt 
egyéb jogszabály, külön meghatározott esetekben és 
feltételekkel azt megengedi. Külterületen az ingatlan tu-
lajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság részére történő 
írásos bejelentést követően legfeljebb 10 hektár egybe-
függő területen, irányított égetést végezhet. Az irányított 
égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koor-
dinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét, vala-
mint a tűzmegelőzés és a védekezés tárgyi eszközeinek 
meglétét, annak megkezdése előtt 5 nappal az illetékes hi-
vatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írás-
ban, vagy elektronikus formában a 

veszprem.mki@katved.gov.hu 
címre kell bejelenteni. 

 

Balatonkenese területén 
2020. március 24-től TILOS égetni 
az ingatlanokon keletkezett avart 

és kerti hulladékot! 
Gyűjtse inkább biológiailag lebomló 

zsákba, vagy komposztáljon! 
 

Újabb kéménytüzek 
a március 15-i 

hosszú hétvégén 
A tartós hideg miatt elnyúló fűtési szezon újabb és újabb 
kéménytüzes káreseteket eredményez. A március 15-i 
hosszú hétvégén több kéménytűzhöz is riasztották a tűzol-
tókat. Kertán és Hegymagason is családi házak kéménye-
iben izzott a kürtőben lerakódott korom. 

Az esetek arra mutatnak rá, hogy a kémények rendszeres 
ellenőrzésén és tisztításán kívül a lakosságnak fontos 
odafigyelni arra is, hogy mivel és milyen arányban táp-
lálja a szilárd- és/vagy vegyes tüzelésű kazánokat! 

A probléma összetett. Mint azt a korábban kiadott kataszt-
rófavédelmi lakossági tájékoztatókban közöltük, a ház-
tartási hulladékok otthoni, fűtőberendezésben történő 
elégetése nemcsak azért veszélyes, mert rendkívüli mér-
tékben szennyezi a légkört, de a tökéletlen égés követ-
keztében keletkező korom a kémény belső falára lera-
kódva leszűkíti az égéstermék-elvezető keresztmetszetét, 
s mint a káresetek mutatják, gyakran izzásba jön. A ké-
ményben begyulladó koromlerakódás izzása olyan mér-
tékben túlhevítheti a kémény falazatát – az ún. kéménypil-
lért – hogy az adott esetben a ház állékonyságára is ve-
szélyt jelenthet. Így aztán nemcsak a kémény használata 
kerül a káreset után hatósági letiltás alá, de akár a házban 
történő további tartózkodás is kérdésessé válhat. 
 

Segítségkérés! 
Balatonakarattyán szinte porig égett egy ház. A tulaj-
donos családnak szinte mindene odaveszett. Nekik 
szeretnénk segítséget kérni. 

Kérjük, aki tud, segítsen! 
Amire szükségük lenne: főzőlap/rezsó, mosógép, kávé-
főző, TV, rádió, főzőedények, étkészlet, ágynemű és hu-
zatok. 

Aki segíteni tud, kérem, hívjon a 
06 70/630-28-16-os telefonszámon! 
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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 
Április 6. (kedd) Kommunális 
Április 13. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
Április 20. (kedd) Kommunális 
Április 26. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Április 27. (kedd) Kommunális 
 Lomtalanítás 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Április 6. (kedd) Kommunális 
Április 13. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
Április 18. (vasárnap) Kommunális 
Április 25. (vasárnap) Kommunális 
Április 26. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Április 27. (kedd) Lomtalanítás 

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. 

Gazdabolt 
8174 Balatonkenese, Fő u. 45. 
Hétfő – péntek: 8:00 – 16:00 
Szombat:  8:00 – 13:00 

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! 

 

HULLADÉKSZÁLLÍTÓNK: SIÓKOM NONPROFIT KFT. 
Cím: 8600 Siófok, Papfődi út 3. 
Telefon: 84/503-200; Fax: 84/503-010 
E-mail: siokom@siokom.hu 

A közterületen lévő hulladéktárolók 
NEM KOMMUNÁLIS SZEMÉT TÁROLÁSÁRA VANNAK! 

Bírság helyett vásároljon erre szolgáló zsákot, 
így szabályosan szállítják el hulladékát! 

 

A zsákokat a következő helyeken 
tudják megvásárolni 

VILLKER bolt 
8174 Balatonkenese, 
                        Szilágyi E. u. 15. 
Hétfő – péntek:  7:30 – 16:00 
Szombat:  8:00 – 12:00 
Vasárnap: zárva 

„Vegyeske” papír, írószer, 
nyomtatvány, újság, könyv 

8174 Balatonkenese, 
                           Széchenyi u. 2. 
Hétfő – péntek:  7:30 – 16:00 
Szombat:  7:30 – 12:00 
Vasárnap: zárva 
 
Otthonka Vegyeskereskedés 
8174 Balatonkenese, Fő u. 23. 
Hétfő – péntek:  8:00 – 17:00 
Szombat:  8:00 – 13:00 
Vasárnap: zárva 
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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, 
manikűr, műköröm, gél lakkozás, kozmetika. 
Szeretettel várom a kedves vendégeket! Ba-
latonkenese, 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 
 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 
 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 

ELADNA, VENNE 
 Eladó: 3-as ablakhoz való, jó állapotú mű-

anyag redőny hengerrel együtt, vaskerekű ta-
licska, Samsung tv 50 cm-es képátlóval, 2 db 
neoreneszánsz szekrény, ónémet szalonasz-
tal. – Anyagáron eladó kisteherautóra vagy 
utánfutóra való vadiúj gyalult, festett magasító, 
mérete: 255x170x50 cm magas. Ugyanitt ve-
gyestüzelésű kályha olcsón eladó. Asztali kör-
fűrész 5 új lappal eladó. Tel.: 30/497-8817 

1. Búbosbanka 
2. Korona 
3. Templom 
4. Orgona 
5. Nünüke 
6. Vidra 
7. Kos 
8. Vadász 

 

Rejtvény 
Van képünk hozzá 

27. oldal 
 

Legyen az Ön fotója a 

Balatonkenesei Hírlap  

borítóján vagy oldalain! 
Várjuk képeit! 

balatonkenesehirlap@gmail.com 
 

9. Sárgarépa 
10. Kalapács 
11. Csorda 
12. Cipő 
13. Vizsla 
14. Cilinder 
15. Sonka 
 

Ebben a hónapban újra Kvíz-totó a Hírlap-
ban! Érdemes kitölteni és beküldeni a megfej-
téseket, mert értékes nyeremények várnak 
gazdára azok között, akik mindhárom forduló 
kérdéseire jó választ adnak! 
1. díj: családi hajóút Keneséről a Balatonon 
2. díj: családi belépő a balatonfüredi Bodorka 

Balatoni Vízvilág Látogatóközpontba 
3. díj: a Természetbúvár magazin egyéves 

előfizetése 
A tavasz zöld jeles napjaihoz kapcsolódó há-
romfordulós játékunk ehavi témája a Föld 
napja. Márciusban a Víz világnapja kapcsán 
vizes kérdéseket kellett megválaszolniuk, kö-
vetkező számunkban pedig a Madarak és fák 
napja lesz a témánk. 
Kvízünket most is Pulai Istvánné Irénke ál-
lította össze, gyerekeknek, felnőtteknek egy-
aránt érdekes szórakozást ígér. 
A megfejtéseket minden hónap 15. napjáig, 
újságunk lapzártájáig 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 környezetvé-
delmi világnaphoz kapcsolódóan. A nyerte-
sek névsorát júniusi számunkban közöljük. 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

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

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

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

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

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

A Polgármester ügyfélfogadási ideje  
(előzetes bejelentkezéssel): 

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

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

BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL 
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 

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

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7:00-17:00 

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

BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL 
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 

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

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7:00-17:00 

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

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

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

Péntek: 8:00-13:00 
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY 

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

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

Péntek: 8:00-12:00 
VÁROSGONDNOKSÁG 

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

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

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

POLGÁRŐRSÉG 
06 30/621-58-71 

Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, 
a KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 

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

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

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS 
Dr. Saáry István Egészségház – 

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

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

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

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

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

Péntek: 10:30-12:00 
SZAKÁPOLÓI SZOLGÁLAT 

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

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

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

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

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

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

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

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

Rendelési idő: 
Hétfő: 18:00-19:00 

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

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

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

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

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

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 
HIVATAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS  
ISKOLA 

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

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

SPORTCSARNOK 
06 30/275-93-59 

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

Nyitvatartás: 
Hétfő: 8:00-18:00 
Kedd: 10:00-20:00 
Szerda: 9:00-20:00 

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

Szombat, vasárnap: rendezvények alatt. 
KÖNYVTÁR 

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

Nyitvatartás: 
Hétfő: ZÁRVA 

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

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

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

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

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

tajhazbalatonkenese@gmail.com 
Nyitvatartás: 

Előzetes bejelentkezéssel látogatható, 
valamint rendezvények ideje alatt. 

TOURINFORM IRODA 
8174 Balatonkenese, Kálvin J. tér 4. 

88/657-700 
balatonkenese@tourinform.hu  

Nyitvatartás:  
Irodánk a járványhelyzet miatt jelenleg 

zárva tart. 
Kérjük, elérhetőségeink valamelyikén 

keressenek minket!

        BALATONKENESEI HÍRLAP 
Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja 

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

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

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

A BORÍTÓN: SZALAY RITA 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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