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Május első vasárnapja – anyák napja 

„Tekints reám és könyörülj rajtam, 
mert árva és szegény vagyok.” 

(Zsolt. 25,16) 

Bayer Emil: Anyám 
Anyám, ki nekem a legtöbbet: 
életet adott 
és mindig értőn, csendesen, 
jó szóval biztatott, 
derűs volt; ha kellett, 
hát védett 
s minden bajomban 
megértett. 
Lényéből sugárzott 
a fénylő Szeretet, 
hiszen okosan, mélyen, 
nagyon szeretett… 

Míg az Élet malmában 
napjaim csendben őrlöm, 
szelíd mosolyát ma is, 
mindig szívemben őrzöm. 
Keze vezetett 
először iskolába, 
sétára, templomba 
és ki a határba. 
Ma is látva látom 
a szemét, 
látom megértő tekintetét, 
előttem van 
törékeny alakja, 
fülembe cseng 
muzsikáló hangja… 

Ébrenlét és Örök Álom 
partján 
csendben ment el, 
imával az ajkán. 
Áldva mormolom 
még ma is a nevét 
– s fáj, hogy… 
nem foghattam le a szemét… 
Istenem! Köszönve köszönöm, 
hogy adtad 
s hogy Te az Utat 
neki is mutattad! 

Sírjánál gyakran elidőzöm, 
tűnődve a régi időkön; 
most tudva igazán, 
hogy mit jelentett 
nékem akkor régen; 
gondolatban fogom a kezét, 
ősz haját simítom gyengéden. 
És vágyva vágyom látni ismét, 
az Örök Hazában, 
a fényes égbolt sugárzón szép, 
tengerkék tavában… 

(1997 – anyák napjára) 
 

Május utolsó vasárnapja – gyermeknap 

Imre Ferenc: Unokáim 
Dóra és Balázs

Csendes magányomban rám sütött a Nap,
mint fa ágát, ringatta árnyékom, 
s nevetve visszanézett a tegnapom, 
mától az ember nem tudja, mit kap. 

Szívem jobban dobogott az ing alatt,  
s fogott titeket a tekintetem, 
akkor a szemetek fényét kerestem, 
és boldoggá tett az a pillanat. 

Dóra, megborzoltad hosszú hajadat, 
Balázs ajkán egy halvány mosoly élt, 
ez volt a meghitt, gyönyörű mozdulat. 

Jöttetek felém, szemetek nevetett, 
tenyéren hoztátok a holnapot, 
lelkemből adhattam a szeretetet. 

Balatonkenese, 2014. május 26.

 
 

Május 
„Május, május, az idő csodaszép, 
nézd csak, nézd csak, 
fenn az ég csupa kék…” 
– áll a dalban, és reméljük, igaza lesz. 
Áprilisi hózápor után valószínűleg már 
annak örülni fogunk, ha végre zavar-
talanul kék eget láthatunk. 

Hírlapunk borítóján, Kovács Ervin 
fotóján kék az ég, benne pedig meg-
találják az elmúlt idők eseményeinek 
összefoglalóját. Sőt, a jövőbe is tekin-
tünk: városunk polgármestere, Jurcsó 
János a Kenesén várható fejlesztések-
ről beszél. Turisztikai egyesületünk 
egy különleges naptár megjelenéséről 
számol be, és tovább megyünk a hul-
ladék nyomában – ezúttal a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park munkatársait kér-
deztük a természet- és tájvédelemről, 
melyet Tóth István egészít ki nekünk 
a környezetvédelem tudnivalóival. 

Tudták, hogy laktózérzékenység 
esetén adókedvezmény jár? A részle-
teket Varga Ákos osztja meg velünk 
a Szociálpolitika rovatban. 
 

Tarta lom 
Kenese húsvéti díszekben  ..............................................................................  2 
Bayer Emil: Anyám (vers)  ............................................................................  3 
Imre Ferenc: Unokáim (vers) .........................................................................  3 
Újabb fejlesztések előtt áll Kenese – Jurcsó János ..........................................  4 
A város hírei, közleményei   ..............................................................................  5 
Kikötőbővítés a Balatonfői Yacht Klubnál  .....................................................  7 
Nyitás – Jézus szavára – Némethné Sz. Tóth Ildikó  .......................................  9 
Május – Szűz Mária hónapja – Medveczky Miklós  ........................................  10 
Nagyszombati születésnap  ..........................................................................  10 
Ajándék vagy – M. Erzsébet nővér  ..............................................................  11 
Életvezetés: Unalom ellen legyünk kreatívak! – M. Teréz nővér  ..................  12 
Nagyon szerettem a hivatásomat – Vargáné Dobó Katalin  ...........................  13 
Turisztikai egyesületünk hírei ......................................................................  15 
Covid variánsok, vakcinavariációk – Valentini Zsuzsa  .................................  16 
Az illegális hulladék nyomában 4-5.  ............................................................  17 
Zöld jeles napok: Május – Pulai Istvánné  .....................................................  21 
Az anyák napja története  .............................................................................  21 
Hátha valaki nem ismeri: Kenese kincsei 5. – Pulai Istvánné  .......................  22 
Tündérkert: Május – Bollók Ferenc  .............................................................  23 
Búcsúzunk… – Pintér József ........................................................................  24 
Szociálpolitika: Adókedvezmény laktózérzékenység esetén – Varga Ákos  ...  25 
Könyvtári hírek  ...........................................................................................  26 
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hírei  ..........................  27 
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság hírei  .........................................  28 
Viharjelzés a Balatonon  ..............................................................................  29 
Az Olt-Alom Állat, Természet- és Környezetvédelmi Egyesület hírei  ..........  29 
Mesesarok: Anyák napja Lapifalván – Csesznák András  ..............................  30 
Rejtvény: Madarak és fák  ............................................................................  31 
Hulladékszállítási tudnivalók  ......................................................................  32 
Kvíz-totó – Játékfelhívás  .............................................................................  33 
Olvasóink fotói  ...........................................................................................  35 
Tavaszi-nyári programok Balatonkenesén, 2021  ..........................................  36 
 

Májusra két szép ünnepünk jut: első 
vasárnapján az édesanyákat köszöntjük, 
az utolsón pedig a gyerekeket. Mindkettő 
jó alkalom, hogy egyben a családokat is 
ünnepeljük – a közösséget. Teljenek ezek 
a napok vidámságban és szeretetben. Le-
gyen csodaszép májusunk! 

Nagy Krisztina 

Szerkesztői előszó 
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Szeretettel üdvözlöm a Balatonkenesei 
Hírlap olvasóit! 

Májushoz érkezünk, a számomra egyik 
legszebb hónaphoz. Végre remélhetőleg nem 

csak az idő lesz jó, de a több mint egy éve tartó veszélyhelyzet 
is enyhülni látszik. Óvatos nyitással közeledünk ehhez a hó-
naphoz, aminek már örülhetünk, s talán azt is jelzi, hogy a ne-
hezén túl vagyunk. 

Nem volt egyszerű az elmúlt időszak, ezt mindenki jól 
látja. Hihetnénk, hogy az önkormányzat bezárkózva semmivel 
nem foglalkozott, és a polgármester egyedüli döntéseket hozva 
próbálta irányítani a települést, azonban erre hála Istennek nem 
került sor, képviselőtársaimmal folyamatosan egyeztettünk 
Balatonkenese ügyes-bajos dolgairól, s a távlati fejlesztések-
ről. Ennek keretében első lépésként elkészült a vízparti terüle-
tek – a Széchenyi parktól és a kikötőtől a Nádas csárdáig, il-
letve a fűzfáig – olyan átfogó fejlesztési terve, amelynek a leg-
fontosabb sarokköve, hogy nem beépíteni, hanem amit lehet, a 
természetnek visszaadni. Ezt az elvet követve igyekeztünk 
minden egyes lépést végiggondolni. A hajókikötő és a Széche-
nyi park az egyik klasszikus, nagy értéke Kenesének, parkként 
kell funkcionálnia, állandó épületeknek nem szabad ott léte-
sülnie. Ezen túl a faállomány gyarapításával, bokrok ültetésé-
vel, sétány kialakításával, a közvilágítás megteremtésével va-
lódi parkfunkciót adhatunk neki, ami növelheti az értékét. Ide 
nem tervezünk sem állandó színpadot kőből, sem semmi egyéb 
épületet. Az előtte levő vízterület viszont alkalmas lehet arra, 
hogy a Veszprém 2023 rendezvénysorozathoz kapcsolódóan 
egy víziszínpad kialakítására lehetőség nyíljon. Ehhez komoly 
pályázati forrásokra van szükség. Amikor látványterveink 
lesznek, és oda jutunk, hogy döntést kell hoznunk róla, legyen, 
ne legyen, milyen legyen, akkor a település elé fogjuk tárni. 

A kikötőtől a fűzfáig közel egy kilométer hosszúságú, egy-
befüggő vízparti szakaszról beszélünk, amely 6-8 hektáros te-
rületet határol le a vasútig. Ezt úgy szeretnénk kezelni, hogy a 
Széchenyi park melletti Vak Bottyán strand állandó kerítései 
megszűnjenek, csak a nyári idegenforgalmi szezonban, amíg a 
strand fizetős, addig legyen ott kerítés. Olyan kiszolgálóegysé-
geket szeretnénk létesíteni, amelyek kifelé és befelé is árusít-
hatnak, s napközben a strandolóknak, valamint az esti sétálók-
nak ugyanúgy színvonalas, 21. századi kiszolgálást tudjanak 
biztosítani. Mindezt ráadásul úgy, hogy önkormányzati tulaj-
donban vannak. Ezt azért fontos kijelenteni, mert jelen pilla-
natban, amikor azt látjuk, hogy a központi irányítás egyre több 
olyan adót csatornáz át magához, vagy tilt meg beszedni, ami-
ből egyébként egy település élhet, akkor a saját bevételekre na-
gyon nagy szükség van. Amennyiben az önkormányzatnak sa-
ját tulajdona van, és azt bérbe tudja adni, az a település költ-
ségvetését segíti. Ebből lehet fejleszteni. Ha meggondoljuk, 
mennyi fejlesztés történt az utóbbi évtizedekben akár a strand-
jainkon, akár másutt, láthatjuk, hogy bőven van lemaradásunk. 
Azt szeretnénk, ha a strandjaink is felzárkóznának a 21. szá-
zadhoz Ennek érdekében pályázati forrásból felújítjuk a vizes-
blokkot, korszerű gyermekmosdók és családi öltözők, vala-
mint baba-mama szoba kialakítása van folyamatban. Ezt a pro-
jektet önkormányzati döntés alapján Csőszi Róbert képviselő-
társunk vezényli, ő felügyeli és koordinálja a munkálatokat a 
Bezerédj és a Vak Bottyán strandokon. Munkáját ezúton is kö-
szönöm, köszönjük! Továbbá önerőből zajlik a közel 200 nm-
s homokos gyerekpancsoló kialakítása, az elmúlt héten már a 
homok is a helyére került. 

A település több pontját érintően is változások előtt állunk. 
A következő fejlesztési területünk a Kálvin tér lesz, ahol a 
nyári szezon előtt térkövezett parkolót alakítunk ki. Az ősz fo-
lyamán pedig fedett színpaddal gazdagodik ez a terület. Pályá-
zatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz, hogy a Táncsics 
utca szilárd útburkolatát is megújíthassuk. Ez szükséges ahhoz, 
hogy a Kultúra Háza előtti területre úgy tudjunk nézni, mint egy 
megújult közösségi térre. A 2021-es Mindenki Karácsonyára ott 
nagyon rendezett körülményeket szeretnénk biztosítani. 

A Magyar Falu Programban pályázat benyújtása van folya-
matban a Tájház-Iparosház épületegyüttesében található fog-
lalkoztató szín és a mögötte található vizesblokk felújítására, 
továbbá útépítésre és felújításra. Tervezzük, hogy további pá-
lyázatot nyújtunk be városüzemeltetés során használt gépek 
vásárlására is. 

Mivel az elmúlt télen sem volt igazán hideg idő, sok kelle-
metlen rovar áttelelt. A szúnyogirtás a Balatoni Szövetség által 
koordinált és az általuk megkötött szerződések mentén törté-
nik. A ránk eső szerződéseket már megkötöttük velük, így bi-
ológiai és kémiai gyérítés is várható. 

A szúnyogok mellett a kullancsok átteleltek, s már most 
problémát jelentenek. A sokáig irtásra használt szert EU előírá-
sok alapján néhány éve kivonták a forgalomból. Megnyugtató 
válasz egyelőre nincs. A szigorítások megtörténtek, de más al-
ternatívával nem rendelkezünk. Országos hír, hogy a kullancs-
invázió nemhogy csökkenne, de fokozódni fog. Amíg ilyen te-
leink vannak, ez a probléma sajnos fennáll. Ez is olyan kérdés, 
amit szerintem központi hatáskörbe kellene utalni, de jelen pil-
lanatban ez még nem történt meg. Arra kérek minden felelős ál-
lattartót, hogy a helyzetet saját maga próbálja megoldani, illetve 
ha mi megyünk a természetbe, gondoskodjunk a magunk szá-
mára is a kereskedelemben kapható kullancsriasztó szerekről. 

* 
Amiről még szeretnék szót ejteni, az a beszélgetés, a köz-

nyelv. Úgy vagyunk vele, hogy a facebook-os kommunikáció 
jó dolog, de azért vannak árnyoldalai is. Ha valaki a Facebook-
on bármilyen üzenetet közvetít, az egyfajta lehetőség, amely 
nagy felelősséggel is jár. Jelen pillanatban a bezártság és a 
problémák előli menekülésnek a virtuális tér az egyik iránya. 
Vannak hangulatformáló véleményvezérek, akik nem mindig 
megfelelő higgadtsággal és háttérinformációkkal állnak a dol-
gokhoz. Nagyon könnyű lefényképezni valamit, ami nem tet-
szik, majd kiposztolni, hogy ez miért van így? Kérdés, hogy 
ha elgondolkodik rajta, vajon vár-e választ az illető? Vagy 
benne már eleve megfogalmazódott, hogy azért, mert valaki 
slendrián, nem végzi a munkáját – és az ítéletalkotás is egyből 
megtörténik. Az is előfordul, hogy „kisebb horderejű” ügyek-
nél, lefényképezve egy eldobott kólásüveget, szemetelést, az 
következik belőle, hogy micsoda skandalum és botrány, majd 
a posztoló várja az intézkedést. Valahogy erről szól a 21. szá-
zad karanténjának az élete: az ember hírt ad valami számára 
nem tetszőről, és várja másoktól, hogy a problémát megszün-
tessék. Ahelyett, hogy esetleg megfogná az üveget és tenne 
azért, hogy ne legyen ott. Az emberek sokszor nem igazán vár-
nak igazi választ, csak szeretnék az általuk elképzelteket kér-
dés formájában tálalni. Valójában viszont állításokat tesznek. 
Ez a hozzáállás nagyon sok embert távol tart a Facebook-tól. 
Ha arra szánnám az időmet, hogy megválaszoljam a Facebook 
összes Kenesével foglalkozó fórumán feltett kérdést, akkor 0-
24 órában online ügyeletet kellene tartanom. Nem gyávaság, 
ha az ember nem reagál a Facebook-on feltett minden 

Újabb fejlesztések előtt áll Kenese 
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kérdésre, mert idő hiányában nehéz lenne ennek az elvárásnak 
megfelelni. Sok kérdező van és kevés kérdezett. Szeretném el-
kerülni a folyamatos online jelenlétet, már csak azért is, mert 
nagyon szeretek élőben kommunikálni. Ezért is terveztem nem-
rég azt a Szabad Szombat nevű alkalmat, aminél felhívták rá a fi-
gyelmemet, hogy jogszabályellenes – el is álltam tőle. Ez ügyben 
nemcsak bejelentés, feljelentés is született ellenem. Mivel az élő 
kommunikációban hiszek, mert azt tartom a legcélravezetőbbnek, 
igyekeztem a Szabad Szombatot meghirdetni és rendszert csinálni 
belőle. Mindaddig nem tudom újrakezdeni, amíg a veszélyhelyzet 
tart, és nem következik be enyhítés. Óvakodom, hogy ilyen csú-
szós pályára merészkedjek, akár a kommunikáció területén is. 

Szerintem a Facebook-os és egyéb kommunikáció akkor 
működne helyesen, ha a minket zavaró problémákat, amennyi-
ben módunkban áll megszüntetni, nem mástól várnánk, hanem 
mi magunk tennénk érte, mert akkor vagyunk tagjai egy közös-
ségnek. Virtuális közösségbe könnyű betagozódni, főleg, ha 
még az arcunkat sem kell vállalni, mert egy elképzelt profilkép 
mögé rejtőzünk, arctalanságba és nem egyszer névtelenségbe is 
burkolózunk, majd onnan kívülállóként kiabálunk be a pályára. 
A pálya mindenkié. Balatonkenese nem csak akkor a miénk, 
amikor üdülünk, hanem hétköznapokon is. Balatonkenese hétfő 
reggeltől vasárnap estig azoké, akik balatonkeneseinek vallják 
magukat vagy bármilyen szinten kapcsolódnak ide. Nemcsak 
elvárni kell a problémamegoldást, hanem lehetőleg segíteni is 
azt. Civil egyesületeink nagyon szépen ellátják a vállalt felada-
taikat, komoly munkát végeznek a településért. 

A másik pedig, hogy milyen módon kommunikálunk, mi-
lyen módon szólunk az emberekhez. Amíg korábban abban 

hittünk, hogy szemtől szembe odaállunk és elmondjuk a prob-
lémát, meghallgatjuk az érveket és válaszolunk rájuk, a Face-
book-on erre nincsen szükség. Ott sokan úgy érzik, bátran fo-
galmazhatnak meg sértő véleményt, bánthatnak meg embereket 
vagy akár csak tiszteletlenül is szólhatnak a másikhoz, mert 
szabad – mert sokan vagyunk és még sincs senkinek arca. Tö-
megből bekiabálásnak tűnik a hozzászólás, és ha valaki felveszi 
a kesztyűt, nagyon könnyen áldozatává is válhat az egésznek. 

Szóval a közösségi felületeknek van árnyoldala is, ami nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy ettől rosszak. Kicsit még csiszo-
lásra szorul az ilyen fajta kommunikáció, de felelősséggel él-
hetünk és éljünk is vele. 

* 
Május elejétől fokozatos enyhítések következhetnek. Ha 

mindenki betartja az előírásokat és óvintézkedéseket, s ha fi-
gyelünk egymásra és arra, hogy ne jelentsünk nagyobb kör-
nyezeti terhelést az óhatatlanul szükségesnél, akkor úgy gon-
dolom, már a pünkösd jó hangulatban fog telni – nem beszélve 
a gyereknapról. Készülünk programokkal – hogy mi valósul-
hat meg belőlük, majd a vonatkozó előírások ismeretében de-
rül ki. Tavaly is készültünk, és akkor is folyamatosan újra kel-
lett alakítanunk a terveket. Idén szintén készülünk, szeretnénk, 
ha színes lenne a település élete. Bízom benne, hogy 2021-ben 
a Balatonkenesén élők és az ide látogatók jó hangulatban fog-
ják tölteni a nyarat, hiszen hol is lehetne szebb a nyár, mint a 
Balaton partján? 

Kívánok mindenkinek jó egészséget és jó erőt a munkához! 
Jurcsó János 
polgármester
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Tárgy: Tájékoztatása kerti hulladék és avar égetése tárgyában 

TÁJÉKOZTATÁS 
a kerti hulladékok és avar nyílttéri égetésének tilalmáról 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot és a Balatonkenese város területén pihenőket, 
hogy a koronavírus-járvány terjedése miatt, a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot ve-
szélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következmé-
nyeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 
elrendelt vészhelyzet során teendő intézkedésekről szóló rendelete értelmében Balatonke-
nese Város polgármestere 2020. március 24. napjától határozatlan időre megtiltja a 
kerti hulladékok és avar nyílttéri égetését Balatonkenese közigazgatási területén. 
Aki a tiltást megszegi, az Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közösségi együttélés szabályairól és ezek megsértésének következményeiről szóló 
15/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet alapján, egyszázötvenezer forintig terjedő köz-
igazgatási bírsággal sújtható. 
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a hatályban lévő, Balatonkenese Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 16/2016. (XI.25.) önkormányzati 
rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdése értelmében Balatonkenese 
Város közigazgatási területén bármilyen eredetű hulladékot – ide értve az avart és a 
kerti hulladékot is – égetni tilos. 
A Rendelet 5. § (2) bekezdés alapján az avar és kerti hulladékok kezelése – a levegőminő-
ség veszélyeztetésének kizárása érdekében és a szervesanyag-tartalom hasznosítása cél-
jából – az alábbi módon ajánlott: 
a) komposztálással, 
b) beszántással/beásással a keletkezés helyén vagy 
c) szelektív hulladékgyűjtés útján. 

Balatonkenese, 2021. április 15. 
 

Balatonkenese 
Város 

Polgármestere 
 

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. 
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. 
Telefon: (+36-88) 481 087 
Telefax: (+36-88) 481 741 
Honlap: www.balatonkenese.hu 
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu 
 

Tájékoztatás 
járdaépítésről 

Tájékoztatom 
a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett, Kiste-
lepülések járdaépítésének, fel-
újításának anyagtámogatása 
című MFP-BJA/2019 kódszá-
mú projekt keretében megnyert 
pályázatunk eredményeként a ki-
vitelezési munkálatok a Fürdő 
utca teljes hosszában, valamint 
ezt követően a Fő utcán 125 
méter hosszon megkezdődnek. 
A kivitelezési munkákat a CO-
LAS Út Zrt. szakemberei vég-
zik. A munkálatok idején az in-
gatlanokra történő személy-be-
jutás biztosított, a gépjárművel 
történő beközlekedés azonban 
korlátozott, csak a kivitelezővel 
történő helyszíni egyeztetés a-
lapján lehetséges. 

A kivitelezés befejezésének 
várható időpontja: 
2021. április 20. 

A munkálatok idején kérem az 
érintettek szíves türelmét! 

Jurcsó János 
polgármester 
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Tervezett áramszünetek 
Balatonkenesén, 

2021. május 
2021. május 11. 

Időpontja: 09:00-11:00 
Balatoni út 61. 
Balatoni út 63. 
Gyógyszertár utca 4-6. 
Gyógyszertár utca 5. 

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

Kanizsai Dorottya utca 6. 
Kanizsai Dorottya utca 11. 

2021. május 26. 
Időpontja: 09:00-12:00 
Kond Vezér utca 5-7. 
Ond vezér utca 15-21/X. 

Az adatok lezárásának időpontja: 
2021. április 24. 

 

Vasútfejlesztés 
 

Szemeteszsákok átvétele 
Tájékoztatjuk a zsákos hulladékszállításban 

érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a 
SIÓKOM emblémás zsákok megérkeztek, 

a Városgondnokságon, 
hétfőtől péntekig 07:00-15:00 óra, pénteken 07:00-13:00 óra 

között átvehetők. 
Érintett terület: Soós-hegy, Tiker-völgy, Öreg-hegy. 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az erősáramú kábel érintése élet- és balesetve-
szélyes. A Társaság kéri az érintetteket, különösen a vitorláshajó-tulajdonosokat, hogy 
a hajókat az árbócot ledöntve szállítsák, elkerülve a felsővezeték megközelítését és érin-
tését. 
A megrongált felsővezeték helyreállítási költségei a rongálást okozó személyt terhelik. 
A munkálatok befejezése 2021 őszén várható. 
 

Az E.ON szolgáltatásainak kiváló minősége és a biztonsá-
gos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajt végre 
a hálózaton. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elenged-
hetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. 

 

 
 
 
 
 

Balatonkenese Város Városgondnoksága állást hirdet 
 

önrakodós teherautó-sofőr, 
nehézgépkezelő munkakör betöltésére, 

közalkalmazotti jogviszonyban 

A pályázat betöltésének feltételei: 
● C kategóriás jogosítvány, 
● GKI jogosítvány, 
● régi típusú könnyű- és nehézgépkezelői bizonyítvány, 

emelőgép-kezelői bizonyítvány (kivétel targoncakeze-
lői), 

● földmunka rakodó- és szállítógép-kezelő vagy sárga kis 
könyvvel rendelkező gépkezelő (4451,1212 kódnak kell 
szerepelnie benne). 

Pályázat benyújtása postai úton vagy személyesen: 
8174 Balatonkenese, Fő utca 43. 

E-mail: varosgondnoksag@balatonkenese.hu 
 

Beadás határideje: 2021. május 10. 
 

Balatonkenese Város Városgondnoksága 
8174 Balatonkenese, Fő u. 43. 

Tel/fax: 88/481-650; 
e-mail: varosgondnoksag@balatonkenese.hu 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. tájékoztatta Balatonkenese Vá-
ros Önkormányzatát, hogy a Szabad-
battyán-Balatonfüred vasútvonal fel-
újításának újabb mérföldkövéhez ér-
keznek el 2021 tavaszán. Rövidesen 
feszültség alá helyezik a villamos 
vontatáshoz szükséges 25 kV-os fel-
sővezetéki rendszert. 

 
 
 
 
 

Balatonkenese Város Városgondnoksága állást hirdet 
 

Takarító munkakör betöltésére 
Határozott időtartamra: 

2021. június 12. – augusztus 31. 

Pályázat benyújtása postai úton vagy személyesen: 
8174 Balatonkenese, Fő utca 43. 

E-mail: varosgondnoksag@balatonkenese.hu 
 

Beadás határideje: 2021. május 20. 
 

Balatonkenese Város Városgondnoksága 
8174 Balatonkenese, Fő u. 43. 

Tel/fax: 88/481-650; 
e-mail: varosgondnoksag@balatonkenese.hu 

 

Ne feledjék! 
Kupakgyűjtő szív 

Kenesén, 
az Óvoda utca elején! 
Ne dobja ki, hozza el! 

Segíthet vele! 
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Márciusi számunk negyedik oldalán egy rövid hírben már szerepelt a Balatonfői Yacht Club kikötőbővítése. Az Alsóréti Üdülő 
Egyesület tagságából néhányan a közösségi médiában kifogást emeltek a folyamatban levő beruházás ellen, mivel tartanak tőle, hogy 
a meghosszabbított móló által az alsóréti szabadstrand vize eliszaposodhat. Az ügyet nemrég az országos média is tárgyalta. Szerettük 
volna a történetet kicsit jobban megvilágítani, ezért felkerestük a témában érdekelt valamennyi felet, fejtsék ki álláspontjukat. 

 
– A Balatonfői Yacht Klub kikötőfej-

lesztésbe kezdett. Az Alsóréti Üdülő E-
gyesület vezetősége is tájékozódott az 
ügyben, hogy kialakíthassák véleményü-
ket. Mi volt a probléma oka? 

– Féltjük a közelmúltban felújított 
szabadstrandot – mondja Horváth Jó-
zsef, az Alsóréti Üdülő Egyesület elnöke. 
– Miután a nyaralóközösség tagjai ráirá-
nyították a figyelmet, tájékoztatást kér-
tünk a kikötő ügyében Jurcsó János úr-
tól, Balatonkenese város polgármesteré-
től. Ő elküldte számunkra a BFYC által 
rendelkezésére bocsátott dokumentumo-
kat, a munkálatok helyszínrajzát és az 
előzetes hatástanulmány vonatkozó 
részleteit. 

Ezt követően Viszkei úr felhívott, 
hogy nagyon szívesen megmutatja a 
helyszínt és a dokumentációt. Vezetősé-
günk elment a találkozóra, egy építész is 
csatlakozott hozzánk. A megbeszélés u-
tán csak egy-két kérdés maradt nyitva, 
mint például az, hogy miért lett 20 méter-
rel hosszabb a mólószár az eredeti tervek-
hez képest. Ennyi változtatás az engedély 
értelmében szabad, mert bizonyos határig 
eltérhetnek a tervtől, s ők ezt nem is lép-
ték túl. Viszkei úr kérésünkre ígéretet tett, 
hogy a szabadstrand felőli vízterületen 
bójákat fognak elhelyezni, amely egyér-
telműen jelzi az úszók és a hajók szá-
mára, meddig mehetnek. 

Másik felvetődő kérdésünk a kikötő-
bővítéssel együtt járó forgalomnöveke-
dés volt Alsórét útjain – ehhez kapcso-
lódóan a yachtklub belső parkolója is 
bővül. Ennek megoldásaként Viszkei úr 
nagyobb összeget helyezett letétbe az 
önkormányzatnál a Tompa Mihály utca 
és a Parti sétány felújítására, amelyből a 
forgalom okozta esetleges károkat javí-
tani lehet. Emellett – amennyiben a ha-
tóságok is engedélyezik – a Parti sétá-
nyon a klub előtti parkolóig, valamint a 
Tompa Mihály utcában sebességkorlá-
tozó küszöböket fognak telepíteni. 

– Sikerült megnyugtató válaszokat 
kapniuk? 

– A beruházás magánterületen zajlik, 
amelyhez minden engedélyt beszerez-
tek. Balatonkenese város jegyzője ko-
rábban a szabályoknak megfelelően köz-
zétette a hirdetményt, mely erről szólt, 
ám nem láttuk, a részletekről pedig nem 
értesültünk. Talán ha akkor érdeklődünk, 
még lehetett volna beleszólásunk a dol-

gokba. Való igaz, kicsit rossz volt látni, 
hogy túl nagy lett a kikötő, de az enge-
délyek rendben vannak, az építtető pe-
dig betartja a szabályokat. Továbbra is 
oda fogunk figyelni a strandunk állapo-
tára, és ha negatív jelenségeket tapaszta-
lunk, szólunk róla. 

A Balatonfői Yacht Klub vezetője, 
Viszkei András konstruktívan állt az ü-
dülőegyesület megkereséséhez, s nem 
zárkózott el a válaszok elől. 

– Hogy a jelenlegi helyzetet jobban 
meg tudjuk érteni, kezdjük egy kicsit ré-
gebbről. Mióta működik a klub, hogyan 
vált olyanná, amilyennek most látjuk? 

– A 90-es években vásároltuk a terü-
letet a vízügytől – kezdi Viszkei András. 
– Aki még emlékszik rá, tudja, hogy el-
hanyagolt, rendezetlen térség volt a Ba-
laton partján. Ebből fejlődött ki a mai 
formája. Nem hirtelen vált azzá, ami: 
lassan, lépésenként építettük, nagyon 
sok szeretettel, idő-, energia és anyagi 
ráfordítással. A hajózás szeretete hívta 
életre, egy igazi barátságos, vendégsze-
rető helyet álmodtunk meg, ahová min-
den hajós kicsit hazaérkezik. 1999 óta 
működünk kishajókikötőként, 2005-től 
szállodát is üzemeltetünk. 

– Nyilvánvaló, hogy a kikötő jelenleg 
folyó bővítését a megnövekedett igények 
ösztönözték. Mennyire nőtt meg a kikö-
tők iránti kereslet az elmúlt időkben? 

– Több lett a hajó, így kikötőre is 
szükség van. Ha megnézzük a Fertő-ta-

vat, vagy akár a Bodeni-tavat, mindegyi-
ken lényegesen nagyobb a hajóforga-
lom, pedig ezek területileg kisebbek a 
Balatonnál. Mondhatnánk más helyszí-
neket is, de egy biztos: a tavak többféle 
funkciója, a fürdőzés, a hajózás, a pihe-
nés mindenhol összeegyeztethető. Egy 
rendben tartott, üzemelő kikötő a tele-
pülésnek is jó, amelyen működik. E-
meli a színvonalát, s életet visz oda, nö-
veli az ingatlanok értékét, ahogy pél-
dául Balatonfenyves esetében is láthat-
tuk. 

– Kishajókikötőről beszélünk. De 
azoknak, akik nem járatosak a hajózás 
világában, tisztázzuk, mi a kishajó! 

– Olyan járművekről beszélünk, a-
melyeknek a hajótesten mért hossza nem 
éri el a 20 métert, és maximum 12 fő 
szállítására alkalmasak. Természetesen 
vannak ennél nagyobbak is, de az már 
más kategória. Ha a jelenlegi balatoni in-
gatlanárakat nézzük, nem olyan elérhe-
tetlen dolog egy kishajó megvásárlása, 
főleg, hogy ezzel számtalan előny is jár, 
például mindjárt a lehetőség, hogy utaz-
hat vele a tulajdonosa. Persze a hajóra 
költeni kell – de ugyanígy az embernek 
az ingatlanára is. 

– Mekkora volt a klub kikötője, és 
milyen befogadóképességű lesz a bővítés 
után? 

– Az eddigi 91 férőhelyet most to-
vábbi 81-gyel bővítjük, így 172 hajó fo-
gadására lesz alkalmas. 

Kikötőbővítés a Balatonfői Yacht Clubnál 

Helyszínrajz a kikötőről 
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– A kikötőbővítés ellen szót emelt az 
Alsóréti Üdülő Egyesület, mivel úgy lát-
ják, a móló benyúlik a szabadstrand víz-
területére, s féltik a vízminőséget. 

– Sajnos téves információk birtokába 
jutottak, ebből keletkezett a félreértés. 
Feltételezésük szerint a móló hosszúsá-
ga 250 méter lenne, ami nem így van. A 
móló korábban is mintegy száz méter volt, 
ezt most további száz méterrel toldjuk 
meg, s nem nyúlik be a szabadstrandra. 

Az építkezés az engedélyezett ter-
veknek megfelelően folyik, attól csak 
abban a minimális mértékben tértünk el, 
amennyit a jogszabályok lehetővé tesz-
nek. A környezetkárosítás pedig abszo-
lút távol áll tőlünk: már csak azért is, 
mert eddigi életem negyven évét töltöt-
tem a Balaton mellett, fontos számomra 
a tó. Ami viszont az ügy szempontjából 
ennél lényegesebb, hogy a fejlesztést ko-
moly előkészítés nélkül el sem kezdhet-
tük volna, mivel igen szigorú engedé-
lyekhez kötött. Előzetes környezetvé-
delmi hatástanulmányt készíttettünk, 
mely a természetvédelmi szempontok 
mellett sok egyéb mást, így többek kö-
zött a zajterhelés, a levegőminőség, a 
hulladékgazdálkodás lehetőségeit is 
vizsgálta. Az elkészült dokumentum 
közel 500 oldal, melyet az engedélyt ki-
adó Veszprém Megyei Kormányhivatal-
nak nyújtottunk be. Ők független, az ál-
taluk vizsgált terület kérdéseiben kom-
petens szakértőkkel véleményeztették. 
A hatástanulmány és a szakhatósági vizs-
gálatok bizonyítják, hogy az alsóréti sza-
badstrand eliszaposodásától nem kell tar-
tani, mert a kibővített móló jelentős vál-
tozásokat nem eredményez. Az áramlást 
nem változtatja meg, csak minimális 
mértékben felgyorsítja, ami inkább el-
szállítja, s nem leteszi a hordalékot. A 
kikötő bejárata pedig ugyanott marad, 
ahol idáig volt, a hajók az eddigi útvo-
nalon fognak haladni. 

A folyamatban levő munkálatokat a 
bejelentések hatására a Veszprém Me-
gyei Korányhivatal Természetvédelmi 
Osztálya is ellenőrizte, mindent rendben 
találtak. A bővítés a balatonkenesei kör-
nyezet- és természetvédelmi önkormány-
zati rendeletekkel és a településrende-
zési eszközökkel is összhangban van. 

Arra törekszünk, hogy a Balatonnál 
mindenki megtalálja, amiért ide jön: a 
fürdőzési vagy horgászati lehetőséget, a 
hajózást, a szép környezetet. Bízom ben-
ne, hogy ezek, miként más tavaknál, itt 
is összeegyeztethetőek. 

Felvetődött, hogy Balatonkenese Vá-
ros Önkormányzata miért nem lépett fel 
a kikötőbővítés ügyében. 

– Az önkormányzat szerepe erősen 
korlátozott ebben a tekintetben – tájé-

koztat Balatonkenese polgármestere, 
Jurcsó János. – Az építési engedélyt a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal adta 
ki, ebben az esetben az önkormányzat-
nak közzétételi kötelezettsége van, amit 
megtettünk. Szakhatósági véleményekkel 
szemben állást foglalni pedig csak na-
gyon indokoltan, szakmailag lehet. Nem 
lenne illendő, ha nem tényekre alapozva 
véleményeznénk valamit. Úgy vélem, i-
lyen tudásnak nem vagyunk a birtokában. 
Ha a lakosság úgy ítéli meg – és ezért is 
kell mindenki számára elérhetővé tenni 
a dokumentumot –, bejelentkezhet ügy-
félként a Kormányhivatalnál, és elmond-
hatja, ha szakmai ellenvéleménye van. 

– Kritika érte az önkormányzatot a 
helyben szokásos kifüggesztési mód miatt. 

– A kritika akár jogos is lehet. Har-
minc-negyven éves gyakorlat van a rend-
szer mögött. Eddig a hivatalos közlemé-
nyek mindig így kerültek kihirdetésre: 
időben kitettük az Önkormányzat és a vá-
ros hirdetőtábláira. Az állandó lakosok e-
zeket el tudják érni. Ha változtatni kell, 
az rendeletmódosításon keresztül lehet-
séges. Most, amikor a veszélyhelyzetben 
egyszemélyes döntéseket kell hoznom, 
úgy gondolom, olyan rendeletet, amely-
nek határideje, sürgőssége nincs, a pol-
gármester egyedül ne hozzon. A rende-
letmódosítás akkor célszerű, ha a testület 
újra össze tud ülni. Nyilvánvalóan van-
nak határidőhöz kötött kérdések, de ezek-
kel kapcsolatban polgármesterként olyan 
döntést hozok, amely a képviselőtársaim-
mal előzetesen egyeztetésre került, s több-
ségi elfogadás kellett, hogy megelőzze. 

– Az alsóréti üdülőtulajdonosok ami-
att is aggódnak, hogy a kikötő miatt meg 
fog növekedni útjaikon a forgalom. 

– Az utóbbi évtizedek folyamatosan 
arról szólnak, hogy egyre inkább nő a 
Balaton-parti területek gépjárműforgal-
ma. Korábban ezt a nagy buszokkal köz-
lekedő német turisták generálták, ma pe-
dig a nyaralójukba egy vagy akár két-há-
rom személygépkocsival érkező csalá-
dok és vendégeik a jellemzőek. Sokan 
mondják, hogy a parkolók problémáját 

is nehéz kezelni. Valóban, de ha nyári 
időszakban valaki a parton sétál, nem 
biztos, hogy leginkább a nagy szállodák 
és kikötők vendégeinek az utcán parkoló 
autóival találkozik. Jobbára azok az au-
tók parkolnak az utcán, amelyek tulajdo-
nosai a kis, 100-150 négyszögöles tel-
kekre épített házakba érkeznek. Nyilván 
nem tudnak több személygépkocsival az 
udvarban parkolni, ezért igénybe veszik 
a közterületeket. Amit semmi nem tilt 
azóta, hogy éppen ebből a megfontolás-
ból kérte az alsóréti közösség a lakó-pi-
henőövezet besorolás megszüntetését, 
vállalva az addig érvényes 20 km/órás 
sebességhatár 30 km/órára emelését is. 
Lakó-pihenőövezetben nem lehet az ut-
cán parkolni, még az ingatlan tulajdono-
sának sem. Hogy hogyan lehet szűrni az 
oda érkező forgalmat, arra még nem ta-
láltunk megoldást. Akik felvetették, hogy 
meddig lehet engedni a forgalomnöveke-
dést, azokat arra kértem, az ötleteikkel se-
gítsenek, hogyan lehet ezt eldönteni úgy, 
hogy diszkriminációt ne kövessünk el. 
Nehéz feladat. Mint a fenntartható fejlő-
dés egészére, úgy egy fellendülő Balaton-
parti településre is elmondható: van egy 
fölfelé ívelő szakasz, amelyet egy plató 
követ, és nem tudjuk, hogy mikor, de 
visszaesés fog következni. Hogy jelenleg 
a forgalom növekedésének, avagy stag-
nálásának a szakaszában vagyunk-e, azt 
nem tudom megmondani. Nincsenek for-
galomszámlálási adataink, hiszen azt ko-
moly szakemberek, sok pénzért végzik, 
és nem tudom, Balatonkenese város szű-
kös költségvetéséből erre lehet-e költeni. 

Felmerül a kérdés, hogy Balatonke-
nese Város Önkormányzata milyen le-
hetőségekkel és kötelezettségekkel bír 
ilyen ügyekben. Balatonaligán teljesen 
más volt a helyzet, ott a helyi rendezési 
terv sem volt megfelelő a tervezett szál-
lodaépülethez, azt akarták megváltoz-
tatni az érdekeltek, erre mondott nemet 
az ottani önkormányzat. Példa szokott 
lenni Paloznak és más települések, ahol 
az összes építkezést megállították. Ám 
ha ezeket az eseteket figyelmesen néz-
zük, kiderül, hogy az egyébként nem be-
építésre szánt területek beépítését tiltot-
ták meg. Kenesén ilyenről nincs szó. 
Amit igyekszünk megvédeni, az a város 
belső területének jellemzően kistelepü-
lési hangulata. Ide nem szeretnénk nagy 
társasházakat engedélyezni – erre a tele-
pülés rendezési tervének módosításával 
lehetőség is nyílt. Ahol már eleve ilyen 
örökséggel rendelkezünk – például a 71-
es út mellett –, azt modernebb városrész-
nek kell tekintenünk. De a klasszikus ér-
telemben vett belvárosra és a belső terü-
letekre igyekszünk odafigyelni. 

Nagy Krisztina 
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„Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva 
voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az 
oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött 
az Atya, én is elküldelek titeket. Vegyetek Szentlelket!” 
„Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg: együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek 
hívtak, és Nátánaél, a galileai Kánából meg Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: Elmegyek 
halászni. Ők erre ezt mondták: Mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. 
Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük: 
Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: Nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és 
találtok! Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. 
(János evangéliuma 20,19-21. 21,1-6) 
 

Húsvét utáni első vasárna-
punkon a feltámadott Krisztus 
egy újabb megjelenéséről olvas-
hattunk János evangéliumából. 
Feltámadása után negyven napon át Jé-
zus újra és újra megjelent tanítványai-
nak, megmutatta nekik, hogy él, és be-
szélt Isten országa dolgairól – ahogy azt 
Lukács is feljegyezte. 

Ezekben a történetekben van sok kö-
zös vonás, abban is, ahogy ezt a tanít-
ványok fogadják és megélik, s ebben ta-
lán a legjellemzőbb két dolog egyrészt 
az örömük, más-részt az értetlenségük. 

Megörülnek, hogy látják az Urat, 
hogy a rettenetes nagypéntek után íme, 
mégis él, legyőzte a halált! Ugyanakkor 
emberileg annyira érthetetlen, ami tör-
tént, és olyan zavarba ejtő, hogy ez a Jé-
zus mégsem az, akivel éveken át együtt 
bandukoltak. Akivel együtt ettek vagy 
szűkölködtek, aki ugyan néha elvonult, 
de többnyire mindig ott volt velük, aki-
vel együtt tértek nyugovóra a nap végén, 
és együtt ébredtek, hogy új utakra induljanak. 

Most megjelenik szinte a semmiből, szól hozzájuk, de aztán 
eltűnik megint, hogy teljesen kiszámíthatatlanul újra megjelenjen 
bárhol és bármikor. Valami végérvényesen megváltozott, és nem 
fog visszatérni a régi, megszokott kerékvágásba. 

A helyzetük pedig ugyanilyen kettős. A külső körülmények, a 
zsidóktól való félelem miatt bezárkózni kényszerülnek, a történ-
tek után ez az érthető emberi reakciójuk, védekezésük. Ugyan-
akkor a megjelenő Jézus meg arról beszél nekik, hogy küldetésük 
van, amivel el kellene érniük az embereket, átadniuk a bűnbocsá-
nat, a szabadulás, az Istennel való békesség, az élet evangéliumát, 
örömüzenetét. 

A félelem és védekezés miatti bezárkózást most egyáltalán nem 
nehéz nekünk elképzelnünk, átélnünk. Nagyon is jól érthető okoknál 
fogva volt az elmúlt évben zárva sok ajtó, otthonoké, intézményeké, 
zárult be sok közösségi, személyes találkozási lehetőség. Most is 
csak igen-igen óvatosan nyithatunk. 

Ugyanakkor ama küldetés a miénk is, mai tanítványoké, 
Krisztusban hívő embereké: az Úr Jézus szabadítását hírül adni, 
szeretettel-szelídséggel, de bizonyságot tenni életgyógyító való-
ságáról. Nagyon nagy szükség van rá most is! 

Mert a félelemből való bezárkózottság – ha mégoly szük-
séges és jogos is – megbetegítő, lélektorzító hatású. Mennyi el- és 
megkeseredettség, indulat, frusztráció és agresszió gomolyog ma 
sok emberben, és a személyesen találkozni sem tudó közössé-
geinkben! 

De nem kell ehhez járványhelyzet sem. Istentől kapott re-
ménység és békesség nélkül, a felszabadító bűnbocsánat, az életre 
rávilágító, felülről kapott látás nélkül homályban van az emberi 
élet, csak az evilági véges lét bezárt falai között, bedeszkázott 
éggel – éhezve Isten jelenlétét és szavát. 

Jézus kérdése nekünk is szól: Van valami ennivalótok?!? 

A történetben láthatjuk, 
hogy a Péterékre rázáródó ajtók 
is kinyílnak. Szót fogadnak Jé-
zusnak, aki a fővárosból vissza-

küldi őket Galileába, hogy ott várjanak 
Rá, a Vele való találkozásra. De a tanít-
ványoknak a körülmények szorítása alól 
való felszabadulása – mint kiderül – 
csak arra nyit nekik utat, hogy visz-
szatérjenek a Jézus előtti életükhöz. 

Csakhogy a régi kerékvágásba már 
nem lehet visszatérni. Elmennek halász-
ni – mondván, ehhez értettünk régen, de 
egy egész éjszaka munkája is eredmény-
telen marad. Soha nem lesz ugyanolyan, 
mint volt, ez önámítás. 

Meg kell látni az új utat, amely ki-
nyílt, meg kell tudni látni benne Jézust. 
Meghallani a hangját. Őnélküle nem fog 
menni. Semmilyen buzgó, jószándékú 
emberi erőfeszítésünk, mind magunk 
mind mások testi-lelki épülésére, élet-
folytatásra nem elegendő. 

A kegyelmes Isten azonban most is 
ott áll a küszködéseink, csalódottságaink, hiányaink, vesztesége-
ink, erőtlenségünk partján. Ha meglátjuk és meghalljuk Jézust, és 
rá figyelünk, neki engedelmeskedünk – nem a magunk eszével és 
erőlködésével, hanem az ő szavára bevetjük a hálót: minden re-
ményt felülmúlóan meg tud ajándékozni, hogy jóllakjon az em-
beri lélek. 

Vegyetek Szentlelket! Ez a titka az egésznek. Az erő, szeretet 
és józanság Tőle kapott Lelkével lehet mindnyájunknak folytatás, 
gyógyulás, engesztelődés, nyitás – hatalmas életnyitás, szívnyitás 
Őfeléje, egymás felé, a holnapunk felé, ami ugyanúgy, mint min-
dig az Ő kezében van. 

Vezess, Jézusunk, s véled indulunk.  
Küzdelemre hív az élet,  
hadd kövessünk benne téged;  
Fogjad a kezünk, míg megérkezünk. 

Adj erős szívet, hogy legyünk hívek.  
És ha terhet kell viselnünk,  
panaszt mégsem ejt a nyelvünk;  
rögös bár utunk, Hozzád így jutunk. 

Sebzett szívünk majd mikor felsóhajt,  
vagy ha másért bánat éget,  
adj türelmet, békességet!  
Reménnyel teli Rád tekinteni. 

Kísérd lépteink éltünk végéig!  
És ha roskadozva járunk,  
Benned támaszt hadd találunk,  
míg elfogy az út, s mennyben nyitsz kaput. 

(434. dicséret) 

Némethné Sz. Tóth Ildikó 
református lelkész 

Nyitás – Jézus szavára
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Egyáltalán nem a véletlen műve, hogy 
Anyaszentegyházunk a vitathatatlanul leg-
szebb hónapot – májust –, Égi Édesanyánk-
nak szenteli. „Néked ajánljuk Szűzanyánk a 
legszebb hónap alkonyát” énekeljük Szűz Máriát kösz-
öntő közismert énekünkben. A keresztény hitletétemény 
Szűz Máriát „paradicsomkert”-nek nevezi, mert Ő men-
tes volt az áteredő bűntől, isteni beavatkozás révén. 
Vagyis Máriában az emberiség megmaradt romlatlannak, 
az Isten szeretetét befogadó és továbbadó tiszta ember-
nek, akinek a látását nem homályosította el a rosszra hajló 
értelem és akarat. Mária ember volt, aki bár kísérthető, de 
a Sátánnak mindig következetesen nem-et mondott, ő az 
egyetlen emberi személy, aki soha semmilyen bűnt nem 
követett el. Ennek a teljesen bűntelen életének az elisme-
rése Isten részéről Szűz Mária elszenderülése, amelyben 
azt ünnepeljük, hogy Mária testestől-lelkestől felvétetett 
a Mennybe. 

A nyugati kereszténységben Szűz Mária ünneplésé-
nek kezdetei visszanyúlnak az európai országok szokása-
ihoz és hagyományaihoz. A május hónap általában a „vi-
rágba borulás” időszaka, amelyet a népek ünnepélyesen 
csodálatosan gazdag és változatos virágünnepekkel tettek 
kiemeltté az egyéb ünnepek közül. A Boldogságos Szent 
Szűz Isten legcsodálatosabb teremtménye és legszebb az 
asszonyok között, aki valóban méltó arra, hogy szeretet-
tel forduljunk felé és a legmagasabb fokú tisztelettel illessük. 
Az Énekek éneke vőlegényének köszöntése méltó alapja tisz-
teletének: „Kelj föl, kedvesem, gyere, szépségem! A föld színén 
immár virágok nyílnak” (Éé 2,12) Ilyen módon kapcsolódik 
össze a természet és a szeretet. Először X. Alfonz (†1284), 
kasztíliai király kapcsolta össze május a hónapot Szűz Mária 
személyével, megkoronázva és énekekkel magasztalva őt. Így 
folyamatosan terjedt a májushoz kapcsolódó Mária-tisztelet. 
Később Rómában Néri Szent Fülöp (†1595) buzdította a fiata-
lokat, hogy májusban virágkoszorúkkal díszítsék a Madonna 
képeit, szobrait, valamint énekeljenek a köszöntésére, és jótet-
teikkel is fejezzék ki ragaszkodásukat Máriához. Rengeteg ki-
advány jelent meg Európa-szerte, hangsúlyozva a Mária-tisz-
telet lelki jelentőségét. 

A XIX. században a Szeplőtelen Fogantatás dogmája 
(1854) még inkább megerősítette a Mária-tiszteletet, amelyet 
a pápák is jóváhagytak tanításaikkal és körleveleikkel. Egyre 
inkább elterjedt és általánossá vált az a gyakorlat, hogy május 
hónapban a Szűz Máriát tisztelő hívek eljönnek a templo-
mokba, a Máriát köszöntő Loretói litánia elvégzésére. Az 

általunk ismert Loretói litánia a Loreto városának bazilikájá-
ból lévő Szent Házból származik, ahol 1575-től minden szom-
baton elénekelték, a Boldogságos Szüzet köszöntve. Amikor 
Canisius Szent Péter 1558-ban Loreto-ban járt, és meghallotta 
ennek éneklését, feljegyezte imakönyvébe, és terjeszteni 
kezdte. VIII. Orbán pápa 1691-ben kiadott dekrétumában 
megtiltotta a különböző templomokban készült Mária-litániá-
kat, és egyetemes használatra a Loretoi litániát rendelte el.  
XIII. Leó pápa ezt 1886-ban megújította. A pápák az óta is 
mindig hangsúlyozták a litánia közös és egyéni imádkozásá-
nak jelentőségét, így XII. Piusz, Szent VI. Pál, valamint Szent 
II. János Pál pápák. 

A Boldogságos Szűzanya a mi hatalmas égi pátrónánk, 
Mennyei Édesanyánk, köszönjük meg mindazt, amit értünk 
tett, és tesz az utolsó napig. Közben jár értünk, kedves gyer-
mekeiért, akikért felelősséget vállalt, akiknek kristálytisztán 
mutatja a tévedhetetlen Utat, Akit követnünk kell, az ő Szent 
Fiát, Jézus Krisztust. 

Medveczky Miklós 
plébános 

Mindig különleges, ha valakinek kerek évfordulós születésnapját 
megünnepelhetjük. A mostani húsvéti napokat pedig azt tette igazán 
különlegessé, hogy plébánosunk, Medveczky Miklós atya épp nagy-
szombaton lett 50 éves. Az Egyházközségi Képviselőtestület és a 
templomban összegyűlt testvérek nevében Ambrus Gábor köszön-
tötte az atyát, felelevenítve a már itt töltött 8 hónap legszebb napjait, 
Ambrus Ágnes pedig az Ároni Áldás ősi énekével örvendeztette 
meg. 

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! 
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! 
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet! 

Mit is kívánunk Miklós atyának? Sok-sok boldog évet, szerető kö-
zösséget és Istentől megáldott szolgálatot. Isten éltesse, Miklós atya! 

Ambrus György 
az Egyházközségi Képviselőtestület Világi Elnöke 

Május – Szűz Mária hónapja

Nagyszombati születésnap 
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– Ajándék vagy, köszönöm a vacsorát! – mondta egyik este 
Teréz nővér, és kivette a kezemből a tányérokat. 

– Tudom! És nagyon köszönöm! – húztam ki magam kicsit 
mosolyogva, és már terítettem is a reggelihez… Mert nálunk 
mindig meg van terítve. 

Igen, ajándékok vagyunk mindannyian. Te is, én is, ők is. 
Mindannyian. Igen, vannak dolgok, amik egyedül nem mű-
ködnek. Ilyen az ajándékozás is. Hiszen az ajándék sem önma-
gától értékes. Nem az ő teljesítménye a létezése sem, és a fel-
adata sem. Az ajándék megtervezése, megálmodása, a tökéle-
tes gyártás, a megvásárlás, a kedves díszcsomagolás vagy ép-
pen a célba juttatás eredményéről sem az ajándék tehet. Ha 
jobban belegondolok, a legtöbbször nem is a pénzben mérhető 
értéke miatt válik igazán értékessé egy-egy ajándék. Valójában 
az ajándék az ajándékozó szándékának a fizikai megvalósu-
lása. Talán pontosabb kifejezés magára az ajándékra, hogy egy 
eszköz, amin keresztül mindig érkezik egy üzenet. Méghozzá 
egy személyes üzenet: Te fontos vagy számomra, örömöt 
akarok szerezni neked. 

Nemrég mi is ajándékoztunk. Nem nagy dolgot, csak né-
hány üveg lekvárt. A sajátunkból, két kezünk munkájából. Jó 
volt hallani, hogy szerény ajándékunk üzenete megérkezett: Ti 
fontosak vagytok számunkra, örömet akarunk szerezni 
nektek – volt a rejtett üzenet. Igen, megérezték mindannyian 
abban a házban, ahová ajándékunk került, miközben derűsen, 
nagy palacsintapartit szerveztek. Mert hát mivel a legjobb a 
lekvár? Természetesen a palacsintával… 

„Megáldalak, és áldás leszel…” Mennyire ideillenek a 
Bibliának ezek a szavai. Hiszen ugyanez történik velünk is a 
hétköznapokban, valahányszor el merünk indulni valaki felé 
pusztán azért, mert ő, és az ő öröme fontos nekünk. Személyes, 
egyedi képességekkel születtünk mindannyian, és azóta is 
egyedi módon változunk, formálódunk, alakulunk. Nem egy-
formák a lehetőségeink, sem a helyzetek, amelyekbe belekerü-

lünk. De a cél ugyanaz. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én 
szeretek ajándék lenni. Mindig melengeti a szívem, amikor lá-
tom, hogy sikerült valakinek örömöt szerezni. Igen, jó tudni, 
hogy jókor voltam jó helyen. Igen, jó tudni, hogy végre nem 
rontottam el semmi fontosat, sőt adott pillanatban én hoztam a 
legjobb döntést: hiszen örömet szereztem másnak. Lehet, hogy 
csak rövid időre, de akkor is rajzoltam ajándékommal egy apró 
mosolyt a másik arcára. Ilyenkor egyszerre vagyok ajándék és 
megajándékozott. És úgy hiszem, ezzel nemcsak én vagyok 
így. Biztos vagyok benne, hogy te is, ő is, mindannyian ismer-
jük ezt az érzést. 

Kétséget kizáróan van olyan ember, akinek olyan kisugár-
zása van, annyi derű és belső béke, szeretet él benne, hogy 
minden perc, amit a közelében, vagy szavait hallgatva töltünk, 
megfellebbezhetetlenül hat ránk. Hat és vonz. Mintha azt érez-
nénk, hogy általa mi magunk is jobbak leszünk. Mi mindany-
nyian. Számomra egy ilyen személyiség Böjte Csaba testvér. 
Az ajándékról gondolkodva is eszembe jutnak az ő szavai: 
„Jézus az Isten bátorító, segítő szava, jelenléte, azaz ajándéka 
volt az emberek számára. Az ő mintájára nekünk is ajándékká 
kell válnunk egymás számára… És ez a házasságban is így 
van. A Jóisten annyira szerette a feleségedet vagy a férjedet, 
hogy téged teremtett neki ajándékul. Általad akar örömet 
csalni az ő szemébe is.” 

Egyértelmű, hogy a jótett gazdagabbá, vidámabbá tesz 
bennünket, márpedig jónak lenni – mint tudjuk – valóban jó 
dolog. A jó példa pedig ragadós, meglepően sok követője 
akad. A belső békénket, amit akár nevezhetünk boldogságnak 
is, nem a javak felhalmozásával, tapsok kicsikarásával vagy 
állandó versengéssel teremthetjük meg. Nem. Ezektől sokkal 
egyszerűbben juthatunk el hozzá: Elég hozzá jót tenni. Elég 
hozzá egy mosolyt csalni a másik ember arcára. 

 
M. Erzsébet nővér 

 

Ajándék vagy! 
„…Gondolkodtam, mit is adhatnék neked,

amit csak én adhatok, amiről te is tudod,
hogy igazán én vagyok…”

a Piramis: Ajándék című dalából
 

Egyszer volt, hol nem volt az utolsó falun is túl, volt valahol egy barátságos, vidám kisváros. A hétvégéken 
mindig közös játékokat, vetélkedőket tartottak az ott lakók. Az egyik hétvégén az volt a feladat, hogy kőkorsó-
ban vizet kellett vinni a folyóból a városka túlsó végén álló kúthoz. Nagy lelkesedéssel készült a versenyre a 
város apraja nagyja. Mindenki örült, hogy közös élményeket fognak ismét átélni. Volt azonban a városban 
egy ifjú, aki egész máson gondolkodott. Ő megnyerni akarta a versenyt, ha kell, minden áron, hiszen akkor 
úgy gondolta, ő lesz az egyetlen ünnepelt. A nevezett napon a városka minden lakója kezében egy-egy kőkor-
sóval felállt a startvonalhoz. – Egy, kettő, három – és már el is kezdődött a játék. Mindenki igyekezett a folyó 
felé a maga részéről legrövidebbnek tartott útvonalon. Volt, mikor egymáshoz sodródtak, sőt néha még össze 
is koccantak a korsók a nagy igyekezetben. Ifjú barátunk egészen jól haladt át a réten, az erdőn. Nem is 
találkozott senkivel egészen a töltés tetejéig. Éppen hogy felért, ott állt vele szemben a kisváros legidősebb 
nagypapája. Egyszerűen csak álldogált, kezében a korsójával. Ahogy meglátta a közeledő alakot, szája olyan 
boldog mosolyra húzódott, hogy még a szemei is nevettek. Csöndes hangján megszólalt: – Kedves barátom, 
hozzál nekem is vizet. – És már át is adta a korsóját. Így aztán ifjú barátunk nem tudott mást tenni: két korsót 
merített a folyó vízébe. Ahogy a töltés tetejére ért, már ott is állt előtte a második korsó gazdája. Annyira 
megörült a teli korsónak, hogy miközben átvette, pördült is maga körül egy jó nagyot. És láss csodát: a kor-
sóban lévő víz éppen a félig elszáradt apró tavaszi virágokra ömlött. Az ijedség vagy az ámulat volt-e na-
gyobb, ki-ki döntse el maga. De egy biztos: az újra életre kelő virágokat nézve, egyszerre rajzolódott hatalmas 
mosoly a kisváros legidősebb, és leggyorsabb ifjújának arcára. Mert mind a ketten megértették: az a korsó 
víz egyiküké sem volt. Az a korsó víz az apró virágok életet adó ajándéka volt. 
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Feltűnően sokan kérdeztek 
meg az elmúlt hetekben, hogyan 
kezeljék megváltozott életterüket 
és élethelyzetüket. Mert, valljuk 
be, egyre nehezebb a bezártság, 
egyre gyakrabban csattan fel egy 
később megbánt mondat, egyre 
könnyebb lerogyni a tévé elé, egyre kevésbé figyelünk már 
arra, hogy egészéges-e az a zacskós nasi, ami éppen a ke-
zünkbe került, … mert egyre inkább kifogyunk az ötletekből. 

Ötletek. Épp ez a szó indította be agytekervényeimet, és 
azon kezdtem el gondolkodni, miből is származnak az ötletek, 
hogyan lehetünk még találékonyabbak, hogy a jelen helyzet-
ből ki tudjuk hozni a legtöbbet. Hisz, ha csak körbenézek az 
íróasztalomon, egy csomó olyan dolgot találok, amelyek meg-
könnyítik az életemet, és amiknek az ötlete valakinek 
a fejéből pattant ki. Maga a laptop, amin most ezt a cik-
ket írom, vagy az íróasztali lámpa, mely segít, hogy a 
nappali világosság után is tudjak dolgozni. De ide so-
rolnám azokat a tanulmányokat is, melyek engem is 
inspiráltak. 

A kreativitás a 21. század egyik hívószava, álláshir-
detések és ajánlatok soraiban látjuk elvárásként, kreatív 
írást vagy rajzolást tanulhatunk tanfolyamokon, és lá-
tunk olyan új terméket, ami védjeggyé alakul át. Krea-
tivitást várnak el a vidéki általános iskolákban (jelent-
sen ez bármit is), és kreatívnak tartjuk magunkat, ha si-
kerül egy szép tortát sütnünk, saját recept szerint. 

Prof. Csíkszentmihályi Mihály Széchenyi-díjas 
magyar-amerikai pszichológus, aki jelenleg a Clare-
mont Graduate University Pszichológia és Menedzs-
ment tanszék vezetője, egy egész könyvet szentelt en-
nek a témának. Egyrészt annak, milyen feltételei vannak a 
kreativitásnak, másrészt annak, hogy a kreatív embereknél azt 
tapasztalta, hogy örömtelinek és boldognak vallják magunkat. 
Persze ő sorba veszi azokat a nagy kreatív elméket, akik vi-
lágrengető ötletekkel rukkoltak elő, mint Einstein professzor 
vagy Leonardo Da Vinci. Én azonban arra gondolok, hogyan 
lehetek én kreatív a mindennapokban? Milyen apró trükkök 
segítenek abban, hogy jól érezzem magam egy munkás nap 
során? Szerencsére Prof. Csíkszentmihályi Mihály erre is 
adott ötleteket. 

Fedezzük fel a meglepődés lelkületét. Kíváncsisággal néz-
zünk a dolgokra, és merjünk meglepetést okozni másoknak, pl. 
apró ajándékot venni, kedvességként valami feladatot elvé-
gezni a másik helyett. Vagy ha valami érdekel minket, egy új 
téma, akkor ne maradjunk meg a felszínen, hanem járjunk 
utána, olvassunk utána, mélyüljünk el benne. 

Indítsuk úgy a napot, hogy minden napra legyen egy konk-
rét cél, amit szeretnék megvalósítani. Nem óriási, valami ap-
róság is lehet. De reggel tűzzem ki, nappal figyeljek oda rá, és 

este tekintsek vissza, hogy sikerült-e. Szerzetesként ezt 
én is megtanultam, hogy ne induljon el a nap egyrészt a 
reggeli ima nélkül és az ima után határozzam el magam, 
hogy ma mire fogok erősen figyelni. Pl. mosolyogni fo-
gok arra, akivel találkozom; amikor beszélgetünk, 
igyekszem nem mondani kritikát; ha úgy érzem, lassan 
elveszítem a türelmemet, három mély lélegzet; átmoz-
gatom a testemet délután egy jó futással; 20 új angol 
szót tanulok meg; ma elrendezem a felgyűlt banki papí-
rokat; ma megírom ezt az újságcikket… Mert milyen 
örömmel is tud eltölteni, ha visszatekintek a napra és 
látom, hogy sikerült! 

Teljesen tudatosan figyeljünk oda, hogy minden nap 
végezzünk el valamit élvezettel. Valamit alkossunk, te-
remtsünk, hozzunk létre. Vagy mozogjunk, sportoljunk, 
de úgy, hogy tényleg élvezzük a mozgást. Vagy talál-
junk örömet egy hétköznapi munkában. Én például na-

gyon szeretek mosogatni. De hiába szeretek mosogatni, ha 
közben máshol jár az eszem! Ezért tudatosan figyelek arra, 
hogy a meleg víz milyen jó érzés a kezemnek; milyen szépen 
csillognak a mosogatószer habjain a fények; és milyen jó, hogy 
tiszták lesznek az edények a végén! 

Alakítsunk át a környezetünket! Nézzünk körbe otthon, mi 
az, ami nincs a helyén, vagy csak nem tetszik ott, ahol van, és 
kis befektetéssel és munkával pakoljuk át. Hogy tud olyan 
lenni a közvetlen környezetem, hogy az kifejez engem. S ha 
kifejez engem, akkor az változik, alakul. Nekem például az ab-
lakom előtt van az íróasztalom és szívesen nézelődök munka 
közben. Ezért virágokkal pakoltam tele az ablakpárkányt. Bár-
hányszor kinézek, látom a rózsaszín megannyi árnyalatában 
pompázó virágokat és rögtön jobb kedvem lesz. Nem nagy be-
fektetés, és sok örömteli pillanat naponta. 

Kreativitás. Tényleg varázslatos szó. De igazából nem 
maga a szó, hanem a lelkület, amit takar. Nem nekünk kell fel-
fedezni az új csodaszert, de arra van lehetőségünk, hogy a min-
dennapi életünkbe egyre több és több örömteli pillanatot csem-
pésszünk be általa. Tegyünk érte! 

M. Teréz nővér 

Életvezetés – Unalom ellen legyünk kreatívak! 
Mottó: „A kreativitást sokféleképpen el lehet sajátítani, 

de úgy nem, hogy soha semmiért nem kell megküzdeni.” 
Dr. Gyarmathy Éva
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Ha találkozunk vele, el sem hisszük róla, de nyugdíjba ment a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde óvó nénije, Vargáné Dobó Katalin. 
Ez az alkalom adott lehetőséget, hogy átgondolja az eltelt éveket, s ennek összegzését nyújtsa. 
 

– Hogyan választottad ezt a szép pályát? 
– A hivatásomat, azt, hogy óvónő lettem, 

édesanyámnak köszönhetem: a nyolcadik osz-
tály elvégzése után ő választotta nekem és irá-
nyított a pápai Türr István Gimnázium és Óvó-
nőképző Szakközépiskolába. Most is csak azt tu-
dom mondani: köszönöm, Anyu! Kár, hogy 
megszűnt a középfokú óvónői oktatási forma, jó 
alapokat és gyakorlati felkészítést adott. 

– Keveseknek sikerül egy munkahelyen vé-
gigdolgozniuk az aktív éveiket… 

– 1981. augusztus 1-én kezdtem el dolgozni 
itt, Balatonkenesén, az óvodában, Pup Ele-
mérné Marika néni vezetése alatt. Akkor még 
homogén csoportok voltak, így kiscsoporttal in-
dultam, Rokalyné Csizmadia Margit óvónő tár-
sammal együtt. Az első csoport három éve meg-
határozó, szép emlékeket hagyott bennem. A 
névsort a mai napig fel tudom idézni. 

1984-ben férjhez mentem, majd 1988-ban 
megszületett Balázs, 1991-ben Bálint fiam. A 
gyes lejárta után 1994-ben kezdtem el újra dol-
gozni, akkor már új vezető óvónő, Thury Atti-
láné Zsuzsa irányításával, vegyes életkorú cso-
portban. Zsuzsa vezetése idején sok változáson, 
megújuláson ment keresztül az óvodánk. To-
vábbképzéseken vettünk részt, pályázatokon 
dolgoztunk. 

– És közben nem maradt el az elismerés sem. 
– Eredményes munkámért 1988 júniusában, pedagógusnap 

alkalmával vezetőm javaslatára a Művelődési Miniszter dicsé-
retben részesített. 

– De nem elégedtél meg ennyivel: folytattad a tanulást is. 

– 1993 februárjában kezdtem el a fel-
sőfokú képzést Sopronban, 1996-ban ok-
leveles óvodapedagógusként végeztem a 
Benedek Elek Óvóképző Főiskolán. 

– Ha rád gondolunk, sokaknak a nép-
tánc jut eszébe először. 

– Nevelő, oktató munkám mellett 
nagy hangsúlyt fektettem a népi kultúra 
megismertetésére, hagyományápolásra, 
népszokások őrzésére, a néptánc óvodá-
sok életkorának megfelelő tanítására. 
1998-99-ben pedig alapfokú néptánccso-
port-vezető vizsgát tettem Székesfehérvá-
ron. Mindig szerettem volna a gyerekek 
ismereteit újakkal bővíteni, rajtuk keresz-
tül pedig talán szüleikét is. Fontosnak tar-
tottam a szerepléseket, nemcsak a néptánc 
területén, hanem a csoportjaim életében 
is: a szülők mindig izgatottan várták eze-

ket az eseményeket, büszkén tekinthettek gyermekeikre, látták 
fejlődésüket. Köszönöm a szülőknek, nagyszülőknek a sok se-
gítséget, pozitív visszajelzéseket, hiszen mint mindenkit, a di-
cséretek, sikerek inspiráltak, eredményesnek tarthattam mun-
kámat. 

Nagyon szerettem a hivatásomat,
nagyon szerettem óvó néni lenni, 
sok szeretetet adtam és kaptam! 
„A siker azokhoz pártol, akik elég energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég 
bizakodóak, hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá, elég 
bátrak, hogy megragadják és elég erősek, hogy megtartsák.” 

P. Smith
 

Az első csoport 1982-ben: felső sor – Czabula Mónika, Varga Péter, Körmendi Andrea, 
Gondán Beáta, Gönczöl Barbara, Szegény Anikó; 
középső sor – Oláh Ferenc, Sáry Sándor, Kedves Ágnes, Kocsis Veronika, Csőrés Zoltán, 
Ambrus Ágnes, Szűcs Nikoletta; 
ülő sor – Marokházi Regina, Térmeg Andrea, Makai Csilla, Miklós Zoltán, Humli Krisz-
tián, Bors Máté, Mórocz Szilvia, Csőszi Róbert 
 

1982-es évzáró műsor, 
a Vityilló című. magyar népmese 
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– Napi munkád során mi volt a fő 
irányelved? 

– Óvó néniként törekedtem nyu-
godt, derűs, szeretetteljes légkört bizto-
sítani, ami nem volt mindig egyszerű, 
voltak nehézségeim nekem is. Sok-sok 
élményszerzésre, tapasztalatgyűjtésre 
adtam lehetőséget a gyerekeknek. Na-
gyon sok verset, dalt, énekes játékot ta-
nítottam. Nem telt el úgy nap, hogy ne 
énekeltünk volna, csak úgy jó kedvből 
is – talán mi voltunk mindig a „legda-
losabb” csoport. Nagyon szeretem a 
gyerekeket, úgy érzem, ők is szeretnek 
engem, hiányozni fognak! Viszont vá-
rom az unokákat, bízom benne, hogy a 
közeljövőben megérkeznek! 

Sokat köszönhetek mostani veze-
tőmnek, Galambos Lászlóné Bettinek 
is, aki mindenben támogatott, segítséget nyújtott, többek kö-
zött a 2016. március 8-án megtörtént pedagógusminősí-
tésemhez, a csoportban vagy a néptánc területén végzett 
munkámhoz mindig megteremtette a feltételeket. 

A 40 év alatt több óvónő társam, dajkanénim 
is volt, mindenkire nagy-nagy szeretettel gondo-
lok vissza, kérem őket, ők is így tegyenek velem 
kapcsolatban. A legtöbb évet Mórocz Csabáné 
Rózsikával és Kerti Terivel dolgoztam együtt 
párban. Mint köztudott, ők már nyugdíjba vonul-
tak, velük szorosabban tartom a kapcsolatot. 

– Óvónői feladataid mellett sok mást is vál-
laltál. 

Az intézményünkben sok vállalt tevékenysé-
gem volt. Tagja voltam a Magyarországi Óvoda-
pedagógiai Egyesületnek (MOE), több „Óvoda-
pedagógiai napok” rendezvényen vettem részt. 
Tűzvédelmi felelős, közalkalmazotti megbízott, 
minőségirányítási vezető voltam – utóbbinál mé-
rések végzése és összesítése volt a feladatom. A 
kompetencia alapú óvodai programcsomag beve-
zetésekor szakmai vezető voltam. A referencia-
intézménnyé válás munkájában is aktívan részt 
vettem, „Jó Gyakorlatot” készítettem, büszke va-
gyok arra, hogy a mai napig működik az oviban. 
Néptánc munkaközösséget vezettem, pedagógus 
önértékelési csoport tagja voltam, törekedtem az 

önképzésre, szakmai megújulásra, na-
gyon sok továbbképzésen, tréningen 
vettem részt. Szerettem a megbízásokat, 
kirándulások, rendezvények szervezé-
sét, a vállalt feladatokat igyekeztem ma-
ximálisan elvégezni. Tagja vagyok a 
Nők a Balatonért (NABE) helyi cso-
portjának, több alkalommal részt vettem 
városi rendezvényeken játszóházi tevé-
kenységgel, melyet a továbbiakban is 
szeretnék majd folytatni. Ha a járvány-
helyzet elmúlt, ősztől az óvodában to-
vábbra is szeretnék néptáncfoglalkozá-
sokat tartani. 

– Ennyi munka és feladat után jó lesz 
a pihenés. Nagyon boldog nyugdíjas 
éveket kívánunk neked, a Balatonkene-
sei Hírlap olvasói nevében is! 

– Mindig büszke voltam a munkahe-

lyemre, az egyéni és közösen átélt eredményeinkre, melyek-
nek 40 évig részese lehettem. A további munkához kolléganő-
imnek sok sikert kívánok! 

– nk – 

1985-ös csoportkép, az első vezető óvónénivel, Pup Elemérné Marika nénivel, he-
lyettesével, Czupor Imréné Ili nénivel és első dajkanénimmel, Kerekes-Bór Fe-
rencné Anikó nénivel 
 

A 2020-2021-es óvodai csoport
 

A 2020-2021-es óvodai csoport gyerekeivel
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Az igényes kivitelen túl a szo-
katlan időtáv, ami elsőre feltű-
nik a Kenese-naptáron; má-
justól májusig számlálja a na-
pokat. A kalendárium e téren is 
vállaltan balatoni, hiszen ná-
lunk a strandnyitás, az új sze-
zon kezdete az esztendő leg-
markánsabb fordulópontja. 
 
 
 

A hónapok hangulatát megele-
venítő művészi fotók és a nya-
ranta itt időzött Pilinszky Já-
nos melankolikus versrészletei
kevés szóval is sokat monda-
nak. Az ismerős és a ritkán idé-
zett sorok; az üdülés emblema-
tikus hátterei és a helybeliek
szívének kedves zugok egy-
aránt rezonálnak a napsütötte
hétvégéket és a teljes évet itt
töltők élményeivel. 
                                 
 
 

Az újszerű naptár Kenese iránt
elkötelezett helyi alkotók kö-
zös kezdeményezése. A meg-
szokottat is egyedi szemszög-
ből megragadó képek Boor
Ádám fotóművész, a stílusos
szerkesztés Maglóczki Zsuzsa
tipográfus munkája. A kiad-
ványt a Balaton Keleti Kapuja 
Turisztikai Egyesület gon-
dozza. 

Bízunk benne, hogy a Kenese-
naptár sok ház falának dísze, és
egy hagyomány elindítója lesz. 
 

Turisztikai egyesületünk hírei 

Különleges naptár készült Keneséről, 
nem csak keneseieknek 

„Az érintetlen kapukat, 
az álom zsiliprendszerét kinyitják. 
Mindenből csönd lesz és közelség.” 

Pilinszky János 

„Előhívom a lehetetlent, 
egy ház áll rajta, s egy bokor.” 

Pilinszky János 
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Zárulnak az egyéb 
és magánszálláshelyek 

pályázatai 
Azon kenesei egyéb és magánszálláshelyek tulajdonosai, 
akik befejezték a pályázat keretein belüli fejlesztéseket, zár-
hatják pályázatukat. 

A záró beszámolót a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő 
Nonprofit Zrt. által biztosított elektronikus felületen keresz-
tül kell benyújtani. Aki elkészült a vállalt fejlesztéssel, az 
a határidő-hosszabbítástól függetlenül 2021. április 21-
től megkezdheti a záró beszámoló benyújtását. 

A benyújtáshoz szükséges információk, dokumentumok és 
nyilatkozatok a Kisfaludy Program honlapján már olvas-
hatóak. Fontos, hogy a beszámoló benyújtása előtt az érin-
tettek tanulmányozzák át a Záró beszámolási útmutatót, va-
lamint a Gyakorlati útmutatót, amely az elektronikus felület 
használatával kapcsolatos fontos információkat is tartal-
maz. 

A rendszerbe történő első belépéshez minden kedvezmé-
nyezett e-mailes meghívót fog kapni a pályázat során meg-
adott elektronikus postacímére, ezért az érintetteknek java-
solt folyamatosan figyelni az e-mail fiókjukat. 

Annak érdekében, hogy a pályázatnyertesek be tudják 
fejezni a vállalt fejlesztéseket, a megvalósításra rendel-
kezésre álló idő 2021. szeptember 30-ig meghosszabbo-
dott. A pályázat megvalósítását követően minden ked-
vezményezettnek záró beszámolót kell benyújtania. 

 

A Turisztikai Egyesület híreit összeállította:
Tóth Barnabás

Covid variánsok, 
vakcinavariációk 

Múltkor úgy gondoltam, nincs több írnivaló a Covidról
és az ő vakcináiról, de az élet elmosta optimizmusomat. Az 
egész ügy nagyon hasonlít ahhoz a jelenséghez, amikor pa-
cát ejtünk az irkalapra, s míg itatósért szaladunk, az öcsénk
gondozásba veszi és ügyesen szétkeni az egészet. Most így 
vagyunk a vírussal is. Pacát ejtett a Földgolyó teljes arcára, 
majd amíg a szakemberek készültek a vakcináikkal letörölni 
azt, a vírus kimászott a pacából és szétkente magát a teljes 
földterületre. Jellemző, hogy rafináltabb a kisöcsémnél, 
mert nem egy nagy mázolmányt készített, hanem apró, mé-
regerős kis foltokat kent el a nagy egészen belül. Kérdezem, 
hogyan lehet ezeket a különbségeket vakcinával eltörölni? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiába a szakértelem, az akarat, az évszázados oltási ta-
pasztalat, hiba nélkül nem lehet megúszni, bár nagyon re-
ménykedtünk ebben. Párommal mi is a hibába csúsztunk 
bele. Még mosolyogtam is, amikor a második kínai oltás 
után sem volt semmilyen mellékhatás bennem, hogy biztos 
véletlenül desztillált vizet lőttek a karomba, s lám, majdnem 
igazam lett. Már éppen elértem a formális immunitást, ami-
kor jött a hír Kína fő járványügyesétől, hogy pardon, téved-
tünk!  Ezen sem sírni, sem nevetni nem illendő. Volt idejük 
az alapos próbára? Sietni kellett, a vírus orrhosszal előttünk 
járt mindig! Be kellett belőle vásárolni? Igen, kellett és a hi-
tet meg kellett előlegezni! Ezzel tehát nincs baj. 

De a kérdés ettől még kérdés marad. Hogyan tovább? 
Müller Cecília nagyon korrekten nyilatkozott, ha módosí-
tani kell, módosítunk. De mit és hogyan? 

Ha a két oltás nem volt elegendő, a harmadik megtálto-
sodik és jó lesz? Lesz egyáltalán harmadik? Vagy újra behí-
vót kapunk és egy erősebb vakcinával kínálnak? Azok nem 
vesznek össze Kínával odabent? 

Sorakoznak a kérdések, de válasz egylőre nincs, zavart 
csönd van. Ezúttal teljesen érthető. Olyan útra térítette a 
Covid 19 az egész világot, amely tökéletesen bejáratlan 
még. Óvatos lépéseink néha félrevisznek, mint ezúttal is. 

Ki a felelős? Van felelős? Jobb lett volna várni a tökéle-
tes vakcinára, s közben nem is olyan csendesen meghalni? 
Hol az igazság? Vagy egyszerűen ebben az esetben nincs is 
igazság? 

Mi ketten azonnal találtunk átmeneti megoldást a hír fel-
dolgozására. Haladéktalanul felugrottam a fotelből, s mézbe 
öntöttem egy kis pálinkát a két pohárkába, indulatosan meg-
kevertem, s lecsendesedve elkortyoltuk. Ez még akkor is he-
lyes cselekedet volt, ha nem is végső megoldás. 

Most ülünk esténként a tv előtt, várjuk a megfelelő beje-
lentést. Mire a cikk megjelenik, remélhetőleg meghallhat-
juk. 

Valentini Zsuzsa
 

 

 
KÉPES SUDOKU 
 

Készítette: 
Pulai Istvánné 
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Április 22-én emlékezünk meg a Föld napjáról. A globálisan egyre fontosabbá váló világnap évről évre sürgetőbben figyelmeztet 
minket: a bolygónk adta életlehetőségeket bizonyos területeken messze túlhaladtuk, a természeti környezet pedig folyamatosan 
sérül, pusztul. Ha a következő generációkra – sőt, saját későbbi éveinkre – nem lepusztult, élhetetlen környezetet kívánunk 
hagyni, minden kis lépés fontos, amelyet a saját mindennapjainkban is különösebb erőfeszítés nélkül megtehetünk – s ebbe 
ugyanúgy beletartozik a szelektív hulladékgyűjtés, a kerti hulladékok égetés helyetti komposztálása, mint az energiatakarékos 
háztartási eszközök használata. És természetesen jelen cikksorozatunk témája: az illegális hulladék is. Mert mit ér az energia-
takarékos hűtő, ha végül egy dűlőút mellett, kidobott szemétként végzi? A környezettudatos emberek nagy erőfeszítéseket tesznek 
a világon mindenhol tapasztalható illegális hulladéktelepek felszámolására. A probléma – egyelőre – sajnos időről időre újra-
termeli magát. Sokak szemléletváltására van szükség, hogy fordulat következzen be. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság fő tevékenységei közé tartozik a természetmegőrzés, a tájvédelem, a természet-
védelmi gazdálkodás, valamint a szemléletformálás és az ökoturizmus. A Föld napja kapcsán munkatársaikat kérdeztük, mit 
tapasztalnak és mit tesznek területükön a környezetvédelmet érintő kérdésekben. 
 

Magyarországon és a világban is súlyos problémát je-
lent a sajnos nagyon sokféle módon megnyilvánuló környe-
zetszennyezés. Amennyiben tapasztalják ennek jeleit, az 
milyen típusú? 

A környezetszennyezés problematikája meglehetősen ösz-
szetett és nehezen számszerűsíthető, értékelhető dolog. Vannak 
olyan megjelenési formái, melyek bárki számára könnyen ész-
revehetőek és azonosíthatóak, elegendő, ha magunk elé idéz-
zük egy illegális hulladéklerakó vagy egy kirándulók, erdei 
munkások által teleszemetelt erdő képét, de a Balaton felszí-
nén himbálódzó műanyag palackok látványa is bizonyíték a 
folyamatosan zajló környezetszennyezésre. Sajnos azonban a 
problémák nem köthetőek kizárólagosan szándékossághoz, 
vagy gondatlansághoz. Sok tényező van, mellyel egy átlagos, 
jóhiszemű állampolgár is 
tudtán kívül jelentős mérték-
ben járul hozzá a környezet 
emberi eredetű terheléséhez. 
Fogyasztási szokásaink, a 
háztartások által megtermelt 
hulladék mennyisége, élet-
módunk mind jelentősen be-
folyásolják, hogy mennyivel 
járulunk hozzá a nagy közös 
egészhez, ami jelen esetben a 
környezet szennyezésének 
mértéke lesz. Sok kicsi sokra 
megy. Ennek a régen ismert 
mondásnak az egyik jó pél-
dája a Balaton esetében a für-
dőzők által a vízbe hordott 
naptej mennyisége. Egyes 
becslések szerint egy forgal-
masabb nyári hétvégén a fürdőzők testéről akár 1 tonna leégés 
elleni krém kerülhet a víztestbe, mely aztán a víz felszínén 
szétterülve rontja a levegő és vízfelület közötti gázcserét, az 
oxigén vízbe oldódását, továbbá egyes élőlénycsoportokra 
nézve közvetlenül is toxikus hatást gyakorolhat. Ennek elke-
rülésére, amennyiben lehetőségünk van rá, célszerű a vízbe-
menetel előtt igénybe vennünk a strandok zuhanyzóit, hogy le-
mossuk bőrünkről a napozókrémek maradványait. A Bala-
tonba érkező vízfolyások további szennyeződéseket szállíthat-
nak a tóba. Az iparszerű mezőgazdálkodás által kijuttatott mű-
trágyák, növényvédőszerek és a vízfolyásokba kerülő egyéb 
humán eredetű szennyezőanyagok mind tudományos módsze-
rekkel kimérhető és számszerűsíthető mennyiségű szennyező-
dést juttatnak a Balatonba. Ezek a kiragadott példák elegen-
dőek lehetnek arra, hogy belássuk: a társadalom, az állami és 

civil természetvédelmi szervezetek, a kutatói közösség és a 
jogalkotó együttes felelőssége, hogy a környezetszennyezés 
mértékét csökkentse, illetve a Balatont olyan ökológiai álla-
potban tartsa, hogy az képes legyen a kedvezőtlen hatások ki-
védésre, feldolgozására. 

Mennyire jellemző a Balaton-felvidéki Nemzeti Park-
hoz tartozó területeken az illegális hulladék problémája? 

Az illegális hulladéklerakók problémája nemcsak a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park területén, hanem az egész ország-
ban megoldásra váró feladatot jelent. Igazgatóságunk területén 
is számos esetben volt már szükség az ezzel kapcsolatos intéz-
kedésekre. Sajnálatos módon nagyon nehéz az esetek felderí-
tése és megelőzése. Érthető módon nem nagyon lehet előre je-
lezni, hol fog kialakulni illegális hulladéklerakó. Sok esetben 

a településekhez közel eső, 
elhagyott homokbányákban, 
kőbányákban, vagy zavar-
tabb településszéli erdőkben 
bukkannak fel, de néha a tele-
pülésektől egészen meglepő 
távolságra találunk szemétle-
rakókat. Az illegális szemét-
lerakók feltérképezésében a 
lakosság is aktívan részt ve-
het a HulladékRadar mobil-
telefonos alkalmazás segítsé-
gével. Az applikációval rög-
zített illegális szemétlera-
kók helyadatai sok esetben 
kerülnek a BFNPI-hez. 

Hogyan vesz részt a Ba-
laton-felvidéki Nemzeti Park 
az illegális hulladéklerakók 

formájában jelentkező környezetszennyezés felszámolásá-
ban? 

A felszámolásában való közreműködés a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóságán belül elsősorban a természetvé-
delmi őrök feladata. Ők azok, akik terepi munkavégzésük so-
rán a leggyakrabban bukkannak új, eddig nem ismert szemét-
lerakókra. Ilyen esetben az Igazgatóság erre fordítható korlá-
tozott anyagi erőforrásaihoz mérten önállóan intézkedik a hul-
ladéklerakó felszámolásáról, de az is nagyon gyakori, hogy a 
helyi önkormányzatokkal közösen, illetve a lakosság bevoná-
sával történik meg a szemét összegyűjtése és elszállítása. Egy 
új hulladéklerakat képződésénél az egyik kulcstényező, hogy 
a lehető legrövidebb időn belül észleljük a problémát és meg-
történjen annak felszámolása. Amennyiben ez nem történik 
meg időben, rendszerint a lerakott hulladék mágnesként vonz-

Az illegális hulladék nyomában 4-5.

Közösségi szemétszedés a Soós-hegyen 
az Európai Mobilitási Hét keretében, 2020 szeptemberében 

Fotó: Boór Ádám 
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za a többit és gyorsan növekedésnek indul a szemétkupac. Ter-
mészetesen a legnagyobb kihívást azok az illegális hulladékle-
rakók jelentik, melyek nagy mennyiségű szemetet, gyakran 
építési törmeléket, vagy egyéb veszélyes anyagot rejtenek, 
ezekben az esetekben a hulladéklerakó csak munkagépek al-
kalmazásával, jóval költségesebb módon számolható fel. To-
vábbi problémát jelent a felszámolt hulladéklerakók esetében 
a kiújulás: megesett, hogy már a lerakó megtisztításának más-
napján ismét illegálisan lerakott szemét jelent meg a területen. 
Az elkövetők tetten érése, azonosítása és felelősségre vonása 
meglehetősen nehéz feladatot jelent. A probléma kezelésére 
Igazgatóságunk rendszeresen együttműködik a természetvé-
delmi hatóságokkal, mezőőrökkel, közterület-felügyelőkkel, ci-
vil szervezetekkel és önkormányzatokkal, továbbá a lakosság 
bevonásával több esetben szervezett sikeres szemétszedő akci-
ókat is. 

Mennyire játszik szerepet a környezetszennyezésben a 
mezőgazdasági tevékenység során használt növényvédő 
szerek és műtrágyák alkalmazása? 

Az iparszerű mezőgazdasági módszerek térnyerése követ-
keztében a növényvédő szerek és műtrágyák felhasználása 
megsokszorozódott, ami maga után vonta a környezetszennye-
zés fokozódását is. Sajnos ez folyamat napjainkban is tart, a 
hatalmas méretű mezőgazdasági táblák kialakulása, a termesz-
tésbe vont fajták számának drasztikus csökkenése hozzájárult 
annak a jelenségnek a kiala-
kulásához, hogy manapság o-
lyan szántóföldi kultúrák jön-
nek létre, melyekben adott e-
setben óriási területen ugyan-
annak a kultúrnövénynek né-
hány fajtáját termesztik. Az 
ilyen lecsökkent változatos-
ságú szántóföldi kultúrák nö-
vényvédelme csakis a kemi-
káliák intenzív használatával 
valósítható meg. A túlzott mű-
trágyahasználat következté-
ben a talajvízhálózat gyakran 
szennyeződik, a szennyező-
dés a természetes vízfolyása-
inkban, tavainkban is megje-
lenhet, hozzájárulva például 
az algák okozta vízvirágzások kialakulásához. A növényvédő 
szerek sajnos nem minden esetben csak a felhasználás indokát 
jelentő kórokozó vagy károsító ellen hatnak, hanem jelentős 
károkat képesek okozni a természetes növény- és állatvilágban 
is. Ezen kedvezőtlen hatások különösen jelentősek lehetnek, 
ha kijuttatásuk gondatlanul történik meg, például szeles idő-
ben permetezve a növényvédőszerek messze elsodródhatnak, 
károsítva a természetes ökoszisztémákat úgy, hogy közben rá-
adásul a védekezés hatékonysága is csökken. A fenti problé-
mák megoldása nem képzelhető el a vásárlói fogyasztási szo-
kások átalakulása, a termelési szerkezet megváltoztatása és 
korszerű agroökológiai kutatások támogatása nélkül. 

Milyen a nemzeti park fennhatósága alá tartozó térség-
ben a Natura 2000-es védettség alatt álló területek hely-
zete? 

A Natura 2000 státusz jelentőségének megértéséhez tudni 
kell, hogy a ritka, védelemre érdemes, vagy védett fajoknak 
élőhelyéül szolgáló területek esetében a tájhasználat megszű-
nése nagyjából ugyanolyan súlyos fenyegetést jelent, mint a te-
rület túlhasználata. Például a legeltetés vagy a kaszálás felha-
gyásakor a cserjésedés, vagy az avarréteg felhalmozódása kö-
vetkeztében az élőhelyek átalakulnak, megszűnnek és sok 

esetben már nem biztosítanak megfelelő életteret a fajoknak. 
Mára már világossá vált a tény, hogy az emberiség élelmezés-
ének hosszú távú és a változó környezeti, klimatikus feltételek 
melletti biztosítása elsősorban az ökológiai rendszerek műkö-
dőképességétől és jó állapotától függ, melynek egyik kulcsté-
nyezője a mezőgazdasági rendszerek biológiai sokféleségének 
megőrzése. Ezért fontos a Natura 2000 hálózat, illetve a hozzá 
kapcsolódó támogatási rendszer, hiszen a résztvevő gazdák a 
támogatásért cserébe be kell tartaniuk egy sor speciális, a bio-
lógiai sokféleség fennmaradását biztosító előírást. Az előírá-
sok betartását a természetvédelmi őrök ellenőrzik, illetve taná-
csokkal látják el a gazdálkodókat. A Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park szinte kivétel nélkül jó kapcsolatot ápol a gazdálko-
dókkal, a gazdák egyre rutinosabban ismerik ki magukat a Na-
tura 2000 hálózat szabályai között, összességében Igazgatósá-
gunk működési területén a hálózat megfelelően működik és op-
timista jövőképünk van e tekintetben. 

A Balaton környéki településeken mostanában renge-
teg építkezés zajlik. Van-e hatásuk a nemzeti park térség-
ében a sajtóban gyakran említett építkezéseknek? Ha igen, 
milyen? 

Az elmúlt évek statisztikáiból kiderül, hogy az ország terü-
letét nézve, a legtöbb új lakás a Balaton-felvidéken épült. Ez 
rendkívül riasztó folyamat a környezeti értékek szempontjából. 
A partvidék és az agglomeráció már most is jelentősen túlter-

helt. 
A megnövekedett szenny-

víz-mennyiség, az építési hul-
ladékok és a vízpart folyama-
tosan csökkenő átszellőzése 
jelentős környezeti terhelést 
jelent. 

Nagyon erős szemléletfor-
málásra lenne szükség a kör-
nyezet védelmében, valamint 
a hagyományos Balaton-fel-
vidéki településkép megőr-
zése érdekében. 

Mi a helyzet jelenleg a 
balatoni természetes part-
szakaszok védelmével? Mi-
lyen hatással van a Bala-
tonra a mederkotrás, a víz-

szintemelés és a vízminőség-változás? 
Ez is elég komplex kérdés. Összességében mindaz a be-

avatkozás, ami ökológiai vonatkozásban hat a tóra, a tó egé-
szére vagy részeire, hatással van a természeti értékekre is. 

Ennek tükrében minden nagyobb dimenzióban végrehajtott 
beavatkozás – így a magasan szabályozott vízszint, a kotrás – 
hatással van a tó egészének ökológiai állapotára. 

A vízminőség változása (javulása vagy romlása) elsősor-
ban inkább a beavatkozások következménye és ezt követően 
egyben lehet oka is a megfigyelhető változásoknak. 

Természetvédelmi szempontból más kérdéseket és problé-
mákat vet fel a nyílt vízi kotrás és a part közeli kotrás (pl. ki-
kötők kotrása, strandok kotrása, felhomokozása) és a mester-
séges partvédő művek karbantartása, felújítása, fejlesztése, 
létrehozása. Ebben a folyamatban is érvényes a „minden min-
dennel összefügg” elv. A nyíltvízi kotrások vonatkozásában el-
sősorban a mikor, hol, hogyan kérdéskörben van lehetőségünk 
véleményt formálni. A „kell – nem kell”, „szükséges – nem 
szükséges” kérdéskör elsősorban a kutatások eredményén és a 
vízügyi ágazat véleményformálásán múlik. 

A parti régiót érintő beavatkozások és a magasan szabá-
lyozott vízszint jelentős hatást fejt ki a parti régió természetes 

Nádsziget a Balatonon 
Fotó: Sárfi Axel 
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és természetközeli partszakaszaira, élőhelyeire. A part menti 
kotrások elsősorban lokálisan fejtenek ki hatást, a vízszint sza-
bályozása pedig az egész tóra vonatkozóan. 

A kotrások egyik fő problémája, melynek komoly termé-
szetvédelmi vonatkozásai is vannak, a kotrási végtermék elhe-
lyezése, a sankolóterek használata. 

A 120 cm-es szabályozási vízszint engedélyeztetésével az 
alábbi kérdéskörök és problémák merülhetnek föl: 
● A nádasok, így a természetes, természetközeli partszakaszok 

is visszaszorulnak, csökken a területük, mivel a magasabb 
vízszint a part felé tolja el az élőhelyeket, ahol viszont nincs 
hely, kivéve a nagyobb öblözeteket (Bózsai, Szigligeti, Ke-
rekedi, Paloznaki), de itt is csak korlátosan. 

● A területi visszaszorulás mellett minőségi romlás is végbe 
megy a nádas élőhelyeken. 

● Az élőhelyek területi és minőségi átalakulása természetesen 
a fajkészletet és a fajonkénti egyedszámokat is meghatá-
rozza, befolyásolja. A területi visszaszorulás, az élőhelyek 
elvesztése egyértelműen minden fajra negatív hatással van. 
Vannak fajok, amelyeknek az élőhelyek minőségi átalaku-
lása kedvez, vannak, amelyeknek nem. Általánosságban 
azért az érzékenyebb, igényesebb fajoknak kedvezőtlenebb 
a helyzet, a nádi énekesmadár-közösségeknek például egy-
általán nem kedvez. 

● A nádasok visszaszorulása, eltűnése rövid és középtávon a 
vízszint változásának (is) függvénye. Alacsony vízszint ese-
tén a magas vízszintű állapotban visszaszorult nádas ismét 
kihajthat. 

● A vízparti területek szabályozása folyamatban van. A szak-
mai egyeztetések során a természetes partszakaszok megőr-
zésének és védelmének szükségességét képviseljük. 

Balatonkenesével kapcsolatban: milyen jelenleg az it-
teni tátorjános terület helyzete? 

A tátorján egykor hazánkban jóval gyakrabban előforduló 
faj volt, azonban löszgyepi élőhelyeit felszántották a jó minő-
ségű talajuk miatt. A faj 1982 óta fokozottan védetté vált, hi-
szen már csak olyan helyeken tudott fennmaradni, mint pél-
dául a balatonkenesei magaspart löszös talaja. 

A Balatonkenesei Tátorjános Természetvédelmi Terület 
helyzete összetett. Az országosan is védett területre jellemző, 
hogy a tátorján élőhelye jelenleg is tagolt. A felmelegedés, a 
klíma szárazabbá válása nem kedvező a faj fennmaradása 
szempontjából. A tátorján virágzása változó, a TT területein 
hozzávetőlegesen 40 tő szokott nagy, fehér gömb látványát 
nyújtva virágzani. A Balatonkenesei Tátorjános Természetvé-
delmi Terület Soós-hegyi kilátóval érintett részét az Önkor-

mányzat kezeli, a szakmai útmutatásunknak megfelelően, má-
sik részét Igazgatóságunk kezeli. A mi kezelésünkben lévő te-
rületen az illegális hulladéklerakás korábban jelentős volt. A 
hulladékot elszállítottuk, és a folyamatos átjáró gépjárműfor-
galom és a szemetelés megszüntetése érdekében sorompót he-
lyeztünk el a tavalyi évtől. Az Önkormányzat által kezelt terü-
letrészen az utóbbi időszakban egyre növekvő turistaforgal-
mat tapasztalunk. A turistaforgalmat láthatóan irányítani kell, 
a közeljövőben cölöpös terelés lesz kialakítva, hogy a termé-
szetvédelmi területre való gépkocsibehajtást megakadályoz-
zuk. Jelentős a szemetelés a kilátó környékén is, ezért mi azt 
szoktuk kérni a látogatóktól, hogy az általuk hozott ételek és 
italok csomagolását, az üres palackokat, a kirándulás után vi-
gyék magukkal haza. Ezek már jóval kisebb helyet foglalnak 
és súlyuk elenyésző. 

A környező élőhelyek tekintetében erőteljes beépítési kedv 
tapasztalható. A tátorján szórványosan sok helyen előfordul, a 
nem védett területrészeken is. Ezeken a helyeken az építkezé-
sek mellett a túlzott kaszálás és fűnyíróhasználat, valamint az 
akác térhódítása számottevő gondot jelent. 

Nagy Krisztina 

Nagyon köszönöm a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársainak 
a témában nyújtott segítségét: Dr. Nagy Lajos, a Természetmegőrzési 
Osztály vezetője, Szabó Gábor és Szentmiklósi-Nagy Kornél termé-
szetvédelmi őrök, valamint Kaszián Ágota tájvédelmi munkatárs vá-
laszait és Békássy Anna koordináló tevékenységét! Külön köszöne-
tem Ritter József közreműködéséért, hogy a válaszadó feleket meg-
találhassam.

A környezetszennyezés, szemetelés nem 
csak az emberek problémája és bosszúsága 
– sokat ártunk a velünk létező élőlények-
nek is. Mit tehetünk a körülöttünk élő fajok 
védelméért? Tóth István biológia szakos 
egyetemi hallgatóval beszélgettünk róla. 

Nemrég érdekes tanulmány jelent meg a Pro-
ceedings of the Royal Society B című tudo-
mányos folyóiratban. Amerikai kutatók arra voltak kíváncsiak, milyen hatással van a környezet- és ezen belül kiemelten a zaj-
szennyezés természeti környezetünkre. Új-mexikói fapopulációk vizsgálata során arra a következtetésre jutottak, hogy az elmúlt 
hetven évben településeinken jelentős mértékben megnőtt zaj – melynek forrásai az utak, az ipar, az építkezések és az egyéb 
emberi tevékenység – olyan következményekkel jár, amelyek hosszú távon is hatással lehetnek az életünkre. A fák, melyek zajjal 
terhelt környezetben élnek, mintegy 75%-kal kisebb ütemben növekszenek, mint a csendes vidékeken élő társaik. Oka ennek, hogy 
a terjedésüket, beporzásukat segítő rovarok, madarak, más állatok elvándorolnak az emberi jelenlét káros hatásainak eredmé-
nyeképpen, s az érintett területet még a zajforrások számának csökkenése vagy megszűnése után is jó ideig elkerülik. A zaj tehát 
problémaforrás a velünk élő fajok számára – de esetükben ugyanígy beszélhetünk a városok fényszennyezéséről vagy az ember 
által a környezetbe juttatott hulladékok károsító hatásáról is. 

Virágzó tátorján a Soós-hegyen. Fotó: nk 
 

Május 10. – Madarak és fák napja
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– Mit tesz a körülöttünk élő állat- és 
növényfajokkal a természetbe kerülő hul-
ladék? 

– A hulladék, legyen az szelektíven 
gyűjtött vagy illegálisan kidobott, valami-
lyen formában károsítja az élő környeze-
tet. A jövőnk egyik legfontosabb megol-
dásra váró problémája, amely egyébként a 
klímaváltozás egyik mozgatórugója, min-
den bizonnyal a hulladék mennyiségének 
drasztikus növekedése. 

– Hogyan károsítja a mindennapi em-
beri élet során keletkező és a természetbe 
kerülő szennyeződés az élőlényeket? 

– Leggyakrabban a természetben sé-
tálva és esetleg a híradásokból értesülünk 
az ember hulladék általi természetpusztí-
tásáról. Ezek a természetet gyakran akár 
olyan mértékben roncsolják, hogy az ere-
deti állapotok nem tudnak visszaállni. 
Gondoljunk csak a közelmúltban történt 
olajszennyezésre a Ráckevei-Soroksári Duna-ágon. A közel 
20 000 liter fáradt olaj miatt az iszapot és a növényzetet a 
szennyezett terület egészéről el kellett távolítani. Ezt követően 
megbomlott a természetes egyensúly. A terület helyreállítása a 
többi munkálatokkal együtt 370 millió forintba került, így ez 
nem csak a természetet terhelte meg: anyagi és egészségügyi 

kockázata is van. A hulladék-
ból a természetbe kerülő mér-
gező vegyianyagok nagy való-
színűséggel az emberhez is el-
érnek. A természetbe kihelye-
zett műanyagok, például az el-
dobott PET palackok, nejlon-
zacskók bomlása a fagyás-ol-
vadás, az UV fény és a mecha-
nikai hatások miatt felgyorsul. 

Ezekből leválva kialakulnak a mikro- és nanoműanyagok. A 
WWF és az ausztráliai Newcastle Egyetem kutatása szerint egy 
átlagos ember a Földön hetente egy bankkártyányi mikromű-
anyagot, azaz 5 g-ot visz be a szervezetébe. Ez történhet a víz 
ivása vagy egy kellemes halvacsora elfogyasztása által is. A 
szél által szállított mikroműanyagok a vízbe kerülve nem csak 
ránk, hanem a vízi élőlényekre is – kisméretű algától a halakon 
át, a hatalmas bálnákig – veszélyesek. A lenyelt mikroműanya-
gok felsérthetik vagy eltömíthetik az állatok emésztőrendsze-
rét, s a szövetekig hatolva gyulladások keletkezhetnek a 

szervezetükben. A mikroszálak ráteke-
redhetnek kisebb méretű állatokra, pél-
dául egy kandicsrákra, ezáltal mozgás-
képtelenné téve, az állat elpusztul. Szá-
mos háztartási hulladék okozta már élőlé-
nyek halálát. Gondoljunk csak azokra a 
teknősökre, melyek a vízben lebegő nej-
lonzacskókra azt hitték, hogy táplálékul 
szolgáló medúzák. Vízi madaraknak 
gyakran szorul a nyakára vagy a testének 
más részére műanyaghulladék, de nem 
szabad elfelejteni a kidobott hálókba be-
legabalyodó tengeri emlősöket, delfine-
ket, fókákat sem. Vannak azonban olyan 
állatok is, amelyek hasznot húznak a hul-
ladékból. A városokban kukázó, urbani-
zálódott varjak vagy rókák ma már gya-
kori látványnak számítanak. A hulladék-
lerakók környékén sirályok, seregélyek 
nagy csapatait lehet megfigyelni, ahogy a 
szemét között válogatnak. Azonban erre 

akár saját kertünkben is felfigyelhetünk, amikor megtekintünk 
egy-egy énekesmadár-fészket. Én a hulladékhasznosítást a sár-
garigó esetében láttam, kék műanyag madzagot és nejlondara-
bokat is beépít fészkébe. A széncinege sem veti meg a szét-
foszló piros szőnyegszálakat, ha fészeképítésről van szó. 

Persze nem csak az állatokra és az emberekre van negatív 
hatással a hulladék. A hatalmas hulladékhegyek, amelyek 
gyakran távol helyezkednek el a várostól, óriási területeket 
vesznek el a természettől, ezáltal pedig a növényvilág is káro-
sodik. Egy másik, szintén a flórára nagy kockázatot jelentő ha-
tás, a zöldhulladék természetbe történő kihelyezése. Ez a hul-
ladéktípus tartalmazhat idegenhonos, invazív, díszkertekből 
származó növényi szaporítóképleteket, emellett olyan he-
lyekre juttatunk ki szerves anyagot, ahol ekkora mennyiséggel 
egyébként az ott élő fajok nem találkoznának, ezáltal megvál-
toztathatjuk akár a hazai fajösszetételt. E problémával lakóhe-
lyünkön is gyakran lehet találkozni, annak ellenére, hogy meg-
oldott a zöldhulladék-szállítás. Ám utóbbi sem a legkörnyezet-
kímélőbb megoldás: gondoljunk csak a jármű által kibocsájtott 
káros anyagokra, miközben a hulladékszállító jármű végigha-
lad a település utcáin, illetve a zsákok és a kötözőanyag gyár-
tási folyamata során keletkező hulladékokra, káros anyagokra. 
Ezen okokból javaslom inkább az otthoni komposztálást. 

Minden egyes szemetesbe vagy természetbe kerülő hulla-
dék hatással van a természetre és ezen keresztül ránk, embe-
rekre is. A legfontosabb, hogy próbáljuk meg csökkenteni az 
egyszerhasználatos műanyag eszközök számát a háztartásban 
és kerülni a műanyag csomagolású termékeket. 

Nagy Krisztina 

Szárcsa szemétből készült fészkén
 

Szemetesben turkáló malukui íbisz –
a helyiek „kukázó csirkének” hívják ezt a fajt

 

Szürke gém
 

Kérges teknős
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                                                 A madarak és fák napja a 
                                                 Föld napjának testvérünnepe.
                                                 Célja a társadalom, elsősorban 
                                                 az ifjúság természetvédelem i- 
                                                 ránti elkötelezettségét formálni. 
                                                 Csaknem száz éve minden év
                                                 május 10-én tartják. 

1902-ben Párizsban több ország közös egyezményt írt alá a 
„mezőgazdaságra hasznos madarak” védelme érdekében.
Chernel István ornitológus még abban az évben megszervezte 
az első madarak és fák napját. Az eseményt iskolai keretek 
közé Apponyi Albert vallási- és közoktatásügyi miniszter ren-
delete emelte be: májusban vagy júniusban „természetvédő” 
és „erkölcsnemesítő” szellemben tartották meg az elemi nép-
iskolákban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apponyi miniszteri utódja, Klebelsberg Kunó 1931-es rende-
letéből az derül ki, hogy az emléknapot az amerikai Madarak  
napja (Birds day) és Fák napja (Arbor day) alapján gondolták 
el. Az iskolai tanítók ezen a napon „szép, emelkedett és beható 
előadást tart a madarak életéről, a természet háztartásban 
való jelentőségéről, az ember gazdaságaiban, de lelkületében 
játszott szerepéről is”. Kifejtette „a fák jelentőségét”, a gye-
rekek pedig fát ültettek, mely „azután magával a gyermekkel 
növekszik, és így a gyermek lényéhez fűződik”. 

Az első világháborút követő évtized- 
ben csökkent az emléknap jelentősé- 
ge. Klebelsberg Apponyi iránti tiszte- 
letből újította fel a szokást: „újból 
teljes érvényt igyekszem szerezni an- 
nak a fennkölt szellemből fakadó ren- 
delkezésének, mellyel a magyar er- 
dők, mezők dalos madarainak és a 
fáknak megvédelmezését kívánta el- 
érni akkor, amikor a fogékony gyermeklelket a madarak és fák 
szeretete felé igyekezett gyöngéden hajlítani”. Az iskoláknak 
vissza is kellett jelezniük, milyen programokkal és eredmény-
nyel tartották meg e napot, s rendelkezésükre kellett állnia 
Herman Ottó Madarak hasznáról és káráról című munkájának. 
Klebelsberg szerint a hagyomány újraélesztésével „a fa és bo-
kor szeretete elterjed a nép között, mert annak megóvásával és 
ápolásával együtt önként föltámad és gyökeret ver a nép szív-
ében, értelmében egyaránt a hasznos madarak védelme is”. 

Forrás: Wikipédia
Pulai Istvánné

 

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

Május első vasárnapja 

Az anyák napja története 
Egyik legszebb ünnepünkön az édesanyáknak, nagyma-
máknak adunk hálát soha nem múló szeretetükért, gondos-
kodásukért. 
Az édesanyák megünneplésének története az ókori Görög-
országig nyúlik vissza. Tavaszi ünnepségeket tartottak az 
istenek anyjának, Rheának a tiszteletére, s vele az édes-
anyákat is ünnepelték. Az 1600-as évek Angliájában az ün-
nep ismét felbukkant. Ekkoriban keresztény vallási színe-
zetet is kapott: a húsvétot követő negyedik vasárnapon tar-
tották, az anyák vasárnapján. Ilyenkor a családjuktól távol 
dolgozó szolgálók is szabadnapot kaptak, hogy hazamehes-
senek és a napot az édesanyjukkal tölthessék. 
A modern anyák napja szülőhazája 
Az Egyesült Államokban 1872-ben Bostonban ünnepelték 
először, Julia Ward Howe kezdeményezésére, aki Anyák 
Napi Kiáltványát írta. Célja a polgárháború során fiaikat, 
férjeiket elvesztett anyák támogatása és tisztelete volt. 
1907-ben Philadelphiában Anna M. Jarvis nemzeti ünneppé 
próbálta nyilváníttatni az ünnepet, és szerette volna nemzet-
közi elismertségűvé tenni. Május második vasárnapjára 
tűzte ki, elhunyt édesanyjára emlékezve. Végül célt ért: 
Woodrow Wilson amerikai elnök 1914. május 9-i rendele-
tével emelkedett e nap az anyák ünnepévé. 
Hazai felbukkanása 
Magyarországra Petri Pálné, a Vallás- és Közoktatási Mi-
nisztérium államtitkárának felesége hozta az ötletet Ameri-
kából. 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta 
először, a májusi Mária-tisztelethez kapcsolódóan: a MÁV 
Gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekek közreműkö-
désével rendeztek anyák napi ünnepséget. 1928-tól minisz-
teri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az 
anyák napját. 

Pulai Istvánné 
 

Nagyon szeretlek, édesanyám! 

Harminckét évnyi távolságból küldöm utánad, hozzád a 
szót, mert félek, akkor, amikor még mondhattam volna né-
ked, nem mondtam. S talán gondom sem volt arra, hogy ér-
zed-e, mennyire szeretlek. Te mondtad mindig, nem voltam 
rossz gyerek. Úgy haltál meg, hogy nem tudtam elköszönni 
tőled. Fájó szívvel és könnyes szemmel álltam a sírod felett. 
Akkor még nem tudtam, mennyire fog fájni, hogy már nem 
mondhatom meg neked: nagyon szeretlek, édesanyám! 

Döbrősy István Zoltán 
Ismeretlen szerző után, kis változtatással 
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Ebben a részben észak, északkelet 
felé, Csajág irányába haladunk tovább. 

Az Öreghegy aránylag közel van te-
lepülésünk központjához, bár ezt meg-
előzően előtte foglal helyet a Közel nevű 
határrész (amely valóban közelebb esik 
a központhoz), valamint a Görög-hegy 
is. Őseink igen találóan adtak nevet, me-
lyek közül szinte mindegyikre kézzel-
fogható magyarázattal találkozhatunk 
Kis András: Az 1000 éves Kenese című 
könyvében, de mi magunk is kikövet-
keztethetjük azokat. Az Öreghegyen va-
lószínűleg ősidőktől fogva szőlőt ter-
mesztettek, innen ered a neve is. A falu 
borospincéinek nagy részét ide építették, 
ami arra enged következtetni, hogy a he-
gyet hajdan sok szőlő borította. Ma csak 
kisebb területen vannak szőlők, a pincék 
száma is csökkent. 

Következő úti célunk a Gulyakút. 
Emlékszem, kiskoromban, amikor még 
földes utca volt a Bocskai. erre hajtották 
ki a teheneket a legelőre. Az itatáshoz 
gémeskutat készítettek a gazdák. Akko-
riban szüleimmel kijártunk ide az apró 
szegfűgombáért. Anyám finom levest 
főzött belőle. Az iskolából néhányszor 
akadályversenyekre jöttünk ide. A le-
gelő felé vezető út mellett egy lankás he-
lyen csodaszép margarétákat láttam. A 
dombok szegélyén többféle mezei virág 
pompázott, például mezei varfű, szürke- 
és vajszínű ördögszem, héjakút mácso-
nya, tövises iglice, szamárbogáncs, kö-
zönséges aszat (ez utóbbi igen szúrós 
volt). 

Maradandó, emlékezetes élmény 
volt a legtöbb kenesei felnőtt és gyerek 
számára az a majális, amelynek ez a cso-
daszép, dombokkal körülölelt völgy volt 
a helyszíne. Sokan emlegetjük nosztal-

giával ezt a jól sikerült 
közösségi ünnepet, e-
gyüttlétet. Személy sze-
rint sajnálom, hogy a gé-
meskút sincs már meg, a 
területet pedig tulajdono-
sai be is kerítették. Tud-
juk, szükség volt erre. 

Érthetetlen, hogy né-
hányan ezt a szeretett he-
lyet sem kímélték, sze-
métteleppé degradálták. 
Pedig talán nem kizárt. 
hogy események helyszíne lehetne még 
így is, ma is! 

Kenese határában, kisebb túrával a 
Gulyakút után kelet felé haladva kiérünk 
a Márkóba. Valamikor szőlőhegy volt ez 
is. 

Utunk végén következzék a Hosszú-
mező. Ide kiskori emlékeim nem fűződ-
nek, sajnos. Talán a gyerekeimmel mos-
tanában tett gyalogtúrák alkalmával 
érintjük ezt a határrészt is. 

Kis András így ír könyvében: „A 
Márkó szőlőhegy felett északra nyúlik 
egy dűlő, mely részint legelő, részint 
szántóföldekből és szőlőből áll. Keletről 
magas puszta partok határolják s Hosz-
szúmező név alatt ismeretes. Tagosítás 

után egy részét felszántották és sok sar-
kantyú- és fegyvertöredéket találtak. So-
kan ebből azt gondolták, hogy itt lehetett 
az 1532. évi kenesei országgyűlés. A va-
lóság azonban az, hogy Rákóczi tábor-
noka, Vak Bottyán és alvezére, Béri Ba-
logh Ádám itt aratott győzelmet 1707-
ben Rabutin császári generális lovasai 
felett.” – Erről a történelmi eseményről 
egy emléktáblával emlékezünk, amely a 
Városháza bejáratához közel látható és a 
hivatal épülete maga is a Béri Balogh 
Ádámról elnevezett téren áll. 

A Hosszúmező északi részén a Hosz-
szúmező-puszta (Zongor-puszta) házai 
állottak. A pusztát az 1980-as évek kö-
zepén elbontották. 

Kedves olvasók! A Hírlapnak e havi 
számával együtt öt részben próbáltam 
bemutatni lakóhelyünk határát a legis-
mertebbnek vélt határnevekkel együtt, 
melyek szinte mindegyikéhez személyes 
élményeimet is hozzákapcsoltam. Re-
mélem, hogy a téma iránt érdeklődők 
megelégedésére tettem mindezt. 

A következő lapszámban a Balaton-
part érdekes elnevezésű helyei közül vá-
logatok egy kis csokorra valót. hisz majd 
ezzel lesz teljes ez a téma. 

Forrás: Kis András: Az 1000 éves Kenese 
Pulai Istvánné 

Hátha valaki nem ismeri… 
Balatonkenese kulturális és természeti kincsei; határnevei 5. 

 

Ez a hely szintén gyermekkori emlé-
keimben él leginkább. Szeretett Filó 
nagyapám többször hívott magával: 
„Gyere, kis Cigusom, menjünk ki a 
Márkóba!” És én mentem, mentem 
boldogan, pedig nem is volt közel. 
Papa mindig azt mondta, hogy van ott 
egy darab földecskéje, oda megyünk. 
Nyaranta szoktunk kigyalogolni arra 
a bizonyos helyre. És mi volt ott? Né-
hány kistermetű cigánymeggyfácska, 
tele sötétpirosra érett gyümölcsével 
és egy-két elbokrosodott „lasponya-
fa”. A meggyből jól belakmároztunk 
és szedtünk, hogy haza is jusson be-
lőle. „A lasponya majd akkor lesz jó, 
ha még nagyobb lesz és hazavisszük 
a szekrény tetejére, hogy ott puhul-
jon” – tanította öregapám. Ezeken a 
hosszú sétákon mutatta meg a lele-
ményes szarkafészkeket is. „Nézd 
csak, Cigusom! Tetőt is csinált ez az 
okos madár!” 

Ezen a helyen el kell mondanom, 
hogy mennyire szerettem őt! Annyi 
mindent tanultam tőle! És biztos va-
gyok benne, hogy a természet szere-
tetét is tőle örököltem. Ezer hálával 
gondolok rá! 

 

Gyerekkoromból kedves emlékeket 
őrzök e hellyel kapcsolatban. Akko-
riban még a Bocskai utcában laktunk 
és közvetlen szomszédságunkban élt 
Icuka barátnőm. Több alkalommal a 
nagymamájával együtt hármasban 
baktattunk ki az Öreghegyre, mivel 
volt ott egy darab földjük. Míg a 
nagymama tett-vett a kukoricásban, 
mi Icukával játékkal múlattuk az időt. 
Állt ott egy öreg pince, melynek 
dombjáról kacagva-nevetve gurul-
tunk és gurultunk lefelé, ki tudja 
hányszor, fáradhatatlanul. 

Volt itt többféle növény, mezei virág. 
Számomra legérdekesebb egy bizo-
nyos fűféle volt, amit itt és akkor lát-
tam először, ráadásul rengeteg volt 
belőle. Ez pedig egy aránylag magas, 
nádhoz hasonlító növény, a siska 
nádtippan volt, tudtam meg később. 

 

A Gulyakút

Filó nagyapám
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Zöldségfélék 

Figyeljük a növényvédelmi előrejelzéseket és szükség sze-
rint védekezzünk. A burgonyát kupacoljuk föl, a gyomirtást ne 
hanyagoljuk el, fejtrágyázást végezzünk és száraz időben fo-
lyamatosan öntözzünk. A fagy ellen fátyolfólia-takarással vé-
dekezhetünk, s a keresztesvirágúakat megóvhatjuk rettegett el-
lenségüktől, a különböző peterakóktól, amelyek nem tudnak 
hozzáférni a növényhez. A fagyok elmúltával ültessük ki a 
fagyérzékeny paprika-, tök-, illetve dinnyepalántákat; zsengén 
szedjük a zöldborsót, ne hagyjuk beöregedni a retket és a salá-
tát. Védekezzünk a meztelen csigák ellen! 

Gyümölcs, szőlő 

A kordonon vagy fal mellett nevelt gyü-
mölcsfákat előbb kötözzük, majd végezzük el a 
zöldmetszést! Ha a gyümölcsfélék sűrű termést 
ígérnek, ritkítsuk meg, hogy szebb, egészsége-
sebb terméseket érleljenek. Figyeljük a növény-
védelmi előjelzéseket – manapság az interneten 
is lehetséges – és szükség szerint védekezzünk, 
különösen az almamolyok, a cseresznyelégy és 
a levéltetvek, valamint a gombás betegségek el-
len. Jó beleszagolni a kora reggeli friss leve-
gőbe, de ha az orrunkban gombaillatot érzünk, 
gondoljunk a szőlőnk növényvédelmére. 

A gyomirtást itt se hanyagoljuk el, a cserjé-
ket és gyümölcsfákat öntözzük meg, kezdjük a 
szőlő zöldmetszését. 

Dísznövények 

A korán nyíló futókat, az elnyílt, alpesieket, 
gyorsan növő cserjéket metsszük meg és vágjuk 
vissza. A futókat rögzítsük kötéssel, a magas nö-
vésű évelőknek biztosítsuk a támasztékot. Fa-
gyosszentek elmúltával kiültethetjük az érzé-
keny egynyáriakat, évelőket. Vessük újabb fű-
szer- és gyógynövényeket, vessük el a hosszú te-
nyészidejű kétnyáriakat is. Az évelőágy és szik-
lakert kipusztult növényeit pótoljuk. Vizsgáljuk 
át a rózsát és a többi dísznövényt. Fertőzés ese-
tén lépjünk fel a tetvek és hernyók ellen. A gyö-
kérlabda nélküli örökzöldek ültetését fejezzük 
be, a friss ültetésűeket száraz időben folyamato-
san öntözzük. A hajtatott hagymások visszahú-
zódnak. A gyep szellőztetését és tápanyagután-
pótlását még végezhetjük, s visszametszhetjük 
az elvirágzott tavaszi díszcserjéket. A fagyok el-
múltával a virágpalánták kiültethetők, a balkon-
ládák beültethetők és az átteleltetett muskátlik is 
szabadba helyezhetők. Az őszi krizantém palán-
táit most ültessük ki. 

Növényház 

A paradicsomról csípjük le az oldalhajtáso-
kat és trágyázzuk. Verőfényes idő esetén szel-

lőztessünk és árnyékoljunk. Szedhetjük az ubor-
kát és a paradicsomot. Még néhány gondolat 
ezekről a kedves zöldségnövényekről: a paradi-
csomfajták megfelelő kiválasztásával igen köny-
nyen szerezhetünk sikerélményeket. A palánták 
kiválasztásakor vegyük figyelembe a saját lehe-
tőségeinket és a fajták adottságait. 

Néhány fajtát mutatok be. Kezdjük a sort a 
manóval! Manóka gyönyörűség lehet: nemcsak a 
termésével, de a megjelenésével is elkápráztathat 
minket. Kiváló tanítónövény, 60 cm-nél ritkán nő 
magasabbra, termései pingponglabda méretűek, 
időnként sallangok jelennek meg rajta, mintha 
orra vagy fülecskéi nőnének a paradicsomnak. 
Determinált fajta, ezért igen korán számíthatunk 
a termésére, cserépben és balkonládában is ne-
velhető. 

Romus: szabályos rajongótábora alakult ki, az 
interneten oldalakon keresztül regélnek róla 
azok, akik savmentes paradicsomot szeretnek fo-
gyasztani, elkerülvén a gyomorégést.  Ez a fajta 
napsárga színű, termését fürtökben hozza. Érde-
kesség, hogy a pomodoro (ami olaszul paradicso-
mot jelent) fordítása aranyalma, ebből arra lehet 
következtetni, hogy régen a sárga paradicsom je-
lentősebb mennyiségben volt jelen, a nemesítés 
során a későbbiekben mentek el a piros szín irá-
nyába. 

Ugyanilyen sárga gyönyörűség lehet a Perun 
nevezetű futóparadicsom, amely ha nem bír ma-
gával, simán lenövi a 2 méter hosszúságot, s gi-
gantikus mennyiséget terem apró, mézédes, körte 
alakú gyümölcséből. A gyerekek imádják, egy 
falat – egy gyümölcs. Egyik évben olyan bőség-
gel termett, hogy ebből készítettük a paradicsom-
sűrítményt is, úgyhogy az évben sárga volt a pa-
radicsomlevesünk, de jó volt, mert gyorsan elfo-
gyott. 

Testvére a Radana nevű paradicsom, amely 
ugyanúgy körtécske vagy csepp formájú, időn-
ként a bibe felől csecses. Rendkívüli kondíciójú, 
konstans fajta, jó eséllyel a lehullott gyümölcse 
kiűzhetetlen lesz a kertünkből. 

Kertésznaptár 
Május 

Pünkösd hava – Tavaszutó – Ígéret hava – Ikrek hava 

Ha pünkösdkor szép az idő, sok bor lesz. 
1., ha hideg ez a nap, szűkös lesz a termés, ha meleg, bősé-

ges. 
12-13-14., Pongrác, Szervác, Bonifác napja: a három fa-

gyosszent. Ezek a napok az idő átmeneti lehűlését jel-
zik. Ilyenkor nem vetnek, nem palántáznak. A fagyok 
ellen tűzgyújtással, füstöléssel védekeznek. „Hogy a 
szőlő el ne fagyjon, füstüljenek kendtek!” „Sok bort hoz 
a három -ác, ha felhőt egyiken sem látsz.” – Ha fagyos-
szentek hideggel érkeznek, hosszú lesz az ősz. Pongrác 
napi eső a mezőnek jó, a szőlőnek ártalmas. Amilyen a 
Pongrác napi időjárás, olyan lesz Orbánkor is. 

25., Orbán napja: ha esős Orbán napja, esős lesz a szüret-
idő is. Ha derült idő van, meleg őszre és jó bortermésre 
lehet számítani. 

 

Manó 
 

 
Romus 

 

Perun 
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Haladóknak a Lugas F1 
ajánlható. Ez az üvegházi 
paradicsomfajta gigantikus 
méretével, erejével kápráz- 
tathat el bennünket. Szabá- 
lyos fürtökben rendezett 
termése komoly mennyisé- 
get eredményezhet. Fontos 
a megfelelő támrendszer ki- 
építése. Emlékezzünk meg 
a kertbarátok számára fe- 
lejthetetlen Bálint gazdá- 
ról: az ő tanácsa volt, hogy 
a hetedik fürt után vágjuk vissza a futóparadicsom te-
tejét, hogy kezdje el beérlelni terméseit. 

Nyergeljünk át az ubor- 
kára! Növényünk nagyon i- 
gényes a talajra és a levegő 
páratartalmára. Mint a le- 
gek növénye, a legtápanyag- 
igényesebb, a legmelegigé- 
nyesebb és a legvízigénye- 
sebb zöldségféle. De ha ki- 
szolgáljuk ezt a hercegnőt, 
csodálatos saját termeszté- 
sű kígyó- vagy salátaubor- 
kánk terem. Kezdjük az a- 
lapoknál: a vízszükséglet a 
növény fejlődési állapotától, 
valamint a fény- és hőmérsékletviszonyoktól függ. Ez 
természetesen májustól júliusig a legnagyobb, meleg 
időben ezért növényenként 2-3 liter vizet öntözzünk ki. 
Legjobb, ha a délelőtti órákban locsolunk, hogy a nö-
vény estig megszáradjon. Melegebb időben a növénye-
ket permetezzük vízzel, hogy a szükséges páratartal-
mat biztosítsuk. Öntözéskor vigyázzunk arra, hogy a 
gyökérnyakat és a leveleket lehetőleg kevés víz érje, il-
letve ezek hamar megszáradjanak. Így a gombás és 
baktériumos betegségeket megelőzhetjük. A föld ki-
száradását félig érett istállótrágyával vagy tőzegtaka-
rással akadályozhatjuk meg. Ezeket az anyagokat min-
dig tartsuk nedvesen, hogy az ágyásban a levegő pára-
tartalma mindig magas legyen. 

Arról, hogy hasznos-e a 
csemegeuborkát metszeni, 
a nézetek megoszlanak. 
Tény, hogy a metszett nö- 
vények hamarabb hoznak 
termést, és hozamuk is na- 
gyobb. A metszési módsze- 
rek eléggé eltérőek. Töb- 
bek között az alábbi met- 
szés vált be: mihelyt a nö- 
vények 4-5 levelet hoznak, 
visszavágjuk őket 2-3 levél- 
re. A keletkezett elsőrendű 
oldalhajtásokat a negyedik 
levél fölött vágjuk le, és itt be is fejezhetjük a metszést. 
Aki nem sajnálja a fáradtságot, az még a másodrendű 
oldalhajtásokat is levághatja a negyedik vagy az ötödik 
levél fölött. A továbbiakban a hajtásokat a terméskez-
demény fölött két levéllel csípjük vissza. A metszéshez 
éles kés kell, amellyel a hajtásokat a két levél között 
átvágjuk. 

Bollók Ferenc
 

 
Lugas F1 

 
Radana 

 

 
Csemegeuborka 

 

  
 
 

Életének 72. évében, 2021. április 14-én váratlanul elhunyt 
Pintér József, 

a Balatonkenesei Polgárőr Egyesület alapító tagja. 

A 30 éves Egyesületet hárman – Kovács Ervin, Barnóczky Sándor 
József és Pintér József alapította, Balatonkenese közbiztonságának 
megóvása, és az itt lakók szubjektív biztonságérzetének növelése ér-
dekében. 

József a kezdetektől fogva aktívan részt vett az Egyesület munkájá-
ban, rendszeresen járt szolgálatba, és oszlopos tagja volt az egyesü-
leti és települési rendezvényeknek. Élénk figyelemmel kísérte a me-
gyei és az országos polgárőr eseményeket. Sokéves tapasztalatairól 
és élményeiről szívesen mesélt a fiatalabb korosztálynak a külön-
böző összejöveteleken. 

Halála nagy veszteség a Balatonkenesei Polgárőr Egyesületnek és a 
Polgárőr mozgalomnak egyaránt. Mindig emlékezni fogunk rá… 

Nyemcsok Györgyné
egyesületi elnök

járási koordinátor
 

Búcsúzunk…

Nehéz bármit mondani, amikor valaki olyan hirtelen megy el, mint 
Pintér József. Az egyik nap még találkozunk, köszönünk egymásnak, 
talán váltunk is pár szót, s azzal búcsúzunk, hogy legközelebb, hol-
nap vagy a jövő héten megbeszéljük, amit most nem tudtunk. Aztán 
váratlanul érkezik a hír: elment. Pedig még annyi mindent kellett 
volna megbeszélni. 
Például Keneséről. A faluról, városról, amit szeretett és nagyon sokat 
tudott róla. Gyűjtötte emlékeit, ismerte történetét, melyről szívesen,
osztott meg fontos dolgokat az érdeklődőkkel. Már csak azért is, mert 
sok jó dolog szervezésében és működtetésében részt vett: a polgárőr-
ség mellett a horgászegyesület létrehozásában, és még ki tudja, hány 
remek kezdeményezésben. 
Sosem fogom elfelejteni neki, hogy első szóra jött, és segített létre-
hozni a Tájházban egy régi halászéletről szóló kiállítást, utána pedig 
nagyszerű előadást is tartott a témában. 
Pintér Józseffel nem lehetett úgy találkozni, hogy pár jó szava ne lett 
volna az ismerőseihez. Nagyon fog hiányozni. 

– nk –
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Némi túlzással, de ma már 
szinte népbetegséggé vált a lak-
tózérzékenység, amely során a 
szervezet nem tudja lebontani a 
tejtermékekben található tejcuk-
rot, azaz a laktózt. A bevitt tej-
cukor feldolgozását egy úgyne-

vezett laktáz nevű enzim végzi. Amennyiben ez az enzim hi-
ányzik az ember szervezetéből, a tejcukor nem alakul át a vé-
konybélben felszívódó glukózzá. Ennek következtében az el-
fogyasztásra került tejtermékben található laktóz a bélcsator-
nában marad: hasi panaszok lépnek fel. Panaszok esetén érde-
mes ételintolerancia-vizsgálatot végeztetni, mely vérvétel út-
ján történik. Jelenleg maximálisan 108 étel esetében vizsgál-
ják. 

Korábbi írásunkban már kitértünk az ilyen és hasonló be-
tegségek adókedvezményének le-
hetőségére, most részletesebben 
megnézzük a lehetőséget a lak-
tózérzékenység esetében! 

A személyi jövedelemadó ide 
vonatkozó rendelkezése: 

40. § Az összevont adóalap 
adóját csökkenti a súlyosan fo-
gyatékos magánszemélynél az 
erről szóló igazolás alapján a fo-
gyatékos állapot kezdő napjának 
hónapjától ezen állapot fennál-
lása idején havonta az adóév 
első napján érvényes havi mini-
málbér 5 százalékának megfelelő összeg (személyi kedvez-
mény). 

(2) Súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinteni, aki 
az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybe-
vétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő be-
tegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben 
szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban részesül. 

A 335/2009. (XII.29.) Kormányrendeletben: 

E73 Laktózintolerancia 
E730 Veleszületett laktózhiány 
E731 Másodlagos laktózhiány 
E738 Egyéb laktózintolerancia k.m.n. 

Az a személy is jogosult adókedvezményre, aki rokkant-
sági nyugdíjban részesül. 

A rokkantsági járadékról 
a 83/1987. (XII. 27.) MT rendeletben olvashattunk: 

A Minisztertanács az érdekképviseleti szervekkel és a 
Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a követ-
kezőket rendeli: 

1. § (1) 1. Aki a 25. életéve betöltése előtt teljesen munka-
képtelenné vált, illetve 80%-os vagy azt meghaladó mértékű 
egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyug-
ellátást részére nem állapítottak meg, rokkantsági járadékra 
jogosult. 

(2) A rokkantsági járadékot az (1) bekezdésben említett fel-
tételek megléte esetén legkorábban annak a hónapnak az első 
napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18. élet-
évét betöltötte. 

(3) 2. Ha az igénylő a kérelemhez az orvosszakértői szerv-
nek a munkaképtelenség, illetve az egészségkárosodás mérté-
két megállapító, érvényes és hatályos szakhatósági állásfogla-
lását vagy szakvéleményét nem csatolta, az eljáró hatóság – a 

munkaképtelenség, illetve az egészségkárosodás mértéke kér-
désében – szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megke-
resi az orvosszakértői szervet. 

2. § (1) 3. A rokkantsági járadékot az igénylő kérelme alap-
ján a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság 
állapítja meg és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja. 

(2) Nem állapítható meg, illetőleg nem folyósítható a rok-
kantsági járadék annak, aki térítés nélkül van intézményben el-
helyezve. (3) A rokkantsági járadék összege havi 2.200.- fo-

rint. 
3. § Az igény érvényesíté-

sére, a jogorvoslatra, illetőleg a 
felelősségre a társadalombizto-
sításra vonatkozó jogszabályo-
kat kell megfelelően alkalmazni 
azzal az eltéréssel, hogy a jára-
dékmentes a végrehajtás alól. 

4. § (4) 5. § Ez a rendelet 
1988. január 1-jén lép hatályba; 
rendelkezései alapján rokkant-
sági járadék – az egyéb feltéte-
lek megléte esetén – legkoráb-
ban ettől az időponttól állapít-
ható meg, illetve folyósítható. 

Az adókedvezmény igénybevételéhez orvosi igazolásra 
van szükség. 

49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet 
a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tör-
vény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 
161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerint e fel-
adatkörben eljárva a következőket rendelte el: 

1. § (1) Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvez-
mény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak 
minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: Kr.) mellékletében meghatározott be-
tegség, illetve fogyatékosság megállapítására és az állapot 
végleges vagy átmeneti jellegének meghatározására szakam-
bulancia vagy kórházi osztály szakorvosa jogosult. 

(2) Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény 
igénybevételére jogosító, a mellékletben meghatározott adato-
kat tartalmazó igazolást a) szakambulancia vagy kórházi osz-
tály szakorvosa, vagy b) a jogosultságot megállapító (1) be-
kezdés szerinti orvosi dokumentáció alapján a beteg választott 
háziorvosa állítja ki. (3) Az összevont adóalap adóját csök-
kentő kedvezmény – az (1)-(2) bekezdésben meghatározottak-
tól eltérően – a Kr. 1. § (2) bekezdése alapján a fogyatékossági 
támogatást megállapító határozattal is igénybe vehető. 

2. § (1) Az ideiglenes igazolást évente kell kiállítani az 
adóévben fennálló, az összevont adóalap adóját csökkentő 
kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékos-
ságot megalapozó betegségről, illetve fogyatékosságról. 

(2) Ha az 1. § (1) bekezdése alapján a fogyatékosság vég-
legessége került megállapításra, a szakambulancia vagy kór-
házi osztály szakorvosa, vagy a beteg választott háziorvosa 
végleges igazolást állít ki. 

Szociálpolitikai kalauz 
Igénybe vehető adókedvezmény 
laktózérzékenység esetében  
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3. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 
(2) Az e rendeletben foglaltakat a 2010. január 1-jétől ke-

letkezett jövedelmek tekintetében kell alkalmazni. 
(3) Akinek a végleges súlyos fogyatékosságát e rendelet 

hatálybalépését megelőzően a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvényben foglaltaknak megfelelően már 
igazolták, a korábban kiadott és e rendelet hatálybalépését 
megelőző napon hatályos igazolása – ide nem értve az (5) be-
kezdésben foglalt esetet – e rendelet hatálybalépését követően 
is hatályosnak tekintendő, helyette új igazolást nem kell kiál-
lítani. 

(4) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított, az 
állapot ideiglenességét megállapító igazolás utoljára a 2009-es 
adóévre vonatkozóan használható fel az összevont adóalap 
adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére. 

(5) A II. típusú diabeteses beteg – ide nem értve a Kr. alap-
ján adókedvezmény igénybevételére jogosult II. típusú diabe-
teses beteget – részére a súlyos fogyatékosság minősítéséről és 
igazolásáról szóló 15/1990. (IV. 23.) SZEM rendelet alapján 
kiállított igazolás az összevont adóalap adóját csökkentő ked-
vezmény igénybevételére utoljára a 2009-es adóévre vonatko-
zóan használható fel. 
(6)1 (7) 2. Melléklet a 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelethez 

Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény 
igénybevételére jogosító igazolás adattartalma: 

● a súlyosan fogyatékos személy természetes személyazo-
nosító adatai, lakóhelye, adóazonosító jele; 

● az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentá-
ció kiadásának dátuma; 

● a súlyos fogyatékosság véglegességének vagy ideiglenes 
jellegének megállapítása; 

● ideiglenes igazolás kiállítása esetén az igazolás hatályának 
megállapítása; 

● az igazolás kiállításának dátuma; 
● az igazolást kiállító szakorvos/háziorvos aláírása. 

Szakambulanciai igazolás vagy kórházi szakorvos jogosult 
az igazolás kiállítására. Orvosi dokumentáció alapján a házi-
orvos is kiállíthatja az igazolást. Abban az esetben, ha az 
igénybejelentő, azaz a beteg rendelkezik fogyatékosságot 
megállapító határozattal, akkor az a személyi adókedvezmény 
jogosságának az igazoló dokumentuma. Azon személyek, 
akiknél a fogyatékosság véglegesen került megállapításra, 
minden évben kérhetik a személyi adókedvezményt. Ebben az 
utóbbi esetben nem kell évente igazolást kérni. 

A 2021. évben a minimálbérre vetítve az évi adókedvez-
mény összege 100.440.- Ft, amely havi szinten 8.370.- Ft. 

A jelen cikk nem teljes körű. Kérjük, minden esetben tájé-
kozódjanak az háziorvosuknál, szakorvosnál vagy a NAV-nál. 

Forrás: beresmozgas.hu 
medicoverkorhaz.hu 

laktozerzekeny.hu 
Összeállította: Varga Ákos  

andragógus – személyügyi szervező 
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 
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Negyvenhárom önkéntes tűzoltó egyesület felszerelése, köztük két Veszprém megyei szervezeté is 
korszerűsödik a közeljövőben. Április 13-tól Budapesten összesen tizenöt szervezet veheti át azo-
kat a felmálházott gépjárműveket, amelyek segítségével eredményesebben küzdhetnek meg a 
pusztító erdőtüzekkel. A járműveken kívül a szervezetek speciális felszereléseket és egyéni védő-
eszközöket is kapnak. A fejlesztés a KEHOP-1.6.0-15-2016-00021 azonosító számú, az EU Pol-
gári Védelmi Komplex Modulok létrehozása projekt keretében valósul meg. 

 

Újabb fejezetéhez érkezett az EU Polgári Védelmi Komp-
lex Modulok projekt. Április közepe után tizenhat Volkswagen 
Amarok gépjármű, négyszáznyolcvan erdőtűzoltó egyéni védő-
felszerelés, kétszáz speciális eszköz, háromszázhatvan speciá-
lis hátizsák, hetvenkét láncfűrész, nyolcvan puttonyfecskendő, 
nyolc hőkamera és számos egyéb szakfelszerelés kerül az ön-
kéntesekhez. Összesen nyolc megyében erősödik ezzel jelentő-
sen a mentő tűzvédelem, a járművek és eszközök oda kerülnek, 
ahol különösen gyakoriak és pusztítóak a szabadtéri tüzek. 

A projekt révén az érintett megyékben – Bács-Kiskun, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, Komárom-Esztergom, 
Nógrád, Pest és Veszprém – hatvanfős erdőtűzoltó csoportok 
alakulnak. 

Ezzel megvalósul a projektben vállalt úgynevezett „földi 
erdőtűzoltás járművekkel” modul, amely lehetővé teszi, hogy 
modern, a hazai tűzoltásban eddig nem használt védőfelszere-
lésekkel és szakfelszerelésekkel vegyék fel a harcot a tűzoltók 
a vegetációtüzekkel szemben. A modul csaknem 495 millió fo-
rint vissza nem térítendő uniós támogatásból valósul meg, a 
projekt teljes költségvetése 2 milliárd 300 millió forint. 

A 2021. április 13-ától kezdődő átadáson a Gyömrő Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület, a Nagymaros Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, a Veszprém Megyei Kutató-mentő Szolgálat, a 

Kővágóörs Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület, a Határmenti Együttműködés a Lakossággal a 
Polgárokért Önkéntes Tűzoltó és Különleges Mentőegyesület, 
az Ipoly-völgyi Különleges Mentő-, Önkéntes Tűzoltó, Kör-
nyezet- és Természetvédelmi Egyesület, a Tokod Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület, a Császári Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a 
Kékes Kutató-mentő Alapítvány, az Agria Speciális Mentő- és 
Tűzoltó Csoport, a Dél-magyarországi Tűzoltó és Technikai 
Mentő Egyesület, a Mórahalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
a Kistelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Borsodnádasd Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület és a Szomolya Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület kap erdőtűzoltó járműveket, és az azokhoz tartozó 
teljes málhafelszerelést. 

A járművek átadását követően érkeznek meg a megyékhez 

azok a teljes védőruhakészletek, amelyek a hatvanfős csopor-
tok méretigénye szerint tartalmaznak sisakot, kabátot, nadrá-
got, kesztyűt és bakancsot is. 

Korábban, 2020. május 5-én a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság már átadott öt felújított Mercedes-
Benz gépjárműfecskendőt, amelyek a Budapest, a Napkor, a 
Thelena Mentőszervezet, valamint a Hortobágy és a Mecsek 
Mentőcsoport beavatkozó erőinek szárazföldi mentőképessé-
gét támogatják. 

Fotók: Katasztrófavédelem
 
Noha Balatonkenesén csak néhány futó hózáport tapasztalhattunk az áprilisban meglehetősen szokatlan téli időjárásból, a megye 
jó részén komoly gondokat okozott a hónap közepén érkező hidegfront. 

 

Közlekedési nehézséget okozott az áprilisi hó a Bakony-
ban. A Csesznek, Tés és Bakonybél környéki utakon kidőlt 
fák, leszakadt faágak zárták el az utat, több gépjármű is elakadt 
a hókásás, csúszós utakon. 

A 82-es főúton több tehergépkocsi akadt el, a zirci önkor-
mányzati tűzoltók a közútkezelő szakembereivel együtt dol-

goztak az út megtisztításán. A 8213-as úton egy megcsúszott 
személyautó zárta el a forgalmat. Pétfürdő hivatásos tűzoltói 
végezték a műszaki mentést. Fák dőltek az útra az erős szél 
miatt Úrkút és Szentgál között, valamint a 82-es főúton, Csesz-
nek térségében. Előbbi helyen az ajkai hivatásosok, utóbbi 
esetben a bakonyoszlopi önkéntesek és a zirci önkormányzati  

Korszerű erdőtűzoltó járműveket 
és szakfelszereléseket kapnak 

az önkéntes szervezetek 

 
Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
06-88/620-800 

06-20/413-8599 

Tombolt a tél a Bakonyban 

 

tűzoltók avatkoztak be. Vasúti pályára dőlt több fa is Porva 
térségében. A zirci önkormányzati egység vasúti szerelvényen
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közelítette meg a két helyszínt és motoros láncfűrésszel dara-
bolták fel a termetes növényeket, hogy felszabadítsák a vasúti 
pályát. Bakonybél közelében két helyszínen is kidőlt fák aka-
dályozták a forgalmat. Pápáról vonultak a hivatásos tűzoltók 
műszaki mentést végezni. A megye több pontján, többek kö-
zött Városlődön, Kislődön és Farkasgyepűn is áramkimaradá-
sokat okozott a rendkívüli időjárás, több mint 3500 ember ma-
radt időszakosan áramellátás nélkül. Az áramszolgáltató szak-
emberei dolgoztak a hibák helyreállításán. 

A viharos időjárás okozta eseteken kívül is érkeztek beje-
lentések a megyei műveletirányításhoz. Árokba csúszott egy 
kamion Aszófőn, az Öreghegyi és a Balaton utca sarkán. Ba-
latonfüredről vonultak a helyszínre az önkormányzati tűzoltók 
elvégezni a műszaki mentést.
 

Egyre többen tudják, hogy a Magyar Rendőrség védőszentje az április 24-én ünnepelt Sárkányölő 
Szent György, aki a legenda szerint megölte a sárkányt és kiszabadította fogságából a királylányt. 
1992 óta a Magyar Rendőrség védőszentje, a rend, a jogszerűség meggyőződéses védelmezője Szent 
György. 

 

A kedvező időjárás beköszöntével ugrásszerűen megnő az 
utakon a motorosok száma, akiknél a baleseti kockázat átlag 
feletti. Ennek oka, hogy a motorosokat a gépkocsik vezetőire 
jellemző passzív biztonságtechnikai megoldások (karosszéria, 
energiaelnyelő zónák, biztonsági öv, légzsák) nem védik, így 
baleset esetén testük közvetlenül sérül. 

A motorkerékpáros baleseteknek több oka is van, de a leg-
kiemelkedőbb rizikófaktort az emberi tényezőben kell keresni, 

 vagyis képességeiket túlbecsülik, 
gépük teljesítményét pedig alulbecsülik. 

Vezető baleseti ok évek óta a sebesség nem megfelelő meg-
választása, az elsőbbségi jog meg nem adása, az irányváltoz-
tatás szabályainak be nem tartása és a szabálytalan előzés. 

Ezek mellett nagyon fontos, hogy a magánéleti problémák 
okozta feszültséget ne a motorozás során vezessük le. Persze 
ez általánosságban is elmondható, ezért magától értetődőnek 
kellene tekinteni, hogy a járművezetés ne legyen egyenlő a fe-
szültséglevezetéssel.  

Fodor Donát (Dodor) motoros influenszer és újságíró csat- 

lakozásával a Veszprém Megyei 
Balesetmegelőzési Bizottság meg-
bízta Buvári Tamást, a veszprémi 

Szeretfilm Stúdió filmrendezőjét, 
hogy készítsen Veszprém megye e-
gyik legnépszerűbb motoros útsza-
kaszán egy kisfilmet, mellyel kellő 
mértékben lehet hatni a motoros társadalomra. 

A bűnmegelőzést Magyarországon a Nem-
zeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló határo-
zat emelte a kiemelten fontos feladatok so-
rába. A stratégia végrehajtásával a kormány a Nemzeti Bűn-
megelőzési Tanácsot bízta meg, amely a területen tevékeny-
kedő civil és kormányzati szervezetekkel szoros együttműkö-
désben dolgozik a cél megvalósításán. A széleskörű együttmű-
ködés elsősorban a települések biztonsági problémáira, a fi-
atalok felvilágosítására, az áldozattá válás megelőzésére, az 
áldozatsegítésre és az elkövetők reintegrációjára fókuszál. 
A napról napra bővülő szövetség azért dolgozik, hogy mind-
annyian egy biztonságosabb holnapra ébredjünk. 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot a Kormány 2011. áp-
rilis 12-én alakította meg, ezt a napot két éve a bűnmegelőzés 
napjaként ünnepeljük. A bűnmegelőzés napján a közös erőfe-
szítés, a széleskörű összefogás fontosságára szeretnénk fel-
hívni a figyelmet. Ezen a napon országszerte megmozdulnak a 
bűnmegelőzés helyi képviselői, hogy bemutassák közvetlen 

környezetükben folyó munkát, egy napra a bűnmegelőzésre 
irányítsák a figyelmet. 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt figyel-
met fordít a bűnmegelőzésre, az állampolgárok szubjektív biz-
tonságérzetének erősítésére, az áldozatvédelemre, a lakosság, 
és a megyébe látogató hazai és külföldi turisták biztonságára. 
Ennek érdekében komplex bűnmegelőzési programokat való-
sít meg, amely a fiatalokat, a településeken élő időseket és a 
turistákat célozza meg. Célja, hogy csökkenjen a bűncselek-
mények és az áldozatok száma, növekedjen az önvédelmi ké-
pességet erősítő bűnmegelőzési ismeretek szintje, bővüljön a 
lakosság, kiemelten a 3-18 éves korosztály, az idősek, a turis-
ták áldozatvédelmi, bűnmegelőzési ismerete, és a lakosság 
szubjektív biztonságérzete. 

Forrás: VMRFK Elbír 

Balatonkenese szerencsésen megúszta. Úrkút, 2021. április 13-án 
Ivanics-Rieger Klaudia fotója 

 
 

A Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

hírei 
 

Másra figyeléssel ünnepelnek a rendőrök 

 

Te döntesz… a kanyarban! 

A film a Youtube-on megtekinthető: Te döntesz… a kanyarban! 
https://www.youtube.com/watch?v=Smm7gyhs1_A 

 
 

A bűnmegelőzés napja: április 12. 
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Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A balatonalmádi rendőrök a passzív biztonsági rendszerek 
használatának ellenőrzésére fókuszáltak. A szabálykövető so-
főrök ajándékot kaptak. 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság munkatársai 2021. 
április 5-én közlekedésbiztonsági ellenőrzést végeztek a rend-
őrkapitányság illetékességi területén. A közúti kontroll elsőd-
leges célja a passzív biztonsági eszközök – például biztonsági 
öv, gyermekbiztonsági rendszer – előírásszerű használatának 
ellenőrzése volt, emellett figyelmet fordítottak az ittas gépjár-
művezetők forgalomból történő kiszűrésére, valamint a jármű-
vezetésre jogosító okmányok meglétére és azok érvényessé-
gére is. 

A húsvéti akció során a rendőrök csokitojással jutalmazták 
azokat a járművezetőket, akik a szabályokat betartva közle-
kedtek. 
 

Húsvéti csokoládé a szabályosan közlekedőknek
 

 

A májusi madarak és fák napjához kapcsolódó hír, hogy állat-
védő egyesületünk az elmúlt télen 150 kg napraforgómaggal és 
360 cinkegolyó kihelyezésével segítette kertjeink madarainak 
áttelelését. 

 

 

 
 

 
Április 1-től megindult a vihar-
jelzés a Balatonon. A villogó 
fényjelek figyelmeztetnek, ha 
vihar vagy erős szél közeledik. 

Percenként 45 sárga fényű, 
messziről is jól látható felvil-
lanás az elsőfokú jelzés. 40-60 
km/óra erejű szél esetén ezt lát-
hatjuk. Ilyenkor a vízben csak a 
parttól számított 500 méteren
belül szabad tartózkodni. 

90-szer villan fel percenként a 
másodfokú viharjelzés. Ez 60 
kilométeres, vagy annál erősebb 
szélre, széllökésekre figyelmez-
tet. Ekkor a vízben tartóz-
kodni tilos. 

A veszélyjelzések 30 perccel az 
időjárási helyzet megérkezése 
előtt kezdenek figyelmeztetni. 
 

Viharjelzés a Balatonon 

A Partfő alatti területen élők közül jelezték, hogy kijárós macs-
káik több alkalommal valamilyen ragacsos anyaggal leöntve 
tértek haza. 
Kérjük, figyeljenek a körülöttünk élő állatokra! Nem mindenki 
szereti, ha a kertjében macskák járnak, de ha nem kívánt láto-
gató bukkan fel, inkább hanggal, tapssal riasszák! 
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Kora reggel Lapi Böbe kioson a házból. 
Tudja jól, hogy ezt nem szabad, hallotta már százszor. 
Csakhogy ma van anyák napja, mit lehetett tenni? 
Úgy szeretné anyukáját virággal meglepni! 

Kinn az utcán Lapi Öcsi kerékpárral várja. 
Nyeregben ül, Böbe pedig felszáll mögé hátra. 
Kerekeznek egyenesen ki a piactérre, 
Ott árulja a virágot Lapi Luca néne. 

Rózsa virít kosarakban, tíz garas az ára. 
Szomorkodik Lapi Böbe: – Nekünk ez túl drága. 
Alig van pénz a zsebünkben, két garas vagy három. 
Luca néne azt feleli: – Van még tulipánom. 

Elnyílt kissé, fonnyad is már, de kidobni vétek. 
Három garas, és az egész csokor a tiétek. 
Kifizetik a gyerekek, majd biciklire szállnak. 
Böbe szorosan markolja szárát a virágnak. 

Szinte száguld Lapi Öcsi, pörög a pedálja, 
Erős a szél, a tulipánt jócskán megcibálja. 
Böbe zokog, pár csupasz szár maradt a kezében. 
Nagy halomokban szirom hever mögöttük a téren. 

Megállnak egy kerítésnél, belesnek a kertbe. 
Amit látnak, megjön attól Lapi Böbe kedve. 
– De sok virág! Ennyi szépség a világon nincs tán! 
Kopogjunk be, biztos adnak! – vidul fel a kislány. 

– Nincs most idő kéregetni – feleli a bátyja. 
– Ott egy lyuk a kerítésen, a léc szét van rágva. 
Bújj át gyorsan, pár lépésre nőnek a virágok. 
Szedj egy csokrot, ne félj semmit, én majd itt vigyázok! 

– Ilyet tenni – morog Böbe – mifelénk nem szokás. 
Mit tervezel, édes bátyám? Csúf dolog a lopás! 
– Ej, hugicám, épp csak csenünk picit a virágból. 
Anyué lesz, hiszen tudod! Nem tennénk ezt máskor! 

Lapi Öcsi hajthatatlan, nem hallgat a szóra. 
Kishúgának minden érve visszapattan róla. 
Indul Böbe, a szűk résen. Bár soványabb volna! 
Bátyja segít, hogy átjusson, nekidőlve tolja. 

– Húzz ki, húzz ki! – sikít Böbe. – Hamar, Öcsi, kérlek! 
Vicsorogva közelít egy félelmetes véreb! 
Fogja Öcsi Böbe lábát, s gyorsan visszarántja. 
Látják már, hogy ezt a nyílást Lapi Tacsi rágta. 

Vadul csahol a kiskutya, s kibújik a résen. 
Menekülnek a tolvajok biciklikeréken. 
Lapi Tacsi lengő füllel nyomukban ott vágtat. 
Elkelnének a bringára jó nagy madárszárnyak! 

Kifulladva kiérnek a faluvégi rétre. 
A házőrző visszafordul innen szerencsére. 
– Ezt túléltük – sóhajt Öcsi. – S ott van, nézd, a házunk! 
– Csak azt tudnám – szipog Böbe – honnan lesz virágunk. 

Csesznák András: 
Anyák napja Lapifalván 
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Körülnézve tátva marad a két gyerek szája. 
Ezer színben pompázik a mező vadvirága. 
Nekiállnak, s percek alatt egy-egy csokrot szednek. 
Akad benne szellőrózsa, kikerics és lednek. 

Igyekeznek hazafelé, látják már a dombról, 
Kinn áll Anyu, egész sápadt a nagy izgalomtól. 
Keresi a csemetéit, végre megkerülnek! 
Átnyújtják az ajándékot – megszeppentnek tűnnek. 

– De gyönyörű! – mondja Anyu. – A legszebb ajándék! 
Ám tudjátok, hogy elszökni már korántsem játék. 
Jó, hogy semmi baj nem történt, most még megbocsátok. 
Gyertek, tegyük vázába a csodaszép virágot! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K V  Í F  Z V C S U S Z K A  A  
A L M A E Y N E K R E B V Ő   K I 
K  L  C   R Á O G Y E R T Y Á N 
U G Ó L S N L É A Z  P  I J  C A 
K  I  K B Ú B O S V Ö C S Ö K   
K Z D F E  D Ö G D S M A N D U L A 
S Z Á R C S A E  A Ö B    V  C 

Ó E K Z L  M  S F D K É  N I F I 
L K I A Ű  J U H A R P Ö R K K Ű B 
Y N R J Y F N H Á R S  A R E  Z Í 
O I Á G L  Á U  K  Ő   S V  B 
M C L Ó E R C M A Ú Y T T A H Z D S 
A Ö Y L S R Á A  N  K  E É  E O 
T S K Y E  F  E F F Ü R J J  Á M 
K  A A K N A F O G O L Y P A J A  

 

Madarak és fák 

Rejtvény 

Keresd meg és húzd ki a felsorolt madarakat és fákat! Keres-
hetsz vízszintesen balról jobbra és fordítva, függőlegesen le és 
fel, átlósan balról jobbra és fordítva! 

Ha jól dolgoztál, néhány betű érintetlen marad. A megmaradt 
betűket vízszintesen balról jobbra haladva összeolvasva három 
mondatot kapsz megfejtésül. 

_________________________________________________ 

 MADARAK 

Keselyű 
Búbos vöcsök
Sas 
Fecske 
Rozsdafarkú 
Kuvik 
Ökörszem 
Uhu 
Királyka 
Hattyú 

 

Lúd 
Fogoly 
Fácán 
Veréb 
Sólyom 
Kakukk 
Szárcsa 
Csuszka 
Cinke 
Bíbic 
Fürj 
Gém 

Héja 
Gólya 
Veréb 
FÁK 

Hárs 
Szil 
Mandula 
Berkenye 
Fűz 
Kőris 
Tölgy 
Gyertyán 

Gyertyán 
Fenyő 
Dió 
Alma 
Akác 
Som 
Juhar 
Bükk 

Kérjük, 
adójuk 1%-ának 

felajánlásával 
támogassák 

a balatonkenesei 
szervezeteket, 
egyesületeket! 

 

 

 

Balatonkenesei 
Polgárőr 
Egyesület 
Adószám: 

18930744-1-19 

OLT-ALOM 
Állat, Természet- és 

Környezetvédelmi Egyesület
Adószám: 

19380946-1-19 

Balatonkenese 
Városért 

Közalapítvány 
Adószám: 

19265520-1-19 
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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 
Május 4. (kedd) Kommunális 
Május 11. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
Május 18. (kedd) Kommunális 
Május 24. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Május 25. (kedd) Kommunális 
 Lomtalanítás 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Május 2. (vasárnap) Kommunális 
Május 9. (vasárnap) Kommunális 
Május 11. (kedd) Zöldhulladék 
Május 16. (vasárnap) Kommunális 
Május 23. (vasárnap) Kommunális 
Május 24. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Május 25. (kedd) Lomtalanítás 
Május 30. (vasárnap) Kommunális 

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

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

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

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

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. 

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 

Jambrik Mihály 
szobafestő-mázoló, 

külső-belső felújítási munkák. 
Tel.: +36 30/286-07-20 

 

Harmadik, utolsó forduló-
jához érkezett játékunk. Ne 
feledjék, a megfejtések ér-
tékes nyereményeket érnek! 

1. díj: családi hajóút Kene-
séről a Balatonon 

2. díj: családi belépő a ba-
latonfüredi Bodor-
ka Balatoni Vízvilág 
Látogatóközpontba 

3. díj: a Természetbúvár 
magazin egyéves e-
lőfizetése 

Témánk a Madarak és fák napja. Kvízünk 
összeállítója ezúttal is Pulai Istvánné. 

A megfejtéseket április 15-ig várjuk. 
balatonkenesehirlap@ gmail.com 
Személyesen a Kultúra Házában 

adhatják le. 
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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 

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 
elérhető munkanapokon hétfőtől csütörtö-
kig 8:00 órától 15:30 óráig, pénteken 8:00 
órától 12:00 óráig: 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. 

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: KOVÁCS ERVIN FOTÓJA 
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: MÁJUS 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. 

 

a g h é l ip a g ? a s g a e s e n e k h  9  t i o b d b k d 1 c 3, 
88/481-844 
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