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Kalota Gizella: Süt a nap 
 
Süt a nap, ontja meleg sugarát, 
bearanyozza fényével a világot. 
Kitárom két karom és átadom 
magam a ragyogásának. 
Hálát adok a sorsnak, mely 
ide vezérelt, csodás földünkre. 
Csodának élem meg az életet. 
Csodának élem meg létemet. 
Csoda minden, mely körülvesz, 
boldogsággal van tele a szívem. 
Boldogsággal tekintek a nyíló virágra, 
a rügyeket bontó növényekre, fákra, 
a napsugárra, mely előcsalogatja az életet,
a megújulást, az élni akarást. 
Fénnyel, reménnyel akarok élni, 
a lét mindenségében. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Június 
 

Nyár következik. Legalábbis re-
méljük. Amíg az időjárás kitalálja, 
milyen évszakot írunk, nézzük, mint 
tartogat Hírlapunk szezonkezdő szá-
ma. 

Mosolyogni jó, főleg, ha van mi-
ért. Azt hiszem, abban egyetértünk, 
hogy ha végre megérkezik a jó idő, 
végre lesz okunk rá. És hogy még 
mi miatt jó nekünk a mosoly? Ezt 
megtudhatják Erzsébet nővér e havi 
írásából. 

Hírt ad magáról óvodánk és is-
kolánk. Hiába volt zűrös az elmúlt 
időszak az oktatásban-nevelésben is, 
a gyerekek és nevelőik nem tétlen-
kedtek: sikereikről olvashatunk. 

Mi jut eszükbe, ha azt hallják:  
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shotokan karate? Remélhetőleg Ba-
latonkenese neve is beugrik. E szá-
munkból közelebbről is megismer-
hetik városunk karatékáit és edző-
jüket. Egymás után nyerik a verse- 
nyeket, településünk jó hírét viszik, 
s igazán elkötelezett sportemberek – 
valószínűleg a továbbiakban is hal-
lunk még róluk. 

Folytatjuk utunkat a hulladék nyo-
mában. E téren városunk most újra 
lépett egyet előre, szűkül a kör és ke-
vesebb esély marad az illegálisan 
szemetelőknek. 

„Nyitnikék” – írja Valentini Zsu-
zsa. Igen, itt az idő. Fogadjuk meg a 
tanácsot! 

És végre programokról is beszá-
molhatunk: remek rendezvények, al-
kalmak várnak ránk júniusban. Re-
méljük, valamelyiken találkozunk. 
Mi ott leszünk. 

Nagy Krisztina 

Szerkesztői előszó 
 

Juhász Gyula: 
Trianon 

Nem kell beszélni róla sohasem, 
De mindig, mindig gondoljunk reá. 

Mert nem lehet feledni, nem, soha, 
Amíg magyar lesz és emlékezet, 
Jog és igazság, becsület, remény, 
Hogy volt nekünk egy országunk e földön, 
Melyet magyar erő szerzett vitézül, 
S magyar szív és ész tartott meg bizony. 
Egy ezer évnek vére, könnye és 
Verejtékes munkája adta meg 
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz. 

És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony, 
Hol királyokat koronáztak egykor, 
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel, 
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország! 
És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja 
Európának, a Kárpátok éke, 
És mienk volt a legszebb kék szalag, 
Az Adriának gyöngyös pártadísze! 
És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol 
Ferenczy festett, mestereknek álma 
Napfényes műveken föltündökölt, 
S egész világra árasztott derűt. 
És nem lehet feledni, nem soha, 
Hogy Váradon egy Ady énekelt, 
És holnapot hirdettek magyarok. 
És nem lehet feledni, nem, soha 
A bölcsőket és sírokat nekünk, 
Magyar bölcsőket, magyar sírokat, 
Dicsőség és gyász örök fészkeit. 
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– Bár sokan úgy érzik, 
nagyon lassan jött el, de 
végre itt a június, vele pe-
dig remélhetően a nyár. 
Várhatóan milyen szezon elé nézünk? 

– Emlékszem, tavaly ősszel, egy Soós-hegyi 
szemétszedés alkalmával az idei szezon előtti fel-
adatokról beszélgettünk, és már akkor úgy fo-
galmaztam: szezon lesz, de hogy milyen, azt 
még nem lehet előre látni. Nagyjából ugyanezt 
tudom most is mondani. Hogy a szezon milyen 
szabályok között fog eltelni, azt pontosan még 
nem látjuk, de mindenesetre nagyon kedvezőek 
a kilátások, a járvány utáni nyitás feltételei. Úgy 
tűnik, hogy a lazítás irányába fog mozdulni a 
helyzet, aminek személy szerint én is éppen any-
nyira örülök, mint Magyarországon és az egész 
világon bárki. Egyszerűsödik az életünk. Nyil-
vánvaló, hogy lesznek még szigorító szabályo-
zások, amiket, mint minden önkormányzatnak, 
nekünk is kötelességünk betartani. Egyrészt józan érdekből, hogy 
a járványnak ne engedjünk teret, másrészt ezek megszegése ko-
moly következményekkel járhat, anyagi és erkölcsi téren is. Az 
Önkormányzatnak pedig nincs olyan felesleges pénze, amit bün-
tetésekre szeretne elkölteni. – Tehát az aktuális szabályokat min-
denképpen betartva fogjuk a nyári programjainkat megrendezni, 
de ahol lehet, rugalmasan fogjuk kezelni és értelmezni. Az alap-
vető óvintézkedéseket azonban mindenképpen be kell tartani. 

A Kultúra Háza dolgozói és a kulturális bizottság úgy ké-
szült, hogy színes programmal tudja szolgálni az ide érkezőket 
és az állandó lakosokat egyaránt. Tavaly ennek egy szűkített 
verzióját tudtuk bemutatni, így most már mindenki, aki a prog-
ramokon dolgozik, megérdemli, hogy bizonyítani tudjon, hogy 
megmutathassák, mire gondolnak, amikor egy Balaton-parti 
település éves programjáról van szó. Bízom benne, hogy a 
programok nagy részét meg tudjuk rendezni, és mindenki örö-
mére, megelégedésére telik majd a nyár Kenesén. 

Ezzel együtt azt is látnunk kell, hogy van alapja azoknak a 
jóslásoknak, melyek szerint hektikus és nagyon terhelt nyár 
előtt állunk. A belföldi turizmus nagyon erős lesz, ennek egyik 
legnagyobb célpontja pedig a Balaton. A Budapesthez legkö-
zelebb található Balaton-parti települések egyikeként Kenese 
jócskán ki fogja venni a részét az ide érkező turisták áradatá-
ból. Ez mindenkitől nagyfokú toleranciát és békességet köve-
tel, hiszen minél többen vagyunk minél kisebb helyre össze-
zsúfolva, annál nagyobb az ütközések és súrlódások száma. 
Azt kérem mindenkitől, állandó lakostól, nyaralótulajdonostól, 
ide érkezőtől és átutazótól egyaránt, hogy gondoljon arra: csak 
annyit várjon el a másiktól, amennyit ő is jó szívvel tud adni, 
és tőle elvárható. Ha így töltjük a napjainkat, a súrlódások 
száma minimálisra csökkenthető. Minderre nemcsak az ide-
genforgalmilag kiemelt strandokon, hanem a város közepén is 
gondoljunk majd. A parkolással valószínűleg most is sokaknak 
meg fog gyűlni a problémája, de jelenleg nincs a világon olyan 
turizmusból élő, működő város, ahol mindenki számára ele-
gendő számú parkolóhelyet tudnának biztosítani. Remélem, ha 
mindannyian betartjuk a játékszabályokat – ötméteres útért 
nem veszem elő az autómat, hanem inkább sétálok; a parkoló-
nak nem feltétlenül a bolt bejáratánál kell lennie, inkább meg-
teszek húsz métert, akár két szatyorral is –, akkor nagy való-
színűséggel ezek a problémák is kezelhetőek lesznek. 

– Hogyan élte meg a város képviselő-testülete az utóbbi, 
járványhelyzet alatti időszakot? 

 

időben. A testület tagjaival 
rendszeres informális meg-
beszéléseket és találkozó-
kat tartottunk. Minden e-

gyes önkormányzati döntés mögött, amit pol-
gármesteri határozatként aláírtam, a testület tag-
jainak a véleménye is ott volt. A képviselők fo-
lyamatosan informálódtak és a döntéseket kö-
zösen hoztuk meg. Tehát a közösségi médiu-
mokban időnként felröppenő hír, miszerint Ba-
latonkenese polgármestere egyedül gyakorolja 
a hatalmat és hozza a döntéseket, mindenféle 
egyeztetés nélkül, nem valós. A testület minden 
tagja ugyanolyan szavazattal bír és ugyanúgy 
kíváncsi vagyok mindenki véleményére, mint 
normális önkormányzati működés idején. Ez 
2020 márciusa óta így van, és ebben a további 
időszakban sem tervezek változást. A település 
jövőképét is együtt határoztuk meg, a fejlesz-
tési területeket együtt nevesítettük. 2021 júniu-

sának derekára reményeink szerint elkészül egy közel 600 m2-
es térkövezett parkoló a Kálvin téren, ahová még ugyanennek 
az évnek az őszén egy fedett színpadot is tervezünk állítani. 

– Mi a helyzet a többi tervezett fejlesztésünk ügyében? 
– Jó ütemben haladnak a dolgok a város közepére tervezett 

körforgalommal kapcsolatban is. Többkörös egyeztetések után 
körvonalazódni látszik a terv, ami a gyalogos-átkelőhelyeket 
és a teljes terv kivitelezését biztosítja. 

Közeledik a vasút villamosítási projektjének befejezése. 
Ehhez nem kapcsolódik a vasútállomás felújítása. Folyamato-
san egyeztettünk a MÁV-val, mert célunk, hogy a vasútállo-
más is megújuljon. 

A Veszprém 2023 projekthez mind programok, mind inf-
rastrukturális beruházások tekintetében szeretnénk kapcsolód-
ni. Ehhez a szükséges moderáció melletti közösségi tervezés-
sel szeretnénk megújítani a Széchenyi park sétányát és nö-
vényzetét. A közös gondolkodásból mindig olyan eredmény 
születik, amit a benne részt vevők a magukénak érezhetnek. 

A nyár egyfelől a programokról és reményeink szerint a jó 
időről fog szólni – bár jelen pillanatban, május végén még az 
enyhe tél időszakát éljük –, de bízom benne, hogy a Balaton 
hamar felmelegszik, hogy mindenki kedvére fürdőzhessen. Az 
önfeledtség mellett azonban kellő figyelmet kell fordítanunk 
környezetünk megóvására is. Többen leszünk a megszokott-
nál, ezért több szemetet fogunk termelni, mint általában. En-
nek elszállíttatását mindenki hivatalosan meg tudja oldani, mi 
pedig igyekszünk megelőzni, hogy illegális szemétlerakóhe-
lyek vegyék körbe Balatonkenesét. Ezért az illegális hulladék-
lerakók felszámolására kiírt pályázat keretében nemrégiben 
kamerák telepítése történt meg településünkön. 

– Hogy tölti a nyarat Balatonkenese polgármestere? Mun-
kával vagy pihenéssel? 

– Ha a tavalyi évet vesszük alapul, egy rövid idő biztos jut 
a pihenésre. De jobbára munkával fogom tölteni ezt a nyarat 
is, amivel sokan leszünk így Kenesén. Amíg az ember a mun-
kájának értelmét látja, nem szokta számolni az ezzel töltött 
órákat. Tevékeny nyár előtt áll az Önkormányzat, mint aho-
gyan a balatoni vendéglátósok és az idegenforgalomból élő 
emberek összessége. 

Kinézve az ablakon azt látom, hogy délnyugat felől éppen 
felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Előbb-utóbb megérkezik 
a jó idő, amikor mindannyian a szabadban lehetünk, s maszk 
nélkül, nyugodtan fogunk tudni újra ünnepelni, együtt. Már 
nem kell sokat várni rá, de ezt a kicsit még töltsük türelemmel 
és jó szándékkal egymás iránt. 

Tevékeny nyár előtt állunk 
Nyári tervekről Jurcsó János polgármesterrel 

– Különleges jogrend volt érvényben. Balatonkenese ön-
kormányzata ugyanazt a működési modellt követte, mint béke- – nk –
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Városunk hírei 
Hamarosan újraindul 

a vasúti közlekedés 
A Szabadbattyán–Balatonfüred vasúti vonalszakasz villamos 
üzemének kiépítése elkészült. A kivitelezést végző cég 2021. 
május 25-én, reggel 8 órától a felsővezetéket és a kapcsolódó 
berendezéseket 25 000 Volttal feszültség alá helyezte. Ettől 
kezdve  

a felsővezeték 2 méternél közelebbi mértékű megközelítése 
ÉLETVESZÉLYES ÉS TILOS! 

A MÁV tájékoztatási rendszere alapján május 31-én indul 
újra a vasúti közlekedés, egyelőre diesel mozdonyokkal. 

Az első villamos vontatású menetrend szerinti szerelvény 
2021. június 19-én áll meg Balatonkenesén. 

Strandfelújítás, 
területkarbantartás 
a Bezerédj strandon 

Folynak a strandfelújítási és 
területkarbantartási munká- 
latok a Bezerédj strandon. 

A Városgondnokság dolgo- 
zóinak jóvoltából platán- és 
kőrisfákkal gyarapodott a 
strand faállománya. Megkez- 
dődött a talaj tárcsázása, majd 
a füvesítés. A strandolókat, 
pihenni vágyókat szépen gon- 
dozott környezet fogadja 
majd. 

Épülnek a vizesblokkok, to- 
vább szépül a terület. Reményeink szerint a közeljövőben 
a sokaknak örömet adó fejlesztés elkészüléséről tudunk 
tájékoztatást adni. 

 

Ster Erika kiállítása 
a Kultúra Házában  

Május 21-én nyílt meg Ster Erika: Nő kalapban című ön-
álló kiállítása a Kultúra Házában. Az alkotó neve nem lehet 
ismeretlen a Balatonkenesei Hírlap olvasói számára: ő az 
ötletadója az Országos Pilinszky János vers- és próza-
mondó versenynek is, mely második alkalommal kerül 
megrendezésre Balatonkenesén, május 28-29-én. (Erről 
következő lapszámunkban adunk hírt.) Szintén találkoz-
hattak már a jelen tárlaton szereplő művek technikájával is: 
ez pedig nem más, mint a paverpol, a „művészi újrahasz-
nosítás” módszere. Az eljárás nevét egy speciális ragasztó-
szer adja, mellyel elsősorban textil és bőr, valamint termé-
szetes anyagokat lehet felhasználni és újraálmodni. A Kul-
túra Házában szobrokat, kisplasztikákat és festményeket 
tekinthetnek meg a védettségi igazolvánnyal rendelkező 
érdeklődők, június közepéig. 

A kiállítást Szesztay András iparművész nyitotta meg; köz-
reműködött Baráth Zsófi Radnóti-díjas előadóművész. 

A virágdíszekről a Levendula virágbolt, a megnyitót kö-
vető kis fogadás finomságairól a Katica Pékség gondosko-
dott. 
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A könyvtárlátogatás tilalmi 
ideje alatt nem tétlenked-
tünk. 
A Városgondnokság és né-
mi önerő segítségével e-
gyes helyiségek falai új fe-
hér színt kaptak. Létrehoz-
tunk egy Helytörténeti ol-
vasótermet is, ahová az 
eddig a Tájházban őrzött 
régi könyvritkaságok, fo-
tók kerültek. 

Fizikai és tartalmi avulás 
miatt a könyvállomány egy 
része selejtezésre került. 
Május 10-től a leselejte-
zett könyveket kiárusít-
juk. Némi támogatás fejé-
ben gyermekkönyvekhez, 
szépirodalmi kiadványok-
hoz, ismeretterjesztő köny-
vekhez lehet hozzájutni. 

Hétfőtől csütörtökig 10-16 óra között, 
pénteken 11-17 óra között 
várjuk az érdeklődőket! 

 

 

 

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásáról szóló 
194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet értelmében könyvtárunk 
2021. május 10-től az alábbi feltételekkel látogatható: 

1. A könyvtár területére csak védettségi igazolvánnyal
rendelkezők és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak lép-
hetnek be. A koronavírus elleni védettség igazolása a 
védettségi és a személyi igazolvány együttes bemutatá-
sával történik. 

2. A könyvtárat csak olyan személyek használhatják, 
akiknek nincsenek koronavírusos tünetei, és nem áll-
nak kapcsolatban koronavírusos beteggel. 

3. Továbbra is kötelező a maszk és kézfertőtlenítő hasz-
nálata, valamint javasolt a legalább 1,5 méteres távol-
ság betartása. 

4. A visszahozott könyveket 48 órás karantént követően 
lehet újra kölcsönözni. 

Megújult belső térrel 
és új könyvekkel 

várja a könyvbarátokat 
a Könyvtár 
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 5. Azok részére, akik nem rendelkeznek védettségi iga-
zolvánnyal, 

a Könyvablak szolgáltatást biztosítjuk. 
Ez alapján maximum 5 könyv kölcsönzésére van lehető-
ség. Jelezze könyvigényét elérhetőségeinken: 

Tel.: +36 88 574-980 
E-mail: konyvtarkenese@gmail.com 

A csomag összeállítása után felvesszük Önnel a kapcsola-
tot, és könyvtárosunk az előre egyeztetett időpontban, az 
épület bejárata előtt átadja. Kérjük, minden esetben várják 
meg a visszajelzésünket, hiszen a helyszínen, az átvétel-
kor nincs mód az összekészített könyvcsomag átválogatá-
sára, módosítására. Az intézménybe való belépés tilos. 

A fenti rendkívüli szabályok visszavonásig érvényesek. 
Vigyázzunk egymásra! 
 

Lomok az út mentén 
Balatonkenese egyes részein, a közlekedési utak mentén fe-
lesleges, megunt tárgyakat, bútorokat, hulladékot helyeztek 
ki az ingatlantulajdonosok. Mint azt lapunk Hulladékszállí-
tási tudnivalóiban rendszeresen olvashatják, lomszállítás 
minden hónapban egyszer van, de csak abban az eset-
ben, ha az ingatlan használója kéri a házhoz jövő lom-
talanítást. Ezt az ingatlantulajdonosok évente egyszer ren-
delhetik meg a SIÓKOM Kft-től. A bejelentést az igényelt 
elszállítást megelőző hónap 15. napjáig kell megtenni. A 
lomok elszállítására márciustól októberig, minden hónap 
utolsó keddjén kerül sor. Mindezek feltétele, hogy az ingat-
lan használója rendszeresen fizesse a szemétszállítási díjat 
és ne legyen hátraléka. 

Felmerülő kérdések esetén a Siókom Nonprofit Kft. szíve-
sen áll rendelkezésükre. 
Cím: 8600 Siófok, Papfődi út 3. 
Telefon: 84/503-200; Fax: 84/503-010 
E-mail: siokom@siokom.hu 

Tehát ha az utcában valaki kitette a lomot, ne pakoljuk ki a 
miénket is, ha a Siókomtól a fenti elérhetőségek valamelyi-
kén nem rendeltük meg az elszállítását, mert a szolgáltató 
azt csak arról a címről viszi el, ahonnan bejelentették. 

Kérjük szépen a lomkupacok tulajdonosait, hogy gondos-
kodjanak a szemét eltakarításáról! 

Köszönjük megértésüket! 
 

Faültetés 
Az Országfásítási Program keretében 18 db facsemetéhez 
jutott Balatonkenese. Az Agrárminisztérium által indított 
értékteremtő kezdeményezés 6 db nyírfa és 12 db platánfa 
telepítésére adott lehetőséget. 

A fákat a Parti sétányon és a Strand téren ültették el a Vá-
rosgondnokság dolgozói. 
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Tervezett áramszünetek Balatonkenesén, 
2021. június 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2021. június 1. 
Időpontja: 08:00-16:00 

Fő utca 19. 
Nefelejcs utca 
Széchenyi István utca 12-14. 

2021. június 7. 
Időpontja: 09:00-12:00 

Arany János utca 11-13., 22. 
Nagykúti utca 40-42. 
Nagykúti utca 49-51. 

2021. június 8. 
Időpontja: 08:00-16:00 

Fő utca 19. 
Nefelejcs utca 
Széchenyi István utca 12-14. 

2021. június 15. 
Időpontja: 08:00-16:00 

Ágnes utca 27-29., 37., 43., 47., 
51., 55., 191., 201., 253-255., 
359/H 

Ágnes utca 34-42., 38-50., 56-
60. 

Álmos vezér utca 
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca  

1/X, 35-41., 45-57., 61-65.  
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca  

22-36., 40-48., 114/2. 
Balaton köz 155. hrsz. 
Balaton utca 28., 107. 
Balatoni út 
Berek utca 1., 66. 
Boglárka utca 
Búsuló juhász utca 
Csónakos utca 
Előd vezér utca 
Fő utca 19. 
Harcsa utca 
Huba vezér utca 
Kanizsai Dorottya utca 
Kikötő utca 30-136., 140-

148/A, 152-154., 158-162., 
178-184., 188-206., 210-
230. 

Kikötő utca 47. 
Kilátó 
Kond vezér utca 
Muskátli utca 2. 
Nefelejcs utca 
Ond vezér utca 
Parragh köz 1., 4., 5. 
Partalja utca 13., 43-55., 49-

61., 65-67., 71-73., 79-107.
Partalja utca 2-12., 20-26., 30-66.
Partfő utca 
Pince köz 2. 
Soós-hegy utca 
 

Széchenyi István utca 12-14. 
Szép juhászné utca 1-11., 2-10.
Szerviz utca 
Tas vezér utca 
Töhötöm vezér utca 
Valamint az 475/4., 475/6., 

541/4 hrsz. 

2021. június 18. 
Időpontja: 08:00-16:00 

Ágnes utca 27-29., 37., 43., 47., 
51., 55., 191., 201., 253-255., 
359/H 

Ágnes utca 34-42., 38-50., 56-
60. 

Álmos vezér utca 
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 

1/X, 35-41., 45-57., 61-65.,  
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 

22-36., 40-48., 114/2. 
Balaton köz 155 hrsz. 
Balaton utca 28., 107. 
Balatoni út  
Berek utca 1., 66. 
Boglárka utca 
Búsuló juhász utca 
Csónakos utca 
Előd vezér utca 
Harcsa utca 
Huba vezér utca 
Kanizsai Dorottya utca 
Kikötő utca 30-136., 140-

148/A, 152-154., 158-162., 
178-184., 188-206., 210-
230. 

Kikötő utca 47. 
Kilátó 
Kond vezér utca 
Muskátli utca 2. 
Ond vezér utca 
Parragh köz 1., 4., 5. 
Partalja utca 13., 43-55., 49-

61., 65-67., 71-73., 79-107. 
Partalja utca 2-12., 20-26., 30-66.
Partfő utca 
Pince köz 2. 
Soós-hegy utca 
Szép juhászné utca 1-11., 2-10.
Szerviz utca 
Tas vezér utca 
Töhötöm vezér utca 
Valamint az 475/4., 475/6., 

541/4 hrsz. 

Forrás: 
www.eon.hu – Áramszünetek 

Az adatok lezárásának dátuma: 
2021. május 26. 

 

Idén is készültünk 
a madarak és fák napjára 

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület az idei év-
ben is megemlékezett a madarak és fák napjáról. Ez a nap a 
természet és az élővilág védelmének napja. Fontos, hogy 
mindenki figyelmét felhívjuk e jeles napra, hiszen környeze-
tünk védelme mindannyiunk közös feladata. 
Az idei évben a központban és az Alsóréti Szabadstrandon 
kerültek ki street art elemeink.  
A tavalyi évben kihelyezett madárodúknak már lakói is van-
nak, ennek nagyon örülünk!  
Vigyázzunk közösen természetünkre! 

 

Formákon túl 
Bizonyos tárgyak képesek egész életvilágok megidézésére, 
így van ez a balatoni nyaralókerítések és kapuk esetében is. 
Játékos formáikkal, remekül eltalált színeikkel a felhőtlen 
nyarakat juttatják eszünkbe, ám ennél többről is mesélnek.  
A napokban indult el a Formákon túl projekt, ahol a 60-as, 
70-es években épült balatoni nyaralók érdekes formájú kerí-
téseit kutatják a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális 
Főváros program kollégái. 
Ha e kerítések mögé nézünk, felvillan a hatvanas-hetvenes 
évek társadalmi miliője, amiben megszülettek. Az ekkor lét-
rejövő nyaralótelepek hangulatához a telkeket elválasztó ke-
rítések éppúgy hozzátartoznak, mint a lapostetős nyaralóépü-
letek, vagy éppen a falnak támasztott kempingbiciklik. 
A Formákon túl Varga Marietta és Schmal Fülöp fotográfu-
sok sorozatával indul, de a helyi lakosok, nyaralótulajdono-
sok és kirándulók csatlakozását is várjuk a projekthez az ál-
taluk kedvelt kerítésről készített fotó és ha van, akkor a hozzá 
tartozó történet beküldésével. A képeket és a történeteket a 
formakontul@veszprembalaton2023.hu címre, valamint a 
projekt Facebook és Instagram oldalán is várják.  
Ha képet készít, kérjük ön is ügyeljen a lakók személyes szfé-
rájára: a fotókon ne jelenítsen meg embereket, s a képekről 
ne derüljön ki, melyik utca és milyen házszám alatti ház ke-
rítését ábrázolják. 
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Küngösi zarándoklat 
A Balatonkenesei Magyarok Nagyasszonya Plébánia és a 
Szent Kinga Kulturális Egyesület közös szervezésében valósult 
meg a lezárásokat követő első, pünkösdi „Szent Kinga Gyű-
rűje” zarándoklat. Az eseményre az ország több pontjáról, Vesz-
prémről, Berhidáról, Budapestről és Dunakesziről is érkeztek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A reggeli indulást a kenesei katolikus templomban közös ima 
és éneklés előzte meg, majd ezt követően vágott neki a több 
mint 20 km-es túrának a 22 fős csapat. Az úticél a Küngösi 
Szent Kinga templom volt. Útközben a zarándokok a Polgárdi 
pincénél egy kis frissítőt kaptak. Az út során több közös énekre 
is sor került. Küngös határánál Szabó Gergely polgármester úr
fogadta a zarándokokat. A templomhoz érve a küngösi haran-
gok hívták a csapatot egy rövid pihenésre és közös imádságra, 
amelyet a helyi hívek által szervezett kis agapé követett. A pi-
henő során megismerkedhettünk Szent Kinga életével, a hozzá 
kapcsolódó legendákkal, többek között Szent Kinga gyűrűjé-
nek történetével. A rövid testi és lelki feltöltődés után folytat-
tuk utunkat, vissza Kenesére. A megfáradt vándorokat Erzsé-
bet nővér várta finomságokkal és hűsítővel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az út végére a sok, egymást nem ismerő zarándok egy közös-
ségként, testileg elfáradva, de lelkileg feltöltődve köszönt el 
egymástól egy jövőbeli közös zarándoklat reményében! 
Köszönjük a lelki vezetést Medveczky Miklós atyának! Kö-
szönjük az agapét Polgárdi Miklósnak és családjának, to-
vábbá Szabóné Szilviának, Kárpáti Nikolnak és Erzsébet nő-
vérnek! 
A következő zarándoklatra várunk mindenkit szeretettel! 
 

Tóth István
 

 

 

 

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. június 4. 

 

Balatonkenese Város Városgondnoksága 
8174 Balatonkenese, Fő u. 43. 

Tel/fax: 88/481-650; 
e-mail: varosgondnoksag@balatonkenese.hu 
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A Biblia a világ 
legolvasottabb könyve 
Iskolánkból két csapat nevezett tavasszal a „Bib-
lia a világ legolvasottabb könyve” című projekt-
versenyre. A csapatoknak először a Szentíráshoz 
kapcsolódó változatos feladatokat kellett megol-
daniuk. A projektfeladatban az alsósok Noé törté-
netét jelenítették meg. A nagyok a Nagyhéthez 
készítettek egy lapbookot. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A 3-4. évfolyamosok versenyében a 139 csapat 
közül a Kungl Hanna, Németh Gréta Auróra, 
Vajda Kincső Luca és Várady Kinga alkotta csa-
pat 6. helyezést ért el. A 5-12. évfolyamosoknak 
meghirdetett versenyen hetedikeseink, Ricz An-
na, Pilászy Piroska, Varga-Greman Eszter és 
volt tanítványunk, Éliás Rozália a 71 csapatból a 
7. helyezést érte el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratulálunk a lányoknak! Nagyon szépen dolgoz-
tak! Öröm volt velük a munka! 

Révfalusiné Páczelt Gabriella 
 

Természettudományos 
versenyek 

Áprilisban zajlottak a természettudományos versenyek megyei fordu-
lói. 
Iskolánk tanulói eredményesen szerepeltek a megmérettetéseken. 

XXIX. Kaán Károly 
Országos Természet- és Környezetismereti Verseny 

középdöntő 
Hegedüs Áron (5. osztály): I. helyezés 
     (továbbjutott országos versenyre) 
Mondik Róbert (5. osztály): II. helyezés 
Kelemen Milán Gergő (6. osztály): I. helyezés 
      (továbbjutott országos versenyre) 

XXXI. Herman Ottó 
Kárpát-medencei Biológiaverseny 

középdöntő: 
Pilászy Piroska (7. osztály): II. helyezés 

Tudásbajnokság – Megyei döntő – Biológia 
Pilászy Piroska (7. osztály): II. helyezés 

Felkészítő tanár: Pusztayné Nemes Beáta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Szemétszedés a Soós-hegyen 
Mottó: Intelligens ember nem szemetel, a többieknek pedig TILOS! 
Május 6-án a 7. a osztállyal elmentünk szemetet szedni a Soós-hegyre, 
mert sajnos rengeteg szemét összegyűlt. Az emberek meggondolatla- 
nul eldobálják, de a következményeire sajnos már nem gondolnak. 
(Megmérgezik az állatokat, a talajt, a meggátolják a növények egészsé- 
ges fejlődését. Káros anyagok szabadulhatnak fel, ezek akár tűzveszé- 
lyesek is lehetnek. Sajnos a látvány is nagyon lehangoló.)  
Szerencsére Gabi néni ötlete sokakat felvillanyozott. Viszonylag rövid időn belül (1-2 óra) sikerült megtisztítanunk a terepet, 
és közben remekül szórakoztunk. Jó volt újból együtt lenni! 
Arra kérünk mindenkit, hogy mielőtt bármit meggondolatlanul eldobna, gondoljon bele a következményekbe! Együtt igenis 
sokat tehetünk egy fenntarthatóbb jövőért! 

7. a osztályos tanuló 
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Közlekedési alapvizsga 
4-7. évfolyamon 

a Pilinszky Iskolában 
Gyermekeink biztonsá- 
gos közlekedéséért alap- 
vizsgát szervezett álta- 
lános iskolásoknak az 
Aktív Magyarországért 
Felelős Kormánybizto- 
si Iroda. A statisztikai 
adatok szerint az utóbbi 
20 évben határozottan 
csökkent a balesetek szá- 
ma Magyarországon, de 
még mindig magas a gya-  
logos elütés, kerékpáros forgalomakadályozás, sé-
rülés és a gyalogosok és kerékpárosok által oko-
zott balesetek száma. 

Az oktatóprogram az ősszel került meghirdetésre. 
A felkészüléshez gyakorló kérdéssort és füzetet 
kaptak a tanulók a kerékpáros és gyalogos közle-
kedés szabályainak megismerésére. A tanulók ott-
hon, szülői; az osztályfőnöki és technikaórákon 
pedagógusi segítséggel készültek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vizsga a KRÉTA-rendszeren belül bonyolódott. 
Az első lehetőség márciusban volt, a pótvizsga 
ideje most van. Tanulóink is elsajátíthatták az is-
mereteket, minden segítséget megkaptak az isko-
lában. Túl vannak a sikeres vizsgán. 

Reményeink szerint ezen kezdeményezés hatá-
sára nemcsak a balesetek száma fog csökkeni, ha-
nem a gyermekeink tudatosabban és bátrabban 
vesznek részt a forgalomban!  

A tervek szerint ezután minden évben lesz ilyen 
oktatás és vizsga minden 4-7. évfolyamos tanuló 
számára. 

Benkő Katalin 
 

Kirándulás Eplénybe 
Május 10-12-ig az iskola tanulóinak egy része részt vehetett egy ki-
ránduláson Eplénybe. Az eredeti elgondolás egy sínap lett volna feb-
ruárban, de sajnos a járványhelyzet miatt az elmaradt. Ezért az iskola 
tanárai úgy döntöttek, hogy szerveznek egy túrát a diákok számára, 
hogy mégis kipróbálhassák az eplényi libegőket és minél több él-
ménnyel gazdagodjanak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                          A kirándulásokon a 2., a 8., a 3.,  
                                                          az 5. és a 6. osztály tanulói vettek  
                                                          eddig részt. De az elkövetkezen- 
                                                          dő időszakban a többi diáknak is 
                                                          lehetősége lesz az eplényi túrára. 

                                                          A busz reggel indult az iskola e- 
                                                          lől és a gyerekek nagyon várták,  
                                                          hogy odaérjenek a libegőkhöz. A- 
                                                          hol belefért az időbe, ott még a  
                                                          túra előtt ellátogathattak Zircen a 
                                                          Bakony Természettudományi Mú- 
                                                          zeumba. Itt megnézhették a bako- 
                                                          nyi állatvilág állatait és kőzet- 
                                                          mintákat. 

A gyermekcsoportok kétfajta sí- 
felvonóval mentek fel a Kaland- 
hegyre. Miután felértek a tetejére, 
egy rövid játszótér és limonádé- 
szünet után, a túravezető kíséreté- 
vel az első célpont az Ámos-hegyi 
kilátó volt, ahonnan jó rálátást 
nyertek a tanulók a környező táj- 
ra. Ezután egy rövid tanösvényen 
mentek végig, ahol tanulhattak a 
Bakony növény- és állatközössé- 
géről. A túra pedig a hegy alján 
fekvő tónál ért véget. Itt a gyere- 
kek és a kísérők kipihenhették ma- 
gukat, az animátorok pedig tábor- 
tűzzel várták a kirándulókat, hogy kedvükre sütögessenek. Ezután pe-
dig a tanulók felszálltak a buszra, amely az iskoláig vitte vissza őket. 

A kirándulások eredményesen zárultak, a gyerekek jól érezték magu-
kat. Mindez nem jöhetett volna létre az Intersport Síaréna Eplény 
közreműködése nélkül, akik biztosították a libegők használatát és a 
túravezetőket. 
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Bárczi Gusztáv 
Magyar Verseny 

Ebben a rendkívüli tanévben is indultak diákjaink az országosan meg-
hirdetett XIII. Bárczi Gusztáv feladatmegoldó versenyen.  Magyar 
nyelv kategóriában több fordulón keresztül oldottak meg nyelvészeti 
ismeretekhez kötődő feladatokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A versenyen az ötödik osztályos tanulók 
indultak: Revuczky Antónia Karina, Ke- 
rekes-Bór Jázmin, Mispál Dóra Angyal- 
gyalka és Bócsi Bernát Áron. 

Országosan Revuczky Antónia Karina a 
III. helyezést zsebelte be iskolánk szá- 
mára. 

Gratulálunk és nagyon büszkék vagyunk 
Rájuk! 

                   Baloghné Fecsó Zsuzsanna 
 

 
 
 
Lucy Strange: 
A kastély szelleme 
Itt a nyár, az önfeledt olvasás 
ideje! Mivel lenne jobb indí- 
tani, mint egy rejtélyekkel te- 
li, csavaros fordulatokban nem 
szűkölködő gótikus regény- 
nyel, amelyben hemzsegnek a 
titkok. 

A ködös, mocsaras angol Tóvidéken játszódó tör-
ténet a 19-20. század fordulójára visz el minket. 
Agatha Asquith 12 éves, és egyik napról a másikra 
veszíti el mindenét: családját, otthonát, a vagyon 
adta biztonságot. Ősi kastélyuk helyett hamarosan 
egy kis tóparti házban találja magát. Idáig burok-
ban nevelkedett, az előkelő kisasszonyok életét 
élte, így nem egyszerű számára megszokni. Eleinte 
teljesen idegen az új élethelyzet, ám dacos kitar-
tással beletanul. S mindeközben kutatja a múltat, 
keresi, ki is ő valójában. Kalandos események so-
rán keresztül, sok-sok meglepetés után tárul fel az 
igazság, de az olvasmányos regény addig is jó né-
hány izgalommal szolgál. Különös, baljós hangu-
lat, komor légkör, a „mindjárt történik valami” ér-
zése lengi be az egyébként szép stílusú írást, mely 
szinte letehetetlenné teszi a történetet. – Ugyan a 
kiadó elsősorban a 10-14 éves korosztálynak 
ajánlja, az idősebbek is élvezettel olvashatják a 
könyvet. Megvan benne minden, ami igazi nyári 
olvasmánnyá teszi. 

Manó Könyvek, Budapest, 2021 
Fordította: Ruff Orsolya 

– nk – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A megfejtés egy felhívás 
 

   4.        12.      
 2.         11.  13.    17. 
  3.  5.    9. 10.    14. 15.   
1.     6.  8.        16.  

      7.           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

7. A mi madarunk (fekete, fehér, pi-
ros). 

8. Leggyakoribb galambfélénk (etetőre 
is jár). 

9. Sötétkék, röpképtelen rovar, csöke-
vényes szárnyú. 

10. Fontos ipari fa (Kenesén többet ki-
vágtak). 

11. „Kócos” kupacsú makkot terem. 
12. A volt nevelőotthonnal szemben 

álló fák. 
13. Fa; van belőle virágos, magas, fe-

kete, magyar stb. 
14. „Teának valót” adó, illatozó fa. 
15. Karácsonyfa fája. 
16. Hungarikum fa. 
17. Fa, törzsén mintha viasz folyna le. 
 

1. „…, …lakatos, látom, lábad maszatos…”
2. Varjúhoz hasonló, de nagyobb, ritka 

madár. 
3. Kopogtat a fán. 

4. Halastavak „rablómadara”. 
5. Vadludakkal repül néha. 
6. Gázlómadár, lehet szürke, de vörös-

nyakú is. 
 

Rejtvény 

OLVASÓPRÓBA 
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Beköszöntött a tavasz a 
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 
életébe is. A tavaszfelelős Fi-
cánka csoport két óvodapeda-
gógusa: Mürkli Anikó és Kán-
tor Zsuzsanna, illetve dajká-
juk, Hujber Mihályné (Kati 
néni) újult erővel vetette bele 
magát a tavaszi zsongásba. 

Március első hetében kö-
zös kiszebábkészítéssel üdvö-
zöltük a Kikeletet. Télűzésre 
alkalmas „menyecskénket” é-
nekszóval kísértük ki a folyo-
sóra. Sajnos a tűzgyújtási tila-
lom meghiúsította a kiszebáb 
elégetését. 

A Kormány döntése értelmében 2021. 
március 8-tól vészhelyzeti gyermekfelügyeletet 
tartottunk az intézményben, a csoportonkénti 
fogadható gyermeklétszám 5 főre korlátozó-
dott. Ez idő alatt is családias hangulatban tel-
tek a mindennapok.  Számos olyan pedagógusi 
feladatot elvégeztünk, melyet idáig halogat-
tunk, vagy csak tervben volt. Dokumentáció 
elkészítése, az évszaknak megfelelő díszítés a 
csoportokban, folyosón, készültünk a közelgő 
eseményekre. 

Sajnos elmaradtak olyan közös jeles alkal-
maink, mint a március 15-i nemzeti ünnepünk, 
vagy a Víz világnapjával (március 22.) kap-
csolatos élmények szerzése. Pedig a Balaton 
közelsége sok projektlehetőséget kínál a kör-
nyezeti nevelés eme zöld jeles napján. A közös 
húsvéti készülődés, a nyuszi-várás is a mo-
solygó gyerekek sokasága nél-
kül múlt el. 

A járvány csillapodása 
után az óvoda tisztán, szépen, 
megújult dekorációval várta az 
egészségesen és örömmel visz-
szatérő gyermekeket. Az óvo-
dai élet lassan visszatért a 
vészhelyzet előtti kerékvágá-
sába. Április második felében 
az óvoda már a megszokott 
gyermekzsivajtól volt hangos. 

Lehetőségünk nyílt a Föld 
napját fontosságához méltóan 
megünnepelni. Mindhárom cso-
port zárt körben tette élmény-
dússá az alkalmat. Az idei tan-
évben elnyert Örökös Zöld Óvoda címet viselő intézmény min-
den aspektusát körbejárta az április 22-én tartott zöld jeles nap-
nak. 

Április 26-27-én az óvodai, bölcsődei beíratás online for-
mában valósult meg, Galambos Lászlóné (Betti néni) intéz-
ményvezető és Andrejkáné Dalman Szilvi (néni) vezető-he-
lyettes munkájának hála. 

A nagycsoportos gyerekek-
kel április 28-án „kezelésbe 
vettük” az óvoda veteményes-
kertjét. Szorgos kis kezek ve-
tették a zöldborsó-, répa-, sa-
láta-, uborkamagokat és ültet-
ték a paradicsom-, paprika-, 
cukkini-, tök- és karalábépa-
lántákat. A közös munka jó han-
gulatban zajlott. Monostory 
Gyula (Gyuszi bácsi) közre-
működése, gondoskodása nél-
külözhetetlen a projekt során. 
A továbbiakban nagy érdeklő-
déssel követjük figyelemmel a 
magok, növények életét. 

Április utolsó hetében az 
Anyák napjára hangolódtunk, készülődtünk 
nagy szeretettel mindannyian. A gyermekek 
nagy örömmel tanulgatták a verseket, énekeket. 
Izgatottan készítették az édesanyáknak, nagy-
mamáknak szánt üdvözlőlapot, rajzos ajándé-
kot. Az idén rendhagyó módon ünnepeltük e je-
les ünnepet. Online formában készítette el 
mindhárom csoport rövid kis köszöntőjét. A vi-
deók készítése során a gyerekek nagyon lelke-
sek voltak. A felvételek visszanézése a közös 
mozizás élményét nyújtotta. A járdát is kidíszí-
tették aszfaltkrétával készült alkotásaikkal. 

Április utolsó napján májusfát díszítettünk a 
gyerekek segítségével, fenntartva e régi hagyo-
mányt. A fa alatt örömmel nézegették a színes 
szalagok kavalkádját és élvezték a napsütéses 
jó időt. 

A tavasz bolondosra sikeredett, de a május 
még tartogat számunkra prog-
ramokat. Május 10. a Madarak 
és fák napja, fontos zöld jeles 
nap az óvoda életében. Célunk, 
hogy a gyerekek megismerjék, 
megszeressék, védjék a kör-
nyezetükben élő madarakat, 
fákat. Kiemelt hangsúlyt fek-
tettünk a visszatérő madara-
inkra, mint a gólya és a fecske. 
Az udvaron töltött idő alkal-
mat adott, hogy madárhango-
kat hallgathattunk, megfigye-
léseket végezhettünk. 

A tavaszi ünnepkör végén 
két fontos alkalom vár még 
ránk, az Évzáró és a Gyermek-

nap, melyekre szintén izgatottan készülünk.  
A megváltozott körülmények között is próbáltuk varázsla-

tossá, élménydússá tenni az óvoda életét a tavaszi események-
kel, hogy óvodásaink örömteli időszakot éljenek meg. 

Mürkli Anikó 
Kántor Zsuzsanna 

a Ficánka csoport óvodapedagógusai 

 Kinyílott az idő 
Tavasz a Kippkopp Óvoda és Bölcsődében 

 

„Kinyílott az idő, mint egy virág, 
 barkázik, rügyezik a fűzfaág. 
 Zöldülni kezd a fű. 
 A jó Nap egyre melegebb tekintetű.” 

 

Ficánka csoport
 

Kiszebáb

Madarak és fák napja
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Óvónőnk sikere 
Az Intézményvezető Asszony ösztönzésére és az Önkormányzat támogatásá-
val tavaly jelentkeztem és felvételt nyertem az Apor Vilmos Katolikus Főis-
kola Fejlesztő-differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára fel-
készítő szakirányú továbbképzési szakára. Egy 4 féléves képzésről van szó, 
melynek második félévét nyúzom jelenleg. Nem csak a kollégák, illetve a 
munkáltató, de a családom is maximálisan támogat és segít, így tényleg van 
időm tanulni is. Több online vizsgám is van ebben a félévben, illetve vannak 
tárgyak, melyekből házi dolgozatot kértek be az oktatók. Az egyik téma na-
gyon megfogott: A családi szocializáció s ennek kihatása az intézményes ne-
velésre. Az oktatóm biztatására kicsit kiszélesítettem az esszé tartalmát, na-
gyon sok szakirodalmi javaslatot, utalást tettem bele. Kimondottan jól sike-
rült, annak ellenére, hogy nem egy szakzsargon és nem is soha véget nem érő 
terjedelmű dolgozat lett. A tanárom is elégedett volt, így ez a dolgozatom a 
2021/22-es tanévtől elérhető lesz a hallgatók számára is, megkönnyítve, meg-
segítve a tanulmányaikat. 

Ujfalusi-Hujber Zsófia
óvodapedagógus

 

Apák napja 
Az apák napja nem olyan régi keletű ünnep, 
mint az anyák napja. Eredetét tekintve ez a 
nap is Amerikából indult, mint sok más ünne-
pünk. Sonora Smart Dodd kezdeményezte 
1909-ben. Őt az édesapja nevelte fel testvére-
ivel együtt, mivel édesanyjuk meghalt. Ötlete 
egy anyák napi ünnepség után vetődött fel. 
Sokat kampányolt érte, így az apák napját 
egyre több amerikai államban tartották meg, 
de hivatalos ünneppé csak 1972-ben vált. 

Európa katolikus országaiban már a közép-
korban ünnepelték: március 19-én, Szent Jó-
zsef napján. Spanyolországban, Portugáliá-
ban és Svájcban ma is ezen a napon tartják. 
Magyarországon 1994-ben indítottak moz-
galmat az apák napja ünneplésére. Népszerű-
sége egyre nő, de ma még nem olyan ismert, 
mint az anyák napja. 

Amikor még aktív óvónő koromban óvodave-
zetőnk megbízott az akarattyai tagóvoda ve-
zetésével, az éves munkatervünkbe belevet-
tük ezt az új ünnepet is. Kolléganőimmel öt-
letelve arra jutottunk, hogy összekötjük e na-
pot a Gyereknappal. Programunkat négy, egy-
aránt fontos esemény köré csoportosítottuk. 
Ezek: 
● apák és gyerekek köszöntése, megajándé-

kozása; 
● 10 állomásból álló sportos-játékos vidám 

vetélkedés; 
● közös étkezés; 
● eredményhirdetés; 
● jutalmazás. 

Az Apák napjának Magyarországon 
nincs meghatározott időpontja. 

2021-ben június 21-e a kijelölt nap. 

A magam részéről a Kenesei Hírlapban sze-
retném köszönteni az édesapákat, nagypapá-
kat, dédapákat, a következő verssel, illetve 
rövid sorokba szedett igaz gondolatokkal. 

Pulai Istvánné 

Móra Ferenc: Apának 
Isten után a legjobban 
ki szeret? 
Ki szeg nekünk mindennap kenyeret? 
Te vagy apám, a jóság és  
szeretet, 
Isten áldja kenyérszegő 
kezedet! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Változó apakép 
Négyévesen: Az én apukám mindent tud. 
Ötévesen: Az én apukám nagyon sokat tud. 
Hatévesen: Az én apukám okosabb, mint a tied. 
Nyolcévesen: Apu nem mindent tud jól. 

Tízévesen: Apu gyerekkorában biztos minden másképp 
volt. 

Tizenkét évesen: Á, apunak erről fogalma sincs! Olyan öreg, hogy 
már nem is emlékszik a gyerekkorára. 

Tizennégy évesen: Ne is törődj a faterommal! Olyan régimódi! 
Huszonegy évesen: Hogy ő? Ugyan már, képtelen haladni a korral. 
Huszonöt évesen: 
 

Na igen, tud ezt-azt, de hát ennyi idő alatt nem is 
csoda, ha ragadt rá valami. 

Harmincévesen: Talán kérdezzük meg apa véleményét is! El-
végre ő a legtapasztaltabb. 

Harmincöt évesen: Egy lépést sem teszek, amíg apámmal nem be-
széltem. 

Negyvenévesen: Kíváncsi vagyok, apám hogy csinálta volna ezt. 
Olyan okos volt, és elképesztően tapasztalt. 

Ötvenévesen: 

Bármit odaadnék, ha most itt lehetne apám, és 
megbeszélhetném vele ezt a dolgot. Kár, hogy 
annak idején nem értékeltem az eszét. Sokat ta-
nulhattam volna tőle. 

Ann Landers 
Forrás: Erőleves a léleknek 2. porció, 96.oldal 
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A megismerés általában az is-
meretek megszerzéséről, szerve-
ződési szintek rendszereződéséről 
és azok alkalmazásáról szól. A ta-
nulás valaha egy teljesen nyilván-
való dolog volt, maga a fogalom 
nem igényelt különösebb magya-
rázatot. Az áthagyományozódás 
szervezett oktatás nélkül zajlott és 
az életre való felkészítés a közös-
ség túlélését szolgálta. A megis-
merés és a valóság nagyon közel 
állnak egymáshoz, de a mai napig 
szükséges hozzá az észlelés, 
amely alapvetően kognitív folya-
mat, amiből sok minden születhet 
(Neisser, 1984). Az intelligenciát 
magasztaltuk sokáig, és nem gon-
doltuk, hogy lehet belőle több-
féle. Szép lassan beszivárgott a 
hétköznapokba az érzelmek fontossága, és visszatért újra a tár-
sas létünk előtérbe helyezése. A paradigmaváltásokat nem vet-
tük észre a pergő napok során, mégis folyamatosan zajlik, nap-
ról napra, emberről emberre. 

Gyermekkultúránk, gyermekképünk változott és változó-
ban is van, tendenciák, divatok, álláspontok, nézetek sokasága 
jelenik meg a világhálón. Hogy miért pont azt figyelik a leg-
többen, másik lapra tartozik. A gyermekeknek elsősorban a 
felnőttek közvetítik a kultúrát, illetve biztosítják a tárgyi, sze-
mélyi és szellemi környezetet. A tanulásnak létezik még ma is 
egy szűkre szabott fogalmi határa, amelyet sokan úgy értel-
meznek, hogy az iskolapadban, formális keretek között egy ta-
nítótól, egy tanártól elsajátított tudást takar. Úgy gondolom, 
hogy ez a megfogalmazás a XXI. században nagyon szűk, mert 
ma már tudjuk, hogy a koragyermekkori tanulást meghatá-
rozza a személyiség komplex kibontakozása, a korai megis-
merő folyamatok és a társas közeg. 

A gyermekek tárgyak körül verődnek össze óvodáskorban, 
mi felnőttek pedig a gyerekek körül. Varázslatos figyelni a 
gyermekek tanulását, megismerési folyamatait. A jövő ked-
vező formálásához azonban szükség van az előzmények ala-
pos ismeretére. Nincsenek megdönthetetlen igazságok, min-
den tudásunk általunk konstruált, se nem vehető, se nem ad-
ható. Sok tudás létezhet ugyanarról, de a túlélésre alkalmasabb 
győz. Az adaptivitás (képesség az alkalmazkodásra, igazo-
dásra a külső körülményekhez, elvárásokhoz) a ma jelszava is 
lehetne, hiszen egy folyamatosan változó világban kaméleon-
nak kell lenni. Ma már egész életen át tanulunk, tudásunk je-
lentős részét felnőttkorra intézményen kívül szerezzük meg. 
Egyre többször halljuk az otthonról hozott tudást és a tanítás 

nélküli tanulást. Nemes Orsolya generációkutató szerint az 
Alfa generáció a digitális forradalom korszakában a fogyasztás 
fellegvárában kérdéses jövő előtt áll. 

A konstruktivizmus fejlődésközpontú megközelítése átírja 
az érésközpontú gondolkodást. A fejlődés komplex konstruk-
ciós folyamat, amelynek alapja a rugalmasság és az alkalmaz-
kodóképesség. Az agy maga is egy, a környezetéhez rugalma-
san alkalmazkodó rendszer. A tanulás attól lesz sikeres, hogy 
adott pedagógiai folyamat a legoptimálisabban elősegíti az 
egyén fejlődését, alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak 
elsajátítását. A tanulás szociális meghatározottsága rendkívül 
fontos, az egyént szűkebb, tágabb környezete alakítja. Gerald 
Hüther neurobiológus szerint a siker leginkább akkor érhető 
el, ha a gyermekek és pedagógusok magukat igazi szubjektum-
ként kezelik, akikben meg lehet bízni, így felelősségteljesen 
tevékenykedhetnek a gyerekek családi és intézményes közeg-
ben. A tanulás során az egyén csak a számára fontos modellt 
utánozza, ami a szubjektivitásból eredően hatalmas felelőssé-
get ró a felnőttekre. A XXI. században erősíteni kell a szülői 
szerepeket és felelősségtudatot, mert kizárólag a családi min-
ták alapján nem lehet jövőt építeni. Posztmodern korunkban 
szükséges a gyermekneveléshez a tudományos és releváns in-
formációk átadása, közvetítése közérthető módon. Fontos, 
hogy a szakemberektől bátran kérjünk tanácsot, segítséget. 

„A tanulni tudás egy életen át elkísér. A gyermekek már 
születésüktől fogva készek arra, hogy tanuljanak, természetük-
től fogva kíváncsi lények, és motiváltak arra, hogy felfedezzék 
a környező világot.” Kissné Dr. Zsámboki Réka (SOE BPK) 

Kántor Zsuzsanna 
óvodapedagógus 

Mi jár a gyerekek fejében? 
A koragyermekkori tanulás szülői és óvodapedagógusi szemmel 

„Csak a boldog, kiegyensúlyozott és jó képességű gyermekek válhatnak alapjává egy prosperáló,
hosszútávon fenntartható társadalomnak.”

Dr. habil Varga László (SOE BPK)
 



Balatonkenesei Hírlap                     – 16 –  2021. június 

Remélhetőleg nem kell bemutatnunk Kenese karatékáit, mert sikereikről mi is többször hírt adtunk az újság hasábjain. De sportjuk, világuk és 
ők maguk vannak annyira érdekesek, hogy ismerjük meg őket közelebbről! A Kelemen család tagjaival, Kristóffal, Csongorral, és édesapjukkal, 
egyben edzőjükkel, Krisztiánnal beszélgettünk. 
 

– Honnan kezdődik 
a kenesei shotokan ka-
rate története? 

– 2014-ben költöz-
tünk Kenesére – meséli 
Krisztián. – Egy oka volt: Budapestre 
és Balatonfüredre járok dolgozni, Ke-
nese pedig mindkettőtől megfelelő tá-
volságra van. Szerettem volna, ha min-
denre, elsősorban a sportra több időm 
jut, ez indokolta a választást. Kenese 
szép, nyugodt kisváros, nagyon meg-
tetszett. 2006-ban, a Pannon Egyete-
men szereztem meg a karateoktatói 
végzettségemet, és már akkor is foglal-
koztam gyerekekkel. Letelepedésünk 
után edzéseket indítottam. 

– De gondolom, a karatéval már 
korábbi volt a kapcsolat. 

– Ózdon nőttem fel. A bátyám tíz 
évvel idősebb nálam, ő kezdte el űzni 
ezt a sportot. Édesanyám nem igazán 
akart elengedni, mert látta, hogy a test-
vérem mindig kék-zöld foltokkal jön 
haza az edzésekről. Amikor a szüleim 
dolgoztak, a bátyám elvitt magával. Rá 
voltam bízva, nem tehetett mást. Ezért 
már hat-hét éves koromban volt alkal-
mam belekóstolni a shotokan karatéba. Az 
ózdiak a keményebb vonalat képviselték.  

– Azt mondják, az kemény vidék. 
– Amikor még működtek a gyárak, lé-

tezett az ózdi kohászat, nem volt prob-
léma. A lakosság igen összetett, de min-
denki becsülettel dolgozott. Borsodszilán-
kon is éltünk három évet, az nehezebb idő-
szak volt a számomra. Az általános iskola 
felső tagozatát Edelényben jártam, egy-
szerűbb volt. Az ottani iskolában kyo-
kushin kai karatét lehetett tanulni, így ezt 
is kipróbáltam. Majd családostól Buda-
pestre költöztünk. Édesanyám továbbra 
sem szerette volna, ha karatézom, így az ő 
kedvéért eljártam a Komjádi uszodába.  
Egy alkalommal hazamentem és szétvág-
tam a fürdőnadrágomat, részemről ennyi 
volt az úszás. Az edző csak a versenyzőkre 
koncentrált, nekünk, többieknek azt 
mondta, ússzatok le ötven hosszt és me-
hettek haza. Nekem ez kevés volt. Mond-
tam édesanyámnak, nem szeretnék tovább 
úszni. 

– Amúgy is elszakadt a fürdőnadrág… 
– Pontosan. Így Budapesten folytattam a shotokan karatét. 1990-

ben jelentem meg az első edzésen, egy évre rá vizsgáztam az első öv-
fokozatomra. Több klubot jártam meg; időközben a bátyám is csatla-
kozott, megint együtt jártunk edzeni. Nagyon sok dolgot köszönhetek 
neki, mindenekelőtt az alapokat. Mindenhol tanultunk valami újat: 
minden mesternek volt egy speciális stílusa. Úgy gondoltuk, ha több 
helyről több dolgot tudunk összeszedni és ezt kombináljuk, eredmé-
nyesebbek lehetünk. 

– Ez a saját stílus kialakulásához is hozzásegíthetett. 
– Lett egy karakterünk. A verseny nem az én világom. Próbálkoz-

tam vele, de túl későn kezdtem, tizenhárom évesen csöppentem bele. 
Általában leléptettek, mert túl kemény voltam. A szabályok egyrészt 
azért vannak, hogy a versenyzők vigyázzanak egymásra, másrészt 
pontozásos rendszer működik, nincs KO verseny, csak érintéses. A 
fiaim azért szerencsésebbek, mert időben elkezdhették versenysze-

rűen űzni a sportot. Csongor négy, Kris-
tóf hatéves volt. Így nagyobb rutinnal 
bírnak. 

2016-ban kezdtünk Kenesén edzeni. 
Akkor még Szabó Kati néni volt az is-
kola igazgatója, és a Rády Diáksport 
Egyesület keretében fogtunk bele. A 
versenyzéssel 2018-ig vártunk. Eleinte 
nem vetettem fel a gyerekeknek, hogy 
van-e kedvük hozzá. Sok sporttársam-
mal, edzővel tartom a kapcsolatot, egy 
versenyen találkoztam az egyikükkel, 
Bajai Angélával. Sokat edzettem vele, 
régóta ismerjük egymást. Szakmailag 
jóval előrébb jár nálam, korábban a 
szakmai vezetőségnek is tagja volt. A 
szerepe nagyon fontos az egyesületünk 
életében, mert egyfajta ellenőrző szerep-
ben ő egyengeti a szakmai utunkat. En-
gem is tovább tanított, csiszolta a tudá-
somat, s felkértem a gyerekek vizsgázta-
tására. Én nem tudnék pártatlan lenni. 
Ha eljön hozzánk egy edzésre, másképp 

látja, miben fejlődtünk, s mit kell még fej-
lesztenünk. Kívülről látja a dolgot, mert rit-
kábban találkozik a gyerekekkel. Kellően 
szigorú, a rendszer nagyszerűen bevált. 

– Mert hogy apa ezek szerint nem szi-
gorú edző. Vagy mégis? 

– Nem igazán – mondja Kristóf. – De 
azért eléggé. 

– Számomra nagyon fontos a fegyelem 
– veszi vissza a szót Krisztián –, mert anél-
kül nem tudnánk dolgozni. Sportunknak óri-
ási jellemformáló hatása van, a gyerekeken 
látszik a változás. Ha edzünk, a gyerekeim-
nek nincs apa, ugyanúgy senpai van, s 
ugyanúgy kell dolgozniuk, mint mindenki 
másnak. Néha velük kicsit talán szigorúbb 
is vagyok. 

A mostani generáció teljesen más, mint 
mi voltunk. Senkit nem akarok bántani, de 
úgy érzem, a gyerekek egy része kicsit el 
van hanyagolva; nagyon el vannak kényel-
mesedve és keveset foglalkoznak velük a 
szülők. 

– Legtöbbször csak úgy ki vannak csap-
va a digitális mezőre: telefon, tablet… 

– Nálunk alapvetően a hétvégére vannak korlátozva ezek a dol-
gok, és csak akkor, ha nem megyünk sehova. A karatén kívül sok do-
loggal foglalkozunk, igyekszünk lefoglalni a gyerekeket. Nagyon 
szeretünk például túrázni. Idén első magashegyi túránkra készülünk a 
Júliai-Alpokban. Ott egy-két nap alatt fel lehet töltődni. 

Eleinte hetente kétszer edzettünk, aztán már háromszor. Egy 
edzésen merült fel a versenyzés. Elmondtam, mi ennek az útja, módja, 
és volt kedvük. Onnantól kicsit másképp folytattuk a munkát, a ver-
senyzésre koncentrálva. Hetente négyszer edzettünk, ha időm en-
gedte, akár ötször is. Amikor nem a teljes csapattal dolgoztunk, őket 
már célirányosan a versenyre készítettem fel, a formagyakorlatokra 
koncentráltunk. Az eredményeket látva úgy gondolom, sikerült. 
Büszke vagyok minden versenyzőre. Kristóf és Csongor mellett a har-
madik versenyzőnk Bödör Veronika. Ő ugyanúgy később kezdte a 
versenyzést, mint annak idején én, sokkal nagyobb erőfeszítésébe 

Fegyelmezetten és gondolkodva küzdeni 
„Ehhez a sporthoz semmi nem kell, csak az akarat” 
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kerül, hogy versenyen helyt álljon, mivel a korcsoportjában erőfö-
lénnyel bír. Rá ezért külön büszke vagyok, mert eredményes és reme-
kül megállja a helyét. Rettentően becsülöm őt, óriási az akaratereje. 

A Magyar JKA Karate Szövetség versenyrendszere szigorú. 15 év 
felett már nem szedik szét a korosztályokat, így előfordulhat, hogy 
versenyen a kezdő egy Európa-bajnokkal találja szemben magát. 

– Tapasztalatszerzésnek az is biztos jó. 
– Így van, de például Vera esetében nem szeretném, ha mindig 

veszítene, mert mindenkinek kell a sikerélmény. Ezért kezdtünk egy 
másik csoport, a Shotokan Liga Nemzeti Szövetség versenyein részt 
venni. Náluk könnyebb a versenyrendszer, jobban 
elkülönülnek a korosztályok. Kezdőknek, közép-
haladóknak és haladóknak is jut lehetőség. Ha lesz 
még kedve Verának, később, ha nagyobb rutint 
szereztünk, természetesen visszatérhetünk a JK 
Szövetség versenyeire is. 

A karateszövetség éves közgyűlésein rendsze-
rint felvetem, miért nem gondolkodunk utánpótlás-
versenyben? Megfogalmazódott bennem a gon-do-
lat, akár lehetne Kenese-kupa is, a versenyző kor-
osztályok megfelelő elosztásával és a normál ver-
senykeretek megtartásával olyanoknak is lehetősé-
get adva, akik életük első versenyén szerepelnek. 
Kicsit rugalmasabbnak kell lenni, figyelembe venni 
a gyerekek adottságait. Az életük, a mindennapi ru-
tinjuk, a szemléletük teljesen más, mint a miénk. 
Edzőként és apaként is igyekszem haladni a korral. 

– Tegyük egy kicsit rendbe a karate alapfogal-
mait! A shotokan milyen válfaja a nagy egésznek? 

– A shotokan a kínai karatéból fejlődött ki, on-
nan került Japánba. Ott rengeteg harcművészetet 
űztek, a dzsúdó, a szumó például őshonos. Okinava 
szigetén vetett először lábat, titokban. Azokban az 
időkben az egyszerű népnek nem lehetett fegyvert 
viselnie, de esetenként meg kellett védeniük magu-
kat. Gichin Funakoshi a shotokan karate megalapí-
tója, a rendszer kifejlesztője. Mellette több ág meg-
jelent, a kyokushin kai, a jiu-jitsu, ezek is önállóan 
fejlődtek. Mindegyiknek megvan a maga szépsége. 
A kyokushin kai-ban például kontaktban dolgoz-
nak, sok a belharc. A shotokan annyiban másabb, 
hogy nagy távolságokat használ, hirtelen robban be 
és vonul vissza, próbál ütőtávon kívül maradni. 
Azért kell sokat gyakorolni, hogy meglegyen a ru-
ganyosság, minél hamarabb oda tudjunk érni az 
ellenfélhez. Egyetlenegy megsemmisítő támadás a 
cél, azt kell jól kivitelezni. 

Európába a 60-as években került, mint a legtöbb hasonló sport, 
harcművészet. Magyarországon a 70-es évektől kezdve van jelen. Ak-
koriban nagyon népszerű lett, mindenki karatézni akart. Ma már más 
a helyzet: a szülőknek kicsit jobban kellene támogatniuk a gyereke-
ket, hogy sportoljanak valamit, amiben ki tudnak teljesedni, jól érzik 
magukat. A fiaim szerettek volna focizni, kipróbálták, de mondtam, 
el kell dönteni, hogy melyikkel akarnak komolyan foglalkozni, mert 
a kettő nem fér bele az időbe. Nyitott vagyok, és azért, mert nekem a 
karate lett az életem része, nem várom el, hogy nekik is ez legyen. 
Örülök, hogy a karate mellett döntöttek  

– Ki hány kyunál tart éppen? Csongor? 
– Narancssárga öves vagyok. 
– Én pedig zöld öves – mondja Kristóf. 
– Hatéves korig gyerekvizsgát csinálnak – egészíti ki Krisztián. – 

Utána az edző dönti el, hogy felnőttvizsgát követel, vagy még gye-
rekszintet. A nehézségi fokok között a különbség, hogy más jellegű 
feladatokat, mozdulatokat kell végrehajtani. Kék övnél már kombiná-
ciókat kell ismerni, ahogy a szabálykönyvünkben le van írva. 

Kristóffal szeptemberben tervezzük az újabb vizsgát, onnantól 
versenyen a magasabb fokozatba tartozókkal találkozunk. Verával 
együtt készülnek a kék övre, egymást ösztönzik. Nem az a fontos, 
hogy milyen színű az övünk. Egyetlen szerepe van, hogy a felsőt ösz-
szefogja. A lényeg a tudás, ami az ember birtokában van. 

Csongor az utolsó gyerekfokozaton van, ez a narancsszínű öv. 
Számára a zöld fog következni, de az már felnőtt vizsga lesz.  

Edzésekre többen járnak, legalább hetvenen fordultak már meg 
nálunk, de jelenleg ők hárman versenyeznek. Van egy negyedik fiú, 
akinek eddig egy versenye volt, de kitört a járvány, nem tudott felké-
szülni. Ezt a sportot nem lehet későn kezdeni. Űzhetjük, legfeljebb 
nem versenyzünk. Van egy edzőtársunk, a hatvanas éveit tapossa, és 
elmúlt ötven, mikor karatézni kezdett. Soha nem vizsgázik, de jár 
edzésekre, és mindent meg tud csinálni, amit a többiek. – Minden idő 
számít, hogy a technikát csiszoljuk. Állandóan lehet fejlődni, ezért 
rendszeresen visszatérünk az alapokhoz. 

A kék övemre annak idején egy siófoki edzőtáborban készültem 
fel. Azon a vizsgán értettem meg, hogy teljesen 
mindegy, milyen a fokozat, ahol tartunk. A barna 
öv után többre nem vágytam. Végül unszolásra in-
dultam el a fekete övért. 2007-ben vizsgáztam utol-
jára, a neves Tanaka mesternél, ami örök emlék 
marad a számomra. Lesz még egy vizsgám, mert 
megígértem Angélának, és példát is kell mutatnom. 
Tavaly jelentkeztem edzőtáborba, de sajnos elma-
radt. Idén sem lehet még megrendezni, mivel a 
központi edzőtáborokba japán mesterek érkeznek, 
ez még most sem valósulhat meg. Jövőre reménye-
ink szerint már igen. 

– Nem lehet egyszerű megtalálni az edzőhelyet 
sem... 

– Sok helyen edzettünk már. Miután a helyi is-
kolából mennünk kellett, az akarattyai óvodában 
edzettünk, majd megkerestek a balatonfőkajári is-
kolából, mikor hallották, hogy karatét oktatok. Ek-
koriban külön tudtam bontani a csoportokat, na-
gyobb lehetőség volt a fejlődésre. Kisebb csopor-
tokban könnyebb, mindenkire elég figyelem jut. 
Tavaly két verseny előtt Bertha Károly adott ne-
künk lehetőséget a Fregatt feletti teremben. Ő biz-
tosítaná tovább a helyszínt, de a terem járólapos, 
mi pedig mezítláb dolgozunk. Utóbb Kiss-Kocsis 
Anita sietett a segítségünkre, az utolsó verse-
nyünkre nála készültünk fel, a Manka kuckójában. 
Anita szívesen lát minket, heti két alkalmat biztosít 
a számunkra. 

– Jövő? Tervek? 
– Ha minden igaz, pozitív változás előtt állunk, 

egy helyi kezdeményezésből adódóan. A sportunk-
nak nincsenek nagy eszközigényei, de jó volna a 
csapatnak az egyenmelegítő, a versenyzőknek mi-
nőségi versenyruha; akár az edzőtáborok költségé-
nek egy részét is tudnánk finanszírozni. A legfon-
tosabb a fix hely lenne, így például makiwarát is 

használhatnánk, ami akácfából készült eszköz, rugalmas, de kemény. 
Ütéseket gyakorolunk rajta, mellette rengeteg funkciója van. Segíti az 
összpontosítást. Attól ütünk erőset, hogy gyorsak vagyunk; a gyorsa-
ság pedig a tömeggel szorozva adja az erőt. 

Korábban támogatást sehonnan nem kaptunk, a háromezer forin-
tos tagdíjakból éltünk, ami természetesen elment a fenntartásra, esz-
közök és felszerelések biztosítására. Szabadidőmben végzem az edzé-
seket. A fizetségem, ha jön egy gyerek és jól érzi magát, netán siker-
élményt élünk át közösen, levizsgázik vagy a dobogón áll, éremmel a 
nyakában. Ez számomra mindent felülír. 

Az idei év talán még felemás lesz, nem tudjuk, mit hoz az ősz. De 
itt vagyunk és szeretnénk a shotokan karatét még többekkel megis-
mertetni. Óriási tévedés, hogy aki küzdősportot űz, agresszív ember. 
Az alapszellemiség, hogy a karatéka nem kezdeményez, nem provo-
kálja ki a támadást, de kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor meg kell 
védenünk magunkat. Azonban tudni kell kompromisszumot kötni, 
néha önmagunkkal is. Megtanulhatunk fegyelmezetten és gondol-
kodva küzdeni. A harcművészeteknek megvan a filozófiája, fegye-
lemre tanítanak. Formálják a jellemet, olyan példát mutatnak, mely 
az élet más területén is felhasználható. 

Amennyiben bárkiben felmerül a kérdés, hogy bármilyen for-
mában támogatna minket, esetleg szeretne a későbbiekben spor-
tolni, illetve gyermekét taníttatni, úgy bátran felveheti velem a kap-
csolatot. 

Nagy Krisztina
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A május hónap Anyaszentegyházunkban mindig 
a Boldogságos Szent Szűznek van szentelve. A jú-
nius hónapban pedig a mi Urunk Jézus Krisztus ke-
rül előtérbe, hiszen két nagy ünnepünk, az Úr 
Napja, és Jézus Szentséges Szívének 
ünnepe is a második isteni személyt, 
a Fiúistent állítja elénk. 

Az első ünnep ősi elnevezése 
Krisztus Szent Testének és Véré-
nek ünnepe. Annál is inkább az ün-
nepnek ezt a régi elnevezését kell 
használnunk, mert az Úr Napja kife-
jezése nem kellően pontos erre az 
ünnepre. Tudjuk, hogy minden va-
sárnap Anyaszentegyházunk „Úr 
Napját” ünnepeli, olyannyira, hogy 
a Nagyböjti időszak vasárnapjai nem 
számítanak bele a nagyböjtbe. Krisz-
tus Szent testének és Vérének ünne-
pén az ünneplő közösség körmenet-
ben fejezi ki szeretetét és tiszteletét 
Jézus iránt. Krisztus Testét a Monst-
ranciában hordozza körül a pap, 
érintve négy feldíszített szabadtéri 
oltárt, ahol elhangzik négy külön-
böző evangélium. A pap megincen-
zálja az Oltáriszentséget, és min-
denki szentségi énekeket énekel. A 
keresztények Ősforrása Krisztus, aki 
Szent Testét és Vérét közöttünk hagyta az Oltáriszent-
ségben. Ezen az ünnepen azt éljük meg, és annak örü-
lünk, hogy Jézussal nem csak a szentmiséken találkoz-
hatunk, hiszen Ő „Vándorlásunk társa lett, mert sze-
rette a világot, Kenyér színbe rejtkezett”, hanem az éle-
tünk hétköznapi körülményei között is, mások szemé-
lyében. Jézus jelenléte valóságos jelenlét az Oltári-
szentségben, ez hitünk alapja, Ő nem hagyott minket 
árván, az Oltáriszentségben, a szentségekben, az Egy-
házban jelen van és megerősít minket. A szentmise gö-
rög megfelelője az Eucharisztia, hálaadást jelent. A 
szentmisében nem önmagunkra figyelünk elsősorban, 
nem „magunkat akarjuk jól érezni”, hanem arra figye-
lünk, azért adunk hálát, hogy az Isten mit tett értünk, 
hogyan munkálta örök szeretettel a mi üdvösségünket, 
hogyan adta oda Jézus értünk az életét, és mennyire 
szeretné, ha mindezt megértenénk és a szentmisén hi-
tünkben megerősödve személyes kapcsolatra lépnénk 
vele. Egyedül a földön Krisztus Testének és Vérének 
van olyan lelket tápláló, akaratot erősítő és átalakító 
ereje, amellyel a benne hívők minden nehézség elle-
nére is képesek szeretetben és harmonikusan élve ön-
magukkal és a világgal tanúságot tenni a Szeretet Iste-
néről. Az Egyház ezen az ünnepen, a körmenettel kivi-
szi a Szent Ostyát, az Oltáriszentséget a világba és 
Krisztus áldását adja mindenre, hogy az Ő jelenlétében meg-
erősödve az evangélium igaz hírnökei lehessünk. 

Jézus Szentséges szívének ünnepe az Úrnapját követő 
péntek. Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson 
alapszik: Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet leg-
nagyobb jele. Magát az Istenembert ünnepeljük, éppen úgy, 
ahogy szívének szeretetét kifejezte. Jézus szíve Isten emberré 
lett Fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tisztelet-
ének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így Szíve is az 
Isteni Személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember er-
kölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, ha-

nem egész-emberi fogalom, olyan ős-
fogalom, mely egyszerre fejezi ki a 
testi és a lelki valóságot. Jézus szív-
ének átszúrása és oldalának megnyi-
tása jelképezte a szeretet végtelensé-
gét, a Szentlélek elküldését és a 
szentségek forrását, erejét. 

Az egyházatyák a János evangé-
liumára hivatkozva: „Ha valaki 
szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon 
mindenki, aki hisz bennem. Amint az 
Írás mondja: élő víz folyói fakadnak 
majd belőle.” Jézus szívét az élő víz 
forrásaként jelölték meg. A közép-
korban már kimutatható bizonyos 
körökben, különösen a 13-14. század 
német misztikusainál a Jézus Szíve-
tisztelet. Ezt követően a 16. század-
ban főként a jezsuiták és a karthau-
ziak terjesztették a tiszteletet, ami-
nek teljes kibontakozása a 17. szá-
zadban élt Alacoque Szent Margit lá-
tomásaihoz kapcsolódik, melyek so-
rán Jézus különösen az emberi hálát-
lanságot fájlalta, s a Szív tisztelőitől 

engesztelést, valamint gyónást és áldozást kért a hónap első 
péntekjén. IX. Piusz pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az 
egész Egyházra kiterjesztette. Ahogyan májusban a Loretói li-
tániát imádkoztuk, kérve Szűzanyánk közbenjárását, úgy júni-
usban az Úr Jézust szólítjuk meg Jézus Szent Szívének litáni-
ájával. Kapcsolódjunk be aktívan újult erővel, június hónap a 
Jézust dicsérő és hirdető ünnepeinek résztvevői közé! 

Balatonkenese, 2021. május 19. 

Medveczky Miklós 
plébános 

A Jézusnak szentelt hónap 
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A napokban nagyon szép idő 
volt, amit örömmel használtam ki 
arra, hogy a délutáni kávét egy 
kis olvasással kapcsoltam össze 
az udvari padon. Persze a padon 
kijelölt helye van a kutyánknak, 
Tappancsnak is. Ő rögtön felug-
rott mellém: Végre, kint vagy ve-
lem! Csak persze Tappancs nem 
annyira örült annak, hogy a fi-
gyelmem megoszlott a könyv és 
közötte. Ennek olyan finoman 
adott jelzést, hogy a mancsát szé-
pen rárakta a könyv aktuális oldalára, ami eléggé megnehezí-
tette számomra az olvasást, s közben nagy barna szemeivel 
rám nézett. S persze, ki nyert? Tappancs! Be kellett látnom, 
hogy jogosan jelzi, hogy neki most szüksége van egy kis si-
mire, vele való foglalkozásra, ráfigyelésre. Miután ezeket 
megkapta, már én is tudtam olvasni, és Tappancs elégedetten 
nyújtózkodott mellettem a padon. 

Miért is meséltem el ezt a kis szösszenetet? 
Mert ráirányította a figyelmemet arra, hogy 
nemcsak a kutyánknak van szüksége és igénye 
törődésre. Elgondolkodtam, hogy kik azok az 
emberek körülöttem, akiknek szintén igénye 
van egy kis odafigyelésre, vagy nekem mikor 
van szükségem arra, hogy hozzám is szóljanak, 
egy kicsit rám is figyeljenek? 

Igaz, hogy mindenki szeret időnként egye-
dül lenni, de legalább ilyen lényeges annak fel-
ismerése, mennyi pozitívummal jár, ha időt és 
energiát fordít valaki személyes kapcsolatai 
ápolására. A családi és baráti kapcsolatok fon-
tosságát nem érdemes alábecsülni, hiszen a 
biztos háttér lelki támaszt jelent és rengeteg 
öröm forrása. A kutatók kimutatták, hogy aki 
jó viszonyt ápol másokkal, kevésbé van kitéve 
a stressznek és az abból eredő betegségeknek, 
mint a magányosok. Sajnos a problémáinkkal 
sokszor úgy érezzük, jobb egyedül megbir-
kózni. Azonban éppen ilyenkor a legfontosabb, 
hogy ne zárkózzunk be. Éppen a kapcsolataink azok, amelyek 
támaszt nyújtanak és segítséget adnak a nehezebb napokon. 

Milyen kapcsolataink is vannak? Magánéletünk a szűk csa-
ládunkat, illetve a párkapcsolatunkat jelenti. Minősége pedig a 
legnagyobb befolyással van az életünkkel való elégedettsé-
günkre. Ezért ebben kellene a legfigyelmesebbnek, legoda-
adóbbnak lennünk. Érdemes feltenni a kérdést, mikor beszél-
gettem igazán jót a szüleimmel, nagyszüleimmel? Mikor volt 
egy közös estém a párommal? Tervezünk-e valami játékos 
programot a gyerekekkel? Mikor meséltem utoljára a kicsik-
nek? … 

Baráti kapcsolataink minősége is attól függ, hogy mennyi 
energiát fektetünk bele. Barátainktól megértést, jó szórakozá-
sokat, azonos értékrendet és nehéz helyzetben segítséget vá-
runk. Mindezt akkor kapjuk meg, ha magunk ugyanezt nyújt-
juk nekik. Itt is érdemes feltenni néhány kérdést. Mikor 

beszélgettem utoljára a barátnőmmel 
vagy barátommal? Mikor leptem meg őt 
egy kis ajándékkal? Mikor kaptam én tőle 
valami figyelmességet? Mikor ittunk 
együtt egy finom teát és öntöttük ki egy-
másnak szívünk fájdalmát? … 

Munkánkban, hivatásunkban elért si-
kereink, elégedettségünk nyilvánvalóan 

attól is függ, hogy az ott dolgozó 
többi emberrel milyen viszonyt 
ápolunk. Érvényesülni mások kö-
zött és másokkal együtt lehet iga-
zán. Ugyanakkor a munkahelyi 
kapcsolatokat is lehet ápolni. Ami-
kor bemegyek a munkahelyemre 
köszönök-e a már ottlévőknek? 
Mosoly van-e az arcomon? Szá-
míthatnak-e rám a kollégák? … 

Tudom, most sokan arra gon-
dolnak: Ha te ismeréd őt meg őt? 
Nem ismerem őket. Csak azt tu-

dom, hogy nem vagyunk tökéletesek, vannak lelki sérüléseink, 
félelmeink. Nekem is és neked is. Sőt, nekik is. Hasonlatként 
az jut eszembe, amit a féldrágakövek csiszolásáról hallottam. 
Vesznek egy marék kavicsot, beleszórják őket egy forgódobba 
némi csiszolóporral együtt, és elkezdik pörgetni, rázni. A vég-
eredmény: gyönyörűen ragyogó ékkövek... Érdemes észben 
tartani ezt a képet konfliktushelyzeteinkben. 

Ha pedig azon kapod magad, hogy túl elfoglalt vagy, több-
ször le kell mondanod az előre megbeszélt találkozókat, és te-
lefonon is alig van időd beszélni a barátaiddal … Megsúgom, 
hogy soha nem lesz annyi időd, amennyit szeretnél. Azt szok-
ták mondani, hogy arra van időd, amire éppen végzel, tehát 
ami fontos neked. És itt a következő kérdés: tényleg fontosak 
nekem a kapcsolataim? 

Emberi kapcsolataid mozgatórugója, vagy mondhatnám, 
lelki olajozója, a szeretet, a figyelmesség, a kedvesség. Ezek 
nélkül inkább csak döcögnek. Az a személyes tapasztalatom, 
hogy ez igazából egy adok-kapok játék, idővel te is azt fogod 
majd kapni, amit másoknak adsz. 

Most kezdődik a nyári időszak, sok terv talán már meg is 
született … és kikkel fogod azokat eltölteni? 

 
M. Teréz nővér 

Életvezetés – Örülnek-e nekem a barátaim? 
Mottó: Amikor a virág kinyílik, a pillangók megtalálják. Amikor a fák virágoznak, 
a madarak maguktól ellepik az ágakat, amikor a levelek elszáradnak és lehullnak, 
a madarak elrepülnek. Az emberi kapcsolatok sem sokban különböznek ettől. 

Shunmyo Masuno, japán buddhista szerzetes 
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Igen, a mosolynak ma is ereje van. És hiszem, hogy holnap, 

holnapután és azután is ereje lesz. Úgy gondolom, talán még 
nagyobb ereje van napjainkban, mint régebben volt. Nem kerül 
semmibe, de mégis valami olyat ajándékozunk egymásnak, 
amiből az elmúlt időben a legkevesebbet kaptuk. Egyetlen mo-
soly csodákat tud tenni sokak életében, lelkében. Ezt már sok-
szor tapasztaltam. Nemrégiben olvastam egy újságcikkben egy 
Pimpa nevű bohócról, aki lelkem legmélyéig megerősített a 
hétköznapok csodájáról, ami nem más, mint a mosoly csodája. 
Marco Rodari ismert bűvész és jótevő, beteg és a háborús öve-
zetekben élő gyerekek kedvence, akit Pimpa néven ismernek. 
Idén tavasszal az iraki városokat járja, hogy örömet vigyen 
oda, ahonnan a háború olyan sok mindent elragadott. Nagy 
ajándékot vitt magával: vissza tudta adni a mosolyt az embe-
reknek. Romániában gyakorolta először a mosoly hivatását, 
amikor árvaházakat látogatott. Azóta járt már Jordániában, 
Gázában, Irakban, Egyiptomban és Szíriában is, hogy vidám 
műsoraival elvigye a gyerekeknek a varázslatot. 2018 júniusá-
ban már járt Irakban, akkor a varesei újságnak beszélt Samilá-
ról, akivel azután találkozott, hogy egy bomba elpusztította a 
házát és az egész családját. Azóta meg sem szólalt, de Marc-
ónak sikerült mosolyt csalnia az arcára a trükkjeivel, varázsla-
taival, és a kislány újra beszélni kezdett. Idén újra a közel-ke-
leti országba ment, igyekszik bejárni a háború sújtotta vidéket. 
Amikor három éve arra járt, nagyon megrendítő tapasztalata 
volt, hogy a gyerekek az előadást nem a szokásos zsibongással 
fogadták, nem mosolyogtak, nem beszélgettek. Idén már más 
volt a helyzet. Minél több gyereket meg akar nevettetni. Mit is 
lehet mondani erről a fiatalemberről? Szerintem a „Csodák is-
koláját” működteti a Gázai övezetben, egy faluban, amelyet 
már háromszor leromboltak a háborúk során. Tudja, hogy seb-
zettek ott az emberek, ugyanakkor azt is tudja, hogy képesek 
talpra állni. Amikor felkelti a gyerekek kíváncsiságát, felélén-
külnek, és képesek olyanok, lenni, amilyennek lenniük kell: 
gyereknek. „És amikor az örömük mosolyt csal néhány idős, 

vagy felnőtt arcára, az az igazi feltámadás pillanata” – ma-
gyarázza ő maga, és hozzáteszi: „Az az ember, akinek egy mo-
solyt odaajándékoztál, a béke hordozója lesz.” 

Mennyire így van ez, tapasztalhattuk az elmúlt hónapokban 
mi magunk is… Sok olyan dolog van, ami örömet tud okozni a 
szívünk-lelkünk mélyén. De talán a legnagyobb ajándék, szá-
munkra is újra és újra az, hogy ott a lehetőség jó dolgokat tenni. 
A víz természete, hogy lefelé folyik. Akkor is, ha egy mező van 
előtte, és akkor is, ha szikla áll az útjában. Én úgy tapasztalom, 
hogy az embernek éppen úgy van egy alaptermészete, mint a 
víznek. Mégpedig az, hogy jót akar tenni. Békességet, örömöt 
és derűt akar teremteni maga körül egy jó szóval, egy mosoly-
lyal. Hiszen ő maga is így érzi a legjobban magát. Olyan érde-
kes ez a folyamat. Ha elkezdünk rámosolyogni az emberekre, 
az ránk is hat. Egyszerűen jobban érezzük magunkat tőle. Minél 
többet mosolygunk másokra, annál inkább az életünk részévé 
válik. Talán ez, a mosoly legnagyobb csodája. Kicsit olyan a 
mosoly, mint az úszás. Amíg valaki nem vízbiztos, szívesen el-
jön a Balatonhoz, és kívülről gyönyörködik a látványában, eset-
leg a part közelében hűsöl kicsit a vízben. Viszont, ha valaki 
megtanul jól úszni, nem akar kijönni a Balatonból. Egyszerűen 
jól érzi magát benne. Így van ez a mosollyal is. Amíg csak gon-
dolkodunk róla, amíg csak másokat figyelünk, mosolyognak-e 
ránk, addig emberi kapcsolatok nélküli külső megfigyelők va-
gyunk. Viszont, ha elkezdjük gyakorolni a mosolyt, élő kapcso-
latba kerülünk a másik emberrel. 

„Menj be Urad örömébe!” Milyen érdekes, hogy még a 
Biblia oldalain is ezt a biztatást olvashatjuk. Márpedig az öröm 
alapja a szeretet. A szeretet kézzelfogható jele pedig nem más, 
mint a jótett. A legegyszerűbb jótett pedig valójában lehet egy-
egy mosoly mások felé. Kívánom, hogy Böjte Csaba testvér 
biztató szavaival induljunk el mindannyian a mosoly csodájá-
nak útján: „A szeretet találékony. Merjünk rálépni a szeretet 
útjára! Merjünk rálépni az egyszerű mosoly útjára!” 

M. Erzsébet nővér 

A mosoly ereje… „Az albumban fényképek az emberek. A képeket nézve megérted, hogy a 
haragra fakul és a mosolytól lesz színesebb. A haragtól kopik és a mo-
solytól színesebb!” 

Kowalsky meg a Vega – Mosolydal

  

Egyszer volt, hol nem volt, a hét határon is túl, egy nagyváros szélén, kis házában éldegélt egy idős nagymama. 
Arca csupa ránc, ujjai meggörbültek a sok-sok nehéz munkától, amit egész életében végzett. Ennek a nagymamának 
mindig mosolyogtak a szemei. Akárki elment aprócska háza előtt, azt látta, hogy nagymama jön, megy. Hol vizet visz 
vödrében nyugodt, lassú léptekkel, hol csak álldogál a verandán és gyönyörködik dédunokája örömteli játékában. 
Nagymamához bárki bemehetett, mert kapuja mindenki előtt nyitva állt. Jól tudták ezt az emberek. Hol a postás tért 
be pár szóra, hol a szomszéd, máskor pedig a dédunoka játszópajtásai. Nagymamánál volt ám élet, nem is akármi-
lyen. Viszont nagymama sosem utazott életében. Persze a városba elment busszal, villamossal, de távolabb sosem. 
Autóban sosem ült, mindig azt mondta: „Nem sietek én sehová. Ráérek én a buszra.” Sokan mosolyogtak rajta. 
Persze nagymama is csak igazi ember volt, ő is álmodozott. Arról álmodozott, hogy egyszer el fog jutni egy távoli 
városka gyönyörű templomába. Teltek az évek, de nagymama álma megmaradt. 

Történt pedig, hogy egy nyári napon két fiatal érkezett autóval. Nagy kacagások között arról beszéltek nagyma-
mának, hogy jöjjön, elviszik autóval a távoli kis városka gyönyörű templomába. Nagymama arcán látszott, hogy 
aggódik is, fél is, mert hát sose ült autóban. Egyszer csak megszólalt: 

– Tudjátok gyerekek, akkor menjünk. De most, azonnal. Én elhatároztam magam. – Márpedig amit nagymama 
elhatároz, az mindig úgy lesz. 

Így is történt, beültek, és már gurult is az autó. A fiatalok gyakran hallották nagymama hangját útközben: 
– Gyerekem, nem mész túl gyorsan?? Gyerekem, nem lesz ebből baj?? Gyerekem, nem túl hangos ez az autó?? 
Aztán egyszer csak megállt az autó. Nagymama szállt ki elsőnek. Mire a fiatalok is kiszálltak, nagymama szeméből 

csorogtak a könnyek, pedig az arcán földöntúli mosoly ragyogott. Egyetlen mondatot tudod csak mondani: 
– Gyerekek, én tényleg itt vagyok… 
És ekkor már mindenki mosolygott. Hirtelen olyan egészen más lett a világ. Miért? Azért, mert a mosolynak ereje van.
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Az illegális hulladék nyomában 6. 
Újra lép egyet Balatonkenese 
az illegális hulladéklerakók 

elleni harcban 
– Az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében pályázatot nyert az 

Önkormányzat kültéri kamerák elhelyezésére – mondja Kocsis Jenő, Balatonkenese 
alpolgármestere. – Öt kamera kerül kihelyezésre a település területén, melyeket 
a hulladékok kihelyezői előszeretettel használnak. A kamerák rendszám és arc 
felismerésére is alkalmasak, így hatékonyabbá válik az elkövetők azonosítása. Ez 
nagy előrelépés számunkra. Nagy hangsúlyt fektetünk ezen esetek és elkövetőik fel-
derítésére, megakadályozva őket súlyosan környezetkárosító és a településre nézve 
anyagilag is komoly következményekkel járó tevékenységükben. 

Megállapodtunk a gazdákkal, akiknek területeit az illegális hulladéklerakás nagy 
mértékben sújtja: segítségükkel összeszedjük a hulladékot, és az Önkormányzat el-
szállíttatja, ami az adófizetőknek ismét nem kevés pénzébe fog kerülni. Az önkor-
mányzati utakról, területekről is újra begyűjtöttük a szemetet. A gazdák a követke-
zőkben még fokozottabban figyelnek, követik és jelzik a hulladékot lerakni szándé-
kozó autókat és tulajdonosaikat. – Az elmúlt hétvégén Kenese határában járva egy 
mixerkocsit fordítottam vissza, amely éppen az építkezésből megmaradt betontól 
próbált szabadulni. Nemrég a gazdák is tetten értek egy elkövetőt, értesítették a 
rendőrséget; ez ügyben feljelentés is született. 

Tisztelettel kérjük a lakosságot: ha illegális hulladékkal vagy ilyen tevékenység-
gel találkoznak, telefonon jelezzék a Közterület-felügyeletnek! 

Sokszor elmondjuk, lehet, már szlogennek tűnik, de akkor is érvényes és nagyon 
igaz: csak együtt tudjuk szebbé, élhetőbbé tenni a környezetünket. 

– nk –
 

Ha illegálisan lerakott hulladékkal találkoznak, 
netán tetten érnek egy szemetelőt, 

ne fordítsák el a fejüket! 
Amennyiben Kenese területén tapasztalják, 

tegyenek bejelentést a rendőrségen, 
a közterület-felügyeletnél 

vagy a polgárőrségnél! 
 

Balatonkenese város Közterület-felügyeletének elérhetősége: 
munkanapokon, hétfőtől csütörtökig: 8:00 órától 15:30 óráig, 

pénteken 8:00 órától 12:00 óráig. 

Telefon: 06 30/225-94-45 

Hulladékátvevő helyek Balatonkenese 
környékén 

Hová vigyük a különböző típusú hulladékokat? 
 ELEKTRONIKAI HULLADÉK, 

SZÍNESFÉM, 
VAS- ÉS VESZÉLYES HULLADÉK 

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

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

ÉPÍTÉSI HULLADÉK, LOM, 
ZÖLD- ÉS CSOMAGOLÁSI 

HULLADÉK, 
VESZÉLYES HULLADÉK 

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

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

Henn Sándor 
Tel.: 06-30/947-47-49 

E-mail: henn111@t-online.hu 
 

VAS- ÉS ELHASZNÁLT 
ELEKTRONIKUS TERMÉKEK 

Pincési Tamás 
Tel.: 06-30/541-42-58 

VAS-, SZÍNESFÉM-, MŰANYAG-, 
PAPÍRHULLADÉK, 

IPARI BONTÁS, 
VESZÉLYES HULLADÉK, 

AUTÓBONTÁS, 
ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK 

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

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

Ha további működő hulladékle-
rakókról van tudomásuk Bala-
tonkenese környékén, kérjük, 
osszák meg velünk az elérhető-
ségét! 
balatonkenesehirlap@gmail.com 
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A szociális munka naponta tartogat kihí-
vásokat, bár a szakma elismertsége állami 
és társadalmi szinten intelligensen fogal-
mazva alulmarad más hasonló foglalkozá-
sokhoz képest. Időnként felmerül a kérdés, 
miért is indulunk neki napról napra, hogy 

segítő támaszai legyünk embertársainknak. Megítélésem sze-
rint az elhivatottság, a humánum, a nagyfokú empátia az, ami 
képessé teszi a szociális szakembert arra, hogy csak adjon és 
adjon, viszonzás nélkül. A témaválasztás – mely egyben nem-
rég elkészült szakdolgozatomé is volt – tekintetében azt gon-
dolom, hogy újabb nehézségek leküzdésének a lehetősége kí-
nálkozott számomra. Az óvodai és iskolai szociális munka kér-
déskörét jártam körül, különös tekintettel a tavaly kezdődött 
járványhelyzetre. Recept a 2020-ban elindul Covid járvány ke-
zelésére a szociális területen sem volt. Folyamatosan kellett 
kikísérletezni, megtalálni a lehetőségeket. Egyfajta kihívás 
volt nemcsak szakmán belül, de az egész világ számára az a 
tény, hogy ebben az új helyzetben ki-ki a maga területén ho-
gyan találja fel magát, miként oldja meg a helyzetet és nem 
utolsósorban, hogyan élje túl ezt az állapotot. Ismeretlenség 
híján kellett a semmiből elindulni és értéket kovácsolni, érté-
ket teremteni az emberségből. 

A szociális területen is megszülettek az intézkedések a jár-
vánnyal kapcsolatban. Nem kevés logisztikai kérdéssel és 
munkaerő-átcsoportosítással szembesültek az intézmények. Ki 
kellett találni, hogy a felmerült helyzetben a korábbi munkát 
hogy lehet úgy végezni, hogy az egyszerre legyen hatékony és 
megfeleljen az új helyzet szabályainak. A legnagyobb feladat 
az intézményvezetőkre hárult. 

Az óvodai, iskolai szoci-
ális munka kapcsán egy tel-
jesen új és ismeretlen segítő 
tevékenységről beszélünk. A 
kezdetre emlékezve a család-
segítés elindulását nemhogy 
a kliensek, de még a szakem-
berek sem látták tisztán, mire 
is vállalkoztak. Az iskolai 
képzés éppen csak beindult a 
felsőoktatásban; a szakem-
berek első körben elméleti 
szintű külföldi anyagot for-
dítottak. Gyakorlat nem volt. 
Mondhatjuk, hogy fogalma 
sem volt a szakmának, mi ez 
és hogyan kell végezni. „Egy városi legenda szerint a 1980-as 
évek közepén, amikor létrejöttek az első családsegítő közpon-
tok és munkába álltak a családgondozók, Ferge Zsuzsa egy 
beszélgetésben így reagált a területen dolgozók munkájára: – 
Jó, jó, de mit követtek el ezek a családok, hogy gondozni 
kell őket? – beszélve, hogy a tevékenység állandó falakba üt-
között.” – Itt álljunk meg egy kicsit, és nézzük meg Ferge Zsu-
zsa életútját, már csak azért is, mert nem biztos, hogy mindenki 
ismeri. „1949-ben érettségizett, majd felvették a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetemre, ahol 1953-ban szerzett 
közgazdász diplomát. 1950-ben a Központi Statisztikai Hi-

vatal (KSH) közgazdasági főosztályának munkatársa lett, 
majd 1959-ben a rétegződéskutatási osztály vezetőjévé nevez-
ték ki. Szociológia felé forduló érdeklődése miatt távoznia kel-
lett a KSH-ból, helyette 1969-ben az MTA Szociológiai Kuta-
tóintézetébe került, ahol előbb a rétegződéskutatási, majd a 
társadalompolitikai osztály vezetője volt. E mellett az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem docenseként is dolgozott. 1988-
ban főállású egyetemi tanári kinevezést kapott az egyetemen. 
Ugyanekkor az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet 
és Továbbképző Központ szociálpolitikai tanszékének vezetője 
lett. E tisztségeit 1996-ig töltötte be. 1994-ben az ELTE Szoci-
ológiai Doktori Iskola alapító tagja volt, majd 1995 és 2000 
között vezette a szociálpolitikai doktori képzés alprogramot. 
2001-ben emeritálták és a Szegénységkutatási Központ veze-
tője lett. Több külföldi (elsősorban amerikai, brit, francia és 
osztrák) egyetemen volt vendégtanár, vendégelőadó, vendég-
kutató. Az Edinburgh-i Egyetem (társadalomtudományi) dísz-
doktorává fogadta. 

1969-ben védte meg a filozófiai tudományok köréből kan-
didátusi, majd 1982-ben a szociológiai tudományok köréből 
(akadémiai) doktori értekezését. Az MTA Szociológiai Bizott-
ságának lett tagja. 1998-ban a Magyar Tudományos Akadé-
mia levelező, majd 2004-ben rendes tagjává választották. 
2006-ban az MTA Gyermekszegénység Elleni Programiroda 
vezetőjévé nevezték ki, amely kidolgozta, illetve kutatja, moni-
torozza a Gyermekszegénység elleni Nemzeti Programot. 
1993-ban a londoni Európai Akadémia (Academia Euro-
paea) is tagjai közé választotta. Akadémiai tisztségei mellett 
1988-ban a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület elnö-
kévé választották, melynek 2000-ben örökös elnöke lett. 1990 
és 1997 között az Autonómia Alapítvány kuratóriumának el-
nöke volt. 1993 és 1997 között a Független Szakszervezetek 
Demokratikus Ligája képviseletében a Nyugdíjbiztosítási 
Önkormányzat tagja volt. 1997 és 2000 között a Kossuth- 
és Széchenyi-díj Bizottság tagjaként is tevékenykedett. 1995 
és 2001 között a Soros Alapítvány szociális kérdésekkel fog-
lalkozó szakkuratóriumának tagjaként dolgozott. 1995-ben 
a Szociális Szakmai Szövetség elnökévé, 2007-ben tisztelet-
beli elnökévé választották.” 

(Forrás: hu.wikipedia.org/wiki/Ferge_Zsuzsa) 
A 90 éves Ferge Zsuzsával egyébként családsegítős mun-

kám során sikerült találkoznom Balatonkenesén. Azt gondo-
lom, a tőle vett idézet valós képet fest.  Megerősít abban, hogy 
én is jól érzékeltem az akkori helyzetet, a családsegítő létrejöt-
tével, működésével kapcsolatos anomáliákat. Az óvodai és is-
kolai szociális munka megjelenésével ugyanez ismétlődik 
meg. Tetézve azzal, hogy számos helyen a szociális intézmé-
nyekben sem fogadják szívesen az óvodai-iskolai szociális se-
gítő szakembereket: mostohagyerekként viszonyulnak hozzá-
juk, saját szociális intézményükben is. Megítélésem szerint ép-
pen egy szociális intézményben nem lehetne különbséget tenni 
szakember és szakember között. 

Az iskolai szociális munka nemzetközi áttekintése 

Az iskolai szociális munka története az Egyesült Államok-
ban indult el, 1906-ban: iskolalátogatási felelősöket neveztek 
ki az iskolakerülés megelőzésére. Mary Richmond szociális 
munkás, akinek a nevéhez a szociális munkások hálózatának 
megszervezése fűződik, az 1920-as években iskolai eseteket 
vizsgálva olyan megállapításra jutott, hogy a szociális munka 
esetén a befolyásolás, a segítő intézmények és szolgáltatók be-
vonása mellett a szociális esetmunka a leghatékonyabbnak 
tűnő eszköz. Az 1990-es években az Amerikai Egyesült Álla-
mokban megjelent egy úgynevezett ökológiai modell. Lé-
nyege, hogy az iskolaközösség-tanuló kapcsolatrendszerét és 

Szociálpolitikai kalauz 
Iskolai szociális munka 

1. rész 

 

Ferge Zsuzsa
 

„A mi szerepünk a bányászlámpáé, csak oda aka-
runk világítani, ahol szükség van rá.”  

Öveges József
Kossuth-díjas professzor, bencés szerzetes tanár
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annak kölcsönhatásait egy-
szerre vette figyelembe. Ma 
az Amerikai Egyesült Álla-
mok iskoláiban már megje-
lent a régebbi elméletek több 
továbbfejlesztett változata, 
melyek egymással párhuza-
mosan értelmezve működ-
nek. Például az aldersoni 
tradicionális klinikai modell 
keretében előtérbe kerül a bi-
zonyíték alapú módszer, va-
lamint az ökológiai felfogás. 
Az ökológiai szemlélet mint-
egy integrálja a védő- és koc-
kázati hatások elméletét. A 

reziliencia, azaz a rugalmas ellenállási képesség a jelenség 
ürügyén a korábbi, több mint két évtizedben megszületett ku-
tatásokat, tudományos észrevételeket vizsgálja, összegzi. A ta-
pasztalatok alapján megállapítható, hogy a rugalmas ellenálló-
képesség, azaz a reziliencia alkalmazkodás tekintetében a gya-
korlatban jól működik. Máshogyan fogalmazva: a stresszre ka-
pott adaptív alkalmazkodó eredményeket foglalja magába, 

mely a környezeti erőforrások leküzdhetetlenségét testesíti 
meg. Ebben a sablonban, vagy nevezhetjük modellnek, az is-
kolai szociális munkások több szakterületen dolgozó munka-
társai (multididiszciplináris) csoportokban (teamekben) tevé-
kenykednek. Módszereikbe beletartozik egyéb más mellett a 
megfigyelés, konzultáció, szociális adminisztráció, valamint 
szűrőeszközök alkalmazása. 

Európában a 19. században jött létre az iskolai szociális 
munka, de az Egyesült Államoktól eltérően nem olyan intéz-
ményi keretek között, mint ott. Ennek érthető oka abban áll, 
hogy eltérő „hagyaték”, hagyomány alakult ki, mely megkülön-
böztette az európai és az amerikai módszer sajátosságait. Két 
példát kiemelve szeretném bemutatni miben más az európai 
módszer. Az első példa németországi, ahol a szociálpedagógia 
dominált, amely tulajdonképpen az ifjúsági törekvésekhez áll 
közel. A hangsúly a szabadidős tevékenységre fókuszálódik. 
Ezzel párhuzamosan a szabadidős tevékenységek kapcsán ke-
letkezett megelőző (prevenciós) jellegű problémák az iskolás 
gyerekek és a fiatalok társas kapcsolatai, illetve a társadalomba 
való integrálódás megértésében nyújtottak segítséget. 

Összeállította: Varga Ákos  
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 
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Mary Richmond 
 

 

VAN KÉPÜNK HOZZÁ! 
A kiemelt sorban egy kerek évforduló olvasható. 
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Hamarosan beindul a turizmus, 
aktív szezont várhatunk 

Turisztikai egyesületünk hírei 

Tízből hét magyar belföldön utazik idén, derül 
ki a Századvég Alapítvány által készített felmé-
résből. A megkérdezettek háromnegyede nyáron 
utazna, legtöbben a Balatonra érkeznek majd. A 
szállás- és vendéglátóhelyeknél a higiéniai elő-
írások betartása fontos lesz. 

A turisztikai térségek közül legtöbben a Bala-
tonhoz utaznának (36%), amit a Mátra—Bükk 
(12%) és a Budapest környéke térség követ 
(9%). A válaszokból az is kiderül, hogy a leg-
vonzóbb szálláshelytípus a magán- és egyéb 
szálláshelyek (50%), valamint a szállodák 
(40%). 
A kutatás adataival párhuzamosságot mutatnak 
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
(NTAK) előfoglalási adatai is. Mindhárom nyári 
hónapra már több mint 1 millió vendégéjszaka-
foglalást rögzítettek, a legtöbbet júliusra. A fog-
lalások száma 37%-kal emelkedett az egy hó-
nappal korábbi adatokhoz képest. A foglalások 
75%-a hazai vendégektől érkezett, akiknek 
35%-a a Balaton, 8%-a a Mátra—Bükk, 7%-a 
Debrecen és térsége, 5%-a pedig Budapest kör-
nyéke és Bük—Sárvár szálláshelyeire érkezett. 

Forrás: MTÜ
 

Ajánlások 
a turisztikai 

újraindításhoz 
A vezetés feladata, hogy a szakmai 
és egészségügyi szervezetekkel, ha-
tóságokkal együttműködve akcióter-
vet készítsen és hajtson végre a jár-
vány terjedését megakadályozó üze-
meltetésre, takarításra, fertőtlení-
tésre, az esetleg előforduló fertőzé-
sekkel kapcsolatos teendőkre. 

Szálláshelyek 

Fokozottan kell ügyelni a létesít-
mény tisztaságára, elegendő szám-
ban és mennyiségben rendelkezésre 
kell állnia vírusölő hatású (virucid) 
kézfertőtlenítő szernek, valamint 
szintén virucid hatású felületfertőtle-
nítő szernek és takarítószernek. 
 

Általános irányelv, hogy a közösségi 
terekben és lakóegységekben a gyak-
ran érintett felületeket és berendezé-
seket (közösségi mosdókat, kilincse-
ket, villanykapcsolókat, lift- és felvo-
nógombokat, csaptelepeket, pulto-
kat, TV-távirányítókat, billentyűzete-
ket, torna- és fitneszeszközöket stb.) 
rendszeresen, a koronavírus ellen ha-
tásos virucid hatású fertőtlenítőszer-
rel kell fertőtleníteni. 

A fürdőegységek és wellness részle-
geküzemeltetése során az NNK „Út-
mutató a közfürdők üzemeltetéséről, 
higiénés feltételeiről és ellenőrzésé-
ről a Covid-19 járvány miatti vész-
helyzeti időszakában” című útmuta-
tóban foglalt előírásai az irányadók. 

Nem javasoljuk a klasszikus büfé ét-
keztetést. 

Összeállította: Tóth Barnabás

 

Különleges naptár Keneséről 
Az újszerű, májustól májusig napokat számláló, speciálisan balatoni naptár 
helyi alkotók közös kezdeményezése. Boór Ádám fotóművész képei egyedi
szemszögből ragadják meg az ismert és kevésbé ismert kenesei helyszíneket,
melyeket a településhez kötődő Pilinszky János verssorai tesznek teljessé. A
szerkesztés Maglóczki Zsuzsa tipográfus igényes munkája. 

A kiadványt, amelyet a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület gon-
dozta, az érdeklődők a Vegyeskében és Balatonkenese frekventált turisztikai 
és vendéglátóhelyein vásárolhatják meg. Rendelni pedig a 

06-70-671-0106 számon 
és a balatonkenese@tourinform.hu e-mail címen lehet. 
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Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4. 

Információ: 88/594-500 – kulturahaza.balatonkenese@gmail.com
www.facebook.com/KulturaHazaBalatonkenese 
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„Nyitnikék” 
„hinni és bízni kellenék” – Szabó Lőrinc

Igen, kellene a hit és a bizalom! Hinni kellene a jó eljöve-
telében, s bizalom önmagunkban és a másikban, hogy újra tud-
juk kezdeni, illetve szépen folytatni az életet. 

Csakhogy: gondoljunk Bástya elvtársra A tanú c. filmből. 
Mi is volt az ő halhatatlanná vált mondata? „A nemzetközi 
helyzet fokozódik!” Ez az értelmetlenségében is súlyos mondat 
most, évtizedekkel később szabályosan ránk csap. Igen, „fo-
kozódik” a helyzet, Kanadában újabb betegség ütötte fel a fe-
jét, amivel eddig semmit, de semmit nem tud kezdeni a tudo-
mány. Megtámadja az idegrendszert és agyat, s volt olyan eset, 
hogy a férj megkérte tulajdon feleségét, ne feküdne mellé, 
mert ő nős ember. 

Itt még nem tartunk, sőt a nagy nyitás megtörtént, aminek 
egy csepp problémája van: nem szakmai, hanem leginkább is 
politikai döntés volt. S milyen az ember? Rohant az utcára, 
minél nagyobb tömegbe verődni, inni-enni, bulizni teljes erő-
vel, mert vége – aminek koránt sincs vége. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S mi van a kínai vakcinával? Mély, nagy csend veszi körül, 
jövőkép nincs. Mostanában rebesgetik, hogy majd következik 
egy harmadik, korrektív oltás, de mikor, hol és kitől és melyik 
vakcinával, senki nem tudja. El kellett tehát önállóan dönteni, 
hogy védettnek vagy nem védettnek tekintjük magunkat. Én a 
védettség mellett döntöttem, s óvatos nyitást kezdeményez-
tem. Belépődíj a kétszeres beoltottság. Bár ami azt illeti, sza-
ladnék máris a karommal erre a korrektív szúrásra, de egyelőre 
senki nem kíváncsi rám. Így minden vakcinafajtát érvényes-
nek tekintek, s bízom a szervezetem önállóan létrejövő ellen-
álló képességében. Ugye ismerős a tanmese, hogy többen hal-
nak meg a félelemtől, stressztől járvány idején, mint a tényle-
ges kórban? Nincs más választásunk, a hit mellett tesszük le a 
voksunkat. Szabó Lőrincnek igaza van! 

Kiülünk tehát a teraszra, a kertbe, a hatalmas diófa alá, és 
élvezzük a tavasz csendjét és illatait. A pillanatnak élünk, mert 
most annak van itt az ideje. 

Aztán lassan, mint minden rossz, ez is el fog múlni. Szí-
vünkben megőrizzük a számos vétlen áldozat emlékét, elme-
rengünk a sors szokásos igazságtalanságain, s megyünk, hala-
dunk tovább, amíg élnünk adatik. 

(Én évtizedeken át hittel tanítottam, hogy a sors hosszú tá-
von mindenkivel igazságos, amíg rá nem jöttem a rengeteg 
élettapasztalatból, hogy ez csak vigasztaló ábrándunk, de saj-
nos nem igaz. De korrigálni már késő volt!) 

Csak a fiatalokat sajnálom, akik a kamaszkorukból veszí-
tettek el időt, olyan időt, ami visszahozhatatlan! Később egy-
két év ide vagy oda nem számít, de a fejlődés idején hallatlanul 
nagy értéke van minden napnak! 

Aztán majd talán elfelejtik a rossz élményeket, és ki-ki a 
maga módján mégis bepótolja... 

Valentini Zsuzsa
 

Mennyország és pokol – 
mi is a különbség? 

Egy ember mennyről és pokolról beszélgetett az Úrral. 
– Jer, lásd a poklot! – mondá az Úr. 
Beléptek egy terembe, ahol jó néhányan ültek körül egy 

pörkölttel teli. hatalmas üstöt. Csonttá-bőrré soványodtak, az 
arcuk kétségbeesett. Mindegyikük kanalat tartott a kezében, 
mellyel az üstbe nyúlhatott, de a kanál nyele sokkal hosszabb 
volt, mint a saját karjuk, igy nem tudták a szájukba tenni az 
ételt. Leírhatatlanul szenvedtek. 

– Most jer velem a mennyországba! – hívta a férfit egy idő 
múlva az Úr. 

Egy másik terembe jutottak, pontosan olyanba, mint az 
első: ugyanaz a húsos üst, ugyanolyan sok ember, ugyanolyan 
hosszú nyelű kanalak. Csakhogy itt mindenkin látszott, hogy 
boldog és jóltáplált. 

– Nem értem – csodálkozott a férfi. – Miért boldogok ezek 
és miért nyomorultak amazok a másik teremben, ha egyszer 
minden ugyanaz? 

– Ó, ez igazán egyszerű – mosolyodott el az Úr. – Az itte-
niek megtanulták etetni egymást. 

Ann Landers
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kalota Gizella: Összetartozunk 
 

Összetartozunk. Néha kibírhatatlanul. 
Néha elviselhetetlenül. 
Néha elválaszthatatlanul. 
Egymás mellett és egymás ellen. 
Örökre és mindörökre. 
Egymással és mégis egyedül. 
Szeretve és szeretetlenül. 
Örömmel és szenvedve. 
Boldogan és boldogtalanul. 
Felhőtlenül és kedvetlenül. 
Álmodozva és néha álom nélkül. 
Lelkendezve vagy letörve. 
Hízelegve, néha távol tartva. 
Hivalkodva, öntelten feszítve. 
Utálkozva és utálattal. 
Mosolyogva, bájologva. 
Nyelvet nyújtva, fintorogva. 
Ölelkezve, simogatva. 
Karolva és hozzábújva. 
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Ugye emlékeztek még a kis fe-
hér felhőre, és barátjára, a szel-
lőre? Mindketten kora tavasszal 
születtek, s csakhamar egymásra 
leltek odafenn, a végtelen égbol-
ton. Kezdetben volt közöttük némi 
civódás, de hát ilyesmi megesik 
még a legjobb testvérek között is. Ahogy telt-múlt az idő, ka-
landok sorát élték át együtt, és elválaszthatatlan jóbarátok let-
tek. 

Ezalatt a kis fehér felhő, ki kezdetben akkora sem volt, 
mint egy gombóc citromfagyi, egyre gyarapodott. Előbb ak-
kora lett, mint egy tollpárna, majd akkora, mint egy jókora 
dunyha. Mire beköszöntött a nyár, olyan hatalmasra duzzadt, 
mint egy szénakazal. 

Ugyanezt nem lehet elmondani a szellőről. Ő ugyanolyan vi-
dáman fújdogált, mint eddig. Sokáig nem változott egy fikarc-
nyit sem. Egy reggel aztán a szellő különösen jókedvűnek tűnt. 
Körbe-körbe táncikált a barátja körül, és közben illegette magát. 

– Na, milyen vagyok? – kérdezte. 
– Hát… épp, mint tegnap – felelte bizonytalanul a felhő. – 

Talán kicsit langyosabb a leheleted. 
– Ez az! – örvendezett a szellő.  – A mai naptól a nevem 

Forró Déli Szél! 
– Biztos, hogy ez jó ötlet? – kérdezte a felhő. 
– Hát persze! Most mindenki meleg és száraz időre vá-

gyik, hogy beérjen a gabona, s édesek legyenek a gyümöl-
csök. 

A felhő csóválta a fejét, hisz jó ideje egy kietlen pusz-
taság felett kóboroltak. 

– Én nem látok ott lent sem gabonát, sem gyümölcsfá-
kat, csak pár csenevész kaktuszt. 

A kopár dűnék között éppen akkor bukkant fel egy csa-
pat vándor. Kimerültek voltak, alig vonszolták magukat. 
Eltévedtek a pusztában, vizük elfogyott, lovaik elhullottak. 

– Látod – mondta a felhő. – Nem mindenki örül a szá-
razságnak. Egy kevés eső is megmenthetné őket. Bár segíthet-
nénk rajtuk! 

– Hát, öööö… nem felhő vagy véletlenül? Amiből olyan 
izé szokott esni? Tudom már, eső! 

A szellő még mindig gyakran szemtelenkedett, de csak tré-
fából, szeretetből tette. 

– Még nem jött el az én időm. És különben is, ilyen forró-
ságban földet sem érnének a lehulló cseppek. A nap előbb fel-
szárítaná őket. 

– Az a baj, – jegyezte meg a szellő – hogy az emberek nem 
értik a beszédünket. A föld szinte minden teremtményéhez tu-
dok szólni, de az emberek végtelenül buták. 

– És ugyan mit mondanál nekik? 
– Megsúgnám nekik, hogy ott a távolban, a sziklák között 

rejtőzik egy forrás. Nem lehet észrevenni, csak ha valaki átmegy 
a szurdokon. Imádom azt a helyet, ha ott füttyentek egyet, böm-
bölésnek hallatszik. De ahogy látom, ők másfelé tartanak. 

Megörült a kis felhő ennek a hírnek. 
– Repíts oda, barátom, a hátadon a szurdok bejáratához. 

Meglátod majd, hogy az emberek nem is olyan buták. 
Így is tettek. A kis felhő a szurdok bejárata fölé ereszkedett, 

a szellő pedig borzolta, fodrozta a felhő szélét, hogy könnyebb 
legyen észrevenni. 

Kis idő múlva az egyik vándor megpillantotta a távolban 
csillámló fehér foltot. 

– Nézzétek, ott a sziklák fölött mintha gomolyogna valami 
pára. Ahol pedig pára van, ott víznek is lennie kell. Menjünk arra! 

Irányt változtattak, s napnyugtára a szurdokhoz értek. Sze-
rencsésen megtalálták a forrást, és megmenekültek. 

– Látod, szóltunk hozzájuk, és 
megértették – örvendezett a felhő. 

– Jól kifundáltad, te... te pára! 
– viccelődött a szellő. – Szegény pára! 

Jókedvűen folytatták útjukat. Napok múlva pálmafák je-
lentek meg alattuk, majd kisvártatva a végtelen tenger fölé ér-
tek. 

– Végre! – sóhajtott megkönnyebbülten a felhő. – Már egé-
szen fogyásnak indultam. De itt hamar összeszedhetem ma-
gam. 

– Csak vigyázz! – kuncogott a szellő. – Ha akkorára da-
gadsz, mint egy bálna, nem bírlak majd elfújni, s itt ragadsz 
örökre. 

– Most ne is engem fújj el, hanem őket! Nézd csak! 
A tengeren, messze a partoktól egy vitorlás vesztegelt. Már 

napok óta ott rostokoltak, a vitorlák rongyként lógtak az árbó-
con, a levegő meg sem mozdult körülöttük. 

– Ezúttal csak te segíthetsz! – jelentette ki a felhő. – Én 
nem tehetek semmit, de te könnyen belekaphatsz a vitorláikba. 

– Van egy kis bökkenő – morogta a szellő. – Tán elfelej-
tetted, de én a Forró Déli Szél vagyok. Igaz, elfújhatom őket 
észak felé, de akkor mind odavesznek a nyílt vízen. A kikötő, 
ahová igyekeznek, sajnos kelet felé van. 

– Kedves Déli Szél, kérlek! 
A felhő bájosan mosolygott is hozzá, pontosan tudta már, 

hogyan veheti le barátját a lábáról. 
– Hát jó, tegyünk egy próbát! – adta be a derekát a szellő. 

– De ha balul üt ki a dolog, a te hibád lesz. 
Lebukott a mélybe, felfodrozta a víztükröt a hajó körül, s 

meghempergett a vitorlákban. Amint kifeszültek a súlyos 
vásznak, akkorát dörrentek, mintha ágyút sütöttek volna el. 
Ám ezt a zajt is túlharsogta a tengerészek örömkiáltása. A hajó 
meglódult, és egyenesen a keleti kikötő felé vette az útját. 

– Hát ezt nem értem – lihegett a szellő. – Akárhogy fújom 
őket északra, keletnek tartanak. 

– Látod, – mondta csendesen a felhő – az emberek nem 
buták. Sokféle furfangot kitaláltak, hogy boldoguljanak. Ép-
pen ezért kedvelem őket annyira. 

– Furfangosak, az szentigaz – bólintott a szellő. – Ám nél-
külünk semmire se mennek a furfangjaikkal. 

Sebesen szállt a Forró Déli Szél, vitte hátán a kis fehér fel-
hőt, miközben a part felé repítette a kecses hajót. Hagyjuk most 
kis időre magukra őket, kalandozzanak kedvükre. Biztosan tud-
juk, hogy ismét felbukkannak majd, amint beköszönt az ősz. 

A történetet a szeptemberi számban folytatjuk… 
Csesznák András 

A kis fehér felho 
2.rész: Nyár 
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Ebben az utolsó részben lakóhelyünknek a Balatonnal ha-
táros több kilométer hosszú szakaszán haladunk végig. 

Az Altelek Kenese délkeletre fekvő határrésze, a vasútvo-
nal két oldalán. Az alacsonyfekvésű területen valamikor na-
gyobb őskori település lehetett. Az 1960-as években több gaz-
dának volt itt termőföldje. Ma már teljesen beépült. 

Iskolás koromban barátnőmmel, Zsuzsával jártunk itt a föl-
deken. A kukoricásban a sorok közé vetett takarmánytököt 
gyűjtöttük halomba, hogy édesapja és a napszámosok lovas 
kocsira rakva hazaszállítsák a tárolóba. 

A Csattogó a korábban híres kenesei visszhang megjelölé-
sére szolgált. Jánosi Aurél így emlékezik róla: „A felsőtelepi 
táncmulatságról szép holdvilágos este yachton hazafelé tartot-
tunk. Ekkor fedeztük fel a vízről a kenesei kettős visszhangot, 
a nádas mögül a falu felé, a református templom irányában.” 
– Majd így folytatja: „Boldogok voltunk. Többre becsültük a 
tihanyi visszhangnál, egyszerűen azért, mert ez kenesei volt.” 
Ma már hiába keresnénk a visszhangot! 

A Csikvándi telepet a Magas-partok aljában, a Partalja dű-
lőben találjuk. Régen a Balaton árterülete volt. A víz visszavo-
nulása után szőlővel telepítették be. Mai neve Szabadságtelep. 

Kenesétől nyugatra a Magas-partokat gyönyörű völgy szeli 
át, a Kútvölgy. Az itt csordogáló, tiszta vizű patakocska a 
völgy alján szétterül és csurogva folydogál tovább a Balaton 
felé. A régi keneseiek ezt a területet Csurgónak nevezték. 

A Csurgótól nyugatra, közel Fűzfőhöz a Csuszamlás nevű 
határrészt találjuk.  A part többször is megcsúszott. Egy alka-
lommal a vonatot is a Balatonba borította. 

A volt Temető utcáról megközelíthető 
legelőről a disznólejárón hajtották le a tehe-
neket, disznókat déltájban a Balatonra. A 
Disznólejáró Kenese nyugati részének in-
gyen strandja volt. De ide jártak a gazdák 
ökörfogataikkal, lovas kocsikkal vasárnap 
délutánonként, hogy tisztára mossák azokat. 

A Felsőtelep vagy Halásztelep (régi ke-
nesei strandfürdő) elnevezés a Partfő alatti 
Balaton partot jelöli. A felsőtelepi „szaletli” vagy „kurszalon” 
híres mulatságoknak volt a helyszíne. Erről bővebben olvas-
hatnak a kedves, téma iránt érdeklődő olvasók Vér Lászlóné 
hamarosan megjelenő könyvében. 

A XIX. század végén Kenesén hamar felismerték az ide-
genforgalom fontosságát és megszerezték a part használati jo-
gát.  30 holdon ligetet ültettek, mely évek múlva már árnyas, 
kellemes hely lett. A Kossuth-liget nevet kapta; mai neve 
Bakó-liget. Később jött a vasút, amely a Kossuth-ligetet a kel-
lős közepén szelte át. Ezt a helyet Soós Lajos nagyon szerette, 

számos versét ott írta, s meg is emlékezett 
róla költeményeiben. 

A Mocsolyáskert a mai Partalja utca, a 
volt Mátyás király szálloda, a 71-es bala-
toni műút és a Batthyány utca által bezárt 

területet foglalta magában. Egy részén konyhakerti növénye-
ket termeltek. Ezeket ásott gödrökből, az ún. „mocsolyákból” 
öntözték. Innen az elnevezés. Mára ezt a területet is teljesen 
beépítették. Szinte minden kertben tavacskákat alakítottak ki a 
Soós-hegy alatt fakadó források Balaton felé leszaladó vizei-
ből. Mindez az Ágnes utcából jól látható, megfigyelhető, hisz 
ezekről a kertekről beszélek. Ennek az utcának az árkában több 
évvel ezelőtt iskolások felfedezték a tarajos gőtét, ami köztu-
dottan védett, mint minden kétéltű faj. Az Ágnes utca, 
Batthyány utca sarkával szembeni területen van a Parragh 
Farkas által ültetett mocsárciprusos, amelynek kiváló helyet 
ad ez a forrásos, vizes terület. 

A Partfő alatt elterülő s Kenese felé húzódó balatoni nádast 
Papnádasnak vagy Papnádnak nevezik. A hagyomány sze-
rint e nevet azért kapta, mert a túlsó parton egy pap fürdés köz-
ben a Balatonba fulladt és a hullám itt vetette ki. Egy másik, 
talán hitelesebb adat szerint a Rákóczi-felkelés alatt egy kato-
likus papot megtámadtak, aki üldözői elől e nádasban keresett 
és talált menedéket. 

A Papnádas falu alatti végpontja a Papnádorr. Itt volt a 
Kisfaludy gőzös hajdani kikötője. Ez a hajóhíd 1848-49-ben 
elpusztult. Külön nevezetessége e helynek, hogy a Kisfaludy 
gőzös első útja alkalmából az itt kikötő hajó nagy tekintélyű 
utasát, gróf Széchenyi Istvánt a kenesei küldöttség élén Mol-
nár Ágoston köszöntötte. 

A régi időkben a szerb sertéskereskedők nagy sertéscsordá-
kat hajtottak fel Bácskából, Győr és Sopronon át Bécsbe. A ser-
téseket útközben hizlalták. Voltak egyes megállóhelyeik, ahol 

néhány hetet töltöttek. Egy ilyen állomásuk volt 
Kenesén a Ráczakó, amely a mostani katolikus 
temető mellett, a régi Pálinkaház környékén le-
hetett. Ezen kereskedők gyakori járás-kelése a 
magyarázata a sok útszéli csárdának, így a haj-
dani akarattyai alsó- és felsődakai csárdának is. 

Balatonkenesén sok forrás helyét ismerjük, 
de név szerint kettőt emlegetünk. Ezek a Mar-
git-forrás és az Árpád-kút. A Margit-forrás a 
volt Romantik kempingtől nyugatra van. A ke-
rékpárúttól kb. 150-200 méterrel feljebb ered. 
Amikor sok-sok éve ott jártunk, a földből egy 
vascső kiálló része jelezte, hogy itt bukkant ki a 
víz a föld alól. A hatalmas vöröskő sziklát, mely 
a forrásfőt jelölte, innen nagyjából 50 méterrel 
lejjebb találtuk. Ezt valószínűleg a 2000-es árvíz 
hozta le olyan messzire eredeti helyéről. Sajnos 
vizet nem láttunk, de a mélyben ott van, mert vi-
zet kedvelő növényeket találtunk a környékén. 
A képzeletbeli folyásirányt követve egy kicsi 
meredélyhez értünk, ahol a függőleges partban 

már ott csordogált a Margit-forrás vize, több pontból, szinte 
cseppenként szivárogva. Valószínű, hogy a terület magánkézen 
van. Amikor óvodai kollégáinkkal először jártunk ott, még lát-
hattuk a már roskatag, fából készült asztalt, padokat. 

Az Árpád-kutat biztosan sokan ismerik. Helyét tábla jelzi. 
Fűzfő felé, a kerékpárúton haladva bal kéz felől találjuk. Ki-
épített lépcsőn közelíthetjük meg. Jó lenne a környékét újra ki-
takarítani, paddal, asztallal pihenésre alkalmassá tenni. Jó 
lenne azt is tudni: vajon iható-e a vize? 

Forrás: Kis András: Az 1000 éves Kenese 
Pulai Istvánné 

Hátha valaki nem ismeri… 
Balatonkenese kulturális és természeti kincsei; határnevei 6. 

 

A kenesei vasúti szerencsétlenség 1914-ben
 

A Margit-forrás vize
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                                               1972. június 5. és 16. között „Em-
                                               ber és bioszféra” címmel környe-
                                               zetvédelmi világkonferenciát tar-
                                               tottak Stockholmban. Ez volt az
                                               ENSZ első ilyen rendezvénye, a- 
                                               melynek közgyűlése a konferen-
                                               cia résztvevőinek javaslatára nem-
                                               zetközi környezetvédelmi világ-
nappá nyilvánította a tanácskozás kezdőnapját, június 5-ét. A 
világnap megtartásához azóta már sok ország csatlakozott.
Központi rendezvényeit minden évben más országban és té-
mában tartják. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Több, a környezet védelmével kapcsolatos világnapról emlé-
kezünk meg egy évben, s mindegyik egy kicsit más. A környe-
zetvédelmi világnap a környezetszennyezés következménye-
ire hívja fel a figyelmet, egyben próbálja elősegíteni az orszá-
gok, régiók lakóinak együtt gondolkodását, alternatívát kínálni 
káros szokásaink elhagyására. Közös cselekvést sürget, ter-
jeszti a fenntartható fejlődés eszméjét. Fő célkitűzései: 

● energiatakarékosság, a helyi erőforrások minél szélesebb 
körű felhasználása; 

● a megújuló természeti források hasznosítása; 
● a szemét- és hulladékképződés csökkentése; 
● a környezetszennyezés megelőzése. 

 

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

Június 5.: 
környezetvédelmi világnap 

Az ENSZ a világnapot megalapító 1972-es határozatában ösz-
tönözte az országokat, szervezeteket, hogy a helyi körülmé-
nyekhez igazodó, nemzeti szintű eseményekkel, valamint világ-
méretű rendezvényekkel hangsúlyozzák a környezet védelmé-
nek kérdését, segítsék a fő célkitűzések megvalósítását. A világ-
naphoz kapcsolódó hivatalos konferenciáknak minden évben 
más ország ad otthont, amelyek egy-egy számukra fontos kör-
nyezeti szempontra fókuszálnak, de ezzel egyidejűleg más or-
szágokban is tartanak ilyenkor figyelemfelhívó rendezvényeket.

Egyéb események is kapcsolódnak a környezetvédelmi világ-
naphoz: 2009-ben június 5-én mutatták be a mértéktelen kör-
nyezetpusztítás hatásait megmutató Otthonunk című francia 
dokumentumfilmet, 2011-ben pedig Az Élet hívó szava című 
amerikai dokumentumfilmet, mely a biodiverzitás csökkené-
sére hívja fel a figyelmet. 

Magyarországon környezetvédelmi díjak és elismerések át-
adásának is napja június 5-e: Környezetünkért Díj, Környeze-
tünkért Emlékplakett, Miniszteri Elismerő Oklevél, Zöld Toll 
díj. 

Mi a Natura 2000? 
Így nevezik az Európai Unió tagországaiban található legérté-
kesebb természeti területek összefüggő rendszerét. A világon 
egyedülálló, egységes szabályozású ökológiai hálózat célja, 
hogy hozzájáruljon Európa vadon élő állat- és növényfajainak 
és természetes élőhelyeiknek hosszú távú fennmaradásához, 
az ember számára létfontosságú természeti környezet megőr-
zéséhez. 

Pulai Istvánné
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Csak kimentem egy rövid sétára, végül mégis nap-
nyugta után értem haza. Rájöttem, hogy ahogy kiléptem 
az ajtón, igazából beléptem valahova.” 

John Muir 
 
 

    

    

    

    

 

 

 

KÉPES 

SUDOKU 
 

Készítette: 
Pulai Istvánné 
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Zöldségfélék 
Az utolsó, melegágyban vagy növényházban előnevelt nö-

vényeket is ültessük ki. Így az őszi és téli káposztát, amit véd-
jünk a káposztalégy ellen. (Tökéletes segítőtársunk lehet a fá-
tyolfóliás takarás.) Végezzünk másodvetést a felszedett, korai 
zöldségfélék helyére. Kötözzük fel az uborkát. Szedjük fel az 
újkrumplit, a többit kupacoljuk (töltsük fel). Ültessük ki a sza-
badba a kényes zöldségféléket is. Az ágyások gyommentesen 
tartása szükséges. Folyamatosan öntözzük és fejtrágyázzuk a 
növényeket. Védekezzünk a károsítók ellen! 

Szőlő, gyümölcs 
A bogyósokon végezzünk zöldmetszést, a gyümölcsfák 

nemkívánatos hajtásait vágjuk le, vagy ha szükséges, kötözzük 
le. Folytassuk a termésritkítást. Ne sajnáljuk – úgy lesz jó. A 
cseresznyét védjük a madaraktól. Szedjük a szamócát és a fej-
lődő, nagy mennyiségű indát gyökereztessük le, a többit távo-
lítsuk el. 

A szőlőn végezzük el a nyári zöldmetszést, 
hónaljazást, a hajtások lekötözését. Folyamatos 
növényvédelem és szükség szerinti öntözés szük-
séges. A gyomirtást itt se hanyagoljuk el. Szórjuk 
ki az utolsó adag nitrogéntartalmú műtrágyát. 

Dísznövények 
Hűvösebb vidéken is ültessük ki a kényesebb 

egynyáriakat és évelőket. Ültessük be a kerti ta-
vat, patakot vízi növényekkel. Az évelőket és a 
kétnyári palántákat is ültessük végleges he-
lyükre, a korán nyíló évelőket pedig vágjuk visz-
sza. A helybe vetett egynyáriakat egyeljük. El-
vethetjük a rövid tenyészidejű kétnyáriakat. A 
korán elvirágzott rózsákat metsszük vissza a to-
vábbi virágzás érdekében. A levéltetvek és más 
kártevők ellen védekezzünk. 

Az öntözött pázsitot legalább tíznaponként 
nyírjuk. A visszahúzódott hagymásokat szedjük 
fel. 

Néhány jó tanács 
A talajtakarás előnyeit minden hobbikertész-

nek ki kell használnia. Ahol az érett istállótrágya 
és a tőzeg talajtakarás nem elegendő, felhasznál-
hatjuk a fűnyíráskor keletkező kaszálékot is. Fon-
tos, hogy mielőtt a takaróanyagot felhordjuk, a 
növények között a földet alaposan lazítsuk el. A 
kaszálékot időnként dörzögessük meg, hogy szé-
pen el tudjon korhadni. 

A katicabogár és lárvái komoly segítséget nyújtanak a kár-
tevők ellen. Mindenütt, ahol katicabogár nagy számban meg-
jelenik, a növényeken megtalálhatjuk a lárváit is. Ez a levéltet-
vek megjelenésének csalhatatlan jele. Nemcsak a lárvák, ha-
nem a kifejlett katicabogarak is nagyon sokat pusztítanak el 
ebből a kártevőből. A katicabogarakat tehát védenünk kell, 
ezért vegyszeres kezelést lehetőleg ne alkalmazzunk, nehogy 
ezek a hasznos segítők elpusztuljanak. – Ne tévesszük össze a 
katicabogár bábjait a burgonyabogár lárvájával. Színük na-
gyon hasonlít egymásra, de ha alaposabban megnézzük őket, 
könnyen felismerhetjük az eltéréseket. A katicabogár bábjai 

mozdulatlanul tapadnak a levelekre, lábaik nincse-
nek. A burgonyabogár lárváinak feje és lábai jól 
felismerhetőek: mozog, s rágcsálja a leveleket. 

A kerti kártevők elleni harcban értékes segítőnk 
a sün is. Ízeltlábúakra és csigákra vadászik, ezért 
becsüljük meg, s pihenőhelyét ne bolygassuk. 

Óvjuk a kertben élő varangyokat és békákat, 
mert rengeteg csigát és más kértevőt pusztítanak el. 
A gyerekeket tanítsuk arra, hogy a hasznos varan-
gyokat ne fogják meg, vagy csak felnőtt jelenlété-
ben tegyék, ugyanis ezek az állatok olyan váladé-
kot termelnek, ami erre érzékeny személyeken bőr-
gyulladást okozhat. 

Többen szólítottak meg kételkedve a legutóbbi 
uborkametszés-tanács kapcsán. Az uborka gondos 
metszését és tanácsaimat tovább folytatva: az első-
rendű oldalhajtásokon, a virágok mellett másod-
rendű oldalhajtások is fejlődnek. Ezek közül min-
dig csak a főhajtáshoz legközelebb állót hagyjuk 
meg, és egy vagy két terméskezdemény fölött vág-
juk vissza. A metszés ezután a hajtáscsúcsok eltá-
volítására és az alkalmankénti ritkításra korláto-
zódjon. A hajtások metszésével egy időben távo-
lítsuk el a beteg és sárga leveleket is. Minden torz 
termést mielőbb vágjunk le. A túl nagyra nőtt, il-
letve már túlérett termések szintén hátráltatják az 
új termések fejlődését. 

Ha folyamatosan szeretnénk zöldbabot szedni, 
akkor még júniusban is vessünk egy-két alkalommal. A rövid 
tenyészidejű fajtákat részesítsük előnyben. 

Noha a bokorbab nem túl laza szerkezetű talajban, kevés 
vízzel is beéri, száraz időben bőségesen öntözzük. A zöldbabnak 
a virágzás idején a legnagyobb a vízszükséglete. Ezért a május-
ban vetett babot június végétől július közepéig kell bőségesen 
öntözni. Ezzel egyúttal a takácsatka ellen is védekezünk, mivel 
annak megjelenését a szárazság segíti elő. – Ha a zöldbabot 
mégis takácsatka támadja meg, azt a levelek sárgulásáról ismer-
hetjük fel. E kártevő csak hosszabb ideig tartó szárazság esetén 
jelenik meg. Ahogy kártételét észleljük, azonnal cselekedjünk. 

Kertésznaptár 
Június 

Szent Iván hava – Nyárelő – Napisten hava – Rák hava 

8., Medárd napja: ezen a napon erős lehűlés várható. Ha 
esik az eső, negyven napig esni fog. Ha süt a nap, negy-
ven napig szárazság lesz. „Ha Medárd napján süt a nap, 
édes lesz a bor.” 

10., Margit napja – 11., Barnabás napja: a lehulló eső 
„viszi a termést”. 

14., Éliás napja: ha a kelő napot szürke felhő övezi, bizto-
san megérkezik délutánra a neve napját ünneplő Éliás. 

15., Vida – Vid – Vitus napja: a nyarat jelenti. A szántó-
földi növények befejezik a növekedésüket, az érés idő-
szaka következik. Jó idő esetén jó termés, rossz idő után 
rossz termés várható. 

24., Szent Iván napja: virágos Szent János vagy Szent Iván 
a nyári napforduló ünnepe. Szent Ivánkor megszakad a 
búza töve, nemsokára kezdődhet az aratás. Az őszi répa 
és a retek vetőnapjaként is említik. 

26., János – Pál napja: a „János-napi hajtásfejlődés” ideje. 
29., Péter – Pál napja: a gabona aratásának kezdete. 

 
 

Katicabogár
 

Katicabogár lárvája
 

Burgonyabogár lárvája
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A tojásgyümölcsöt még június első napjaiban is elültethet-
jük, amennyiben jól fejlett, erős földlabdával rendelkező pa-
lántánk van. Ezek a növények is ugyanolyan korán hoznak ter-
mést, mint a májusban ültetettek. A gyenge növények túl ké-
sőn teremnek, ezért nem érdemes őket termeszteni. A bokro-
san növekvő tojásgyümölcsön csak három-négy hajtást hagy-
junk meg, hogy a termések szép nagyok legyenek. A felesleges 
hajtásokat, amilyen korán csak lehetséges, távolítsuk el, hogy 
a többi hajtás bőven juthasson tápanyaghoz. Természetesen 
mindig a leggyengébbeket távolítsuk el – ezeket tőből vágjuk 
ki. Ugyanígy járjunk el az összes kései, gyenge hajtással is. 

Haladóknak 
A szabadföldi termesztésre szánt endívia vetését június kö-

zepén kezdjük el, hogy július végére erős növényeink fejlőd-
jenek. Ha korábban vetünk, az endívia könnyen magszárba 
szökik. A vetéstől az ültetésig kb. öt hét telik el. Fontos, hogy 
ritkára vessünk, 1 m2-re elegendő 0,5 g vetőmag. A csírázás 
kb. egy hétig tart. Kelés után 3 cm-re egyeljük, hogy erős pa-
lántát kapjunk. 

A radicchio legalább akkora termőhelyet igényel, mint a 
fejes saláta. A májusban elvetett növény júniusban kiültethető. 
Termőhelynek mindig a kert napos részét válasszuk. A te-
nyészterület a fajtától függően 30x25, 30x30 cm lehet. A leg-
fontosabb, hogy ültetés után a talajt folyamatosan lazítsuk, 
rendszeresen öntözzük. Júniusban még több alkalommal vet-
hetünk, noha júliusban már helybe is vethetünk, mégis jobb, 
ha előnevelt palántákat ültetünk ki. 

Június eleje, közepe a legalkalmasabb a cikória vetésére. 
Ezen vetési időpont a salátacikória legízletesebb, cukorsüveg 
alakú fajtájára érvényes. Ezek a fajták sárgászöld fejet képez-
nek, nagyon értékes és kiadós őszi és téli saláták. A cikória 
kiváló másodvetemény, a korai zöldségek után nem különö-
sebben igényes a talajra. Nem célszerű június 10-e előtt el-
vetni, mert könnyen felmagzik. Közvetlenül a szabadban lévő 
ágyásba vethetjük, 40x30 cm-es tenyészterületekre. Fészken-
ként 3-4 magot tegyünk, kelés után pedig idejében egyeljünk. 

A fodros kelt palántanevelésre június közepéig még nyu-
godtan elvethetjük. A kiültetésre ekkor körülbelül július má-
sodik felében kerülhet sor. Az ilyenkor kiültetett fodroskánk 
már nem terem olyan sokat, mint a júniusi vetés, viszont vele 
a július közepe után felszabaduló ágyásokat hasznosíthatjuk. 

Június második felében kezdhetjük el a felszabadult ágyá-
sok beültetését a májusban elvetett fodroskel-palántákkal. A 
júniusban kiültetett fodroskel erősebben fejlődik, normál 
ágyásba (120 cm) legfeljebb három sort ültethetünk. A soron 
belül tartsuk a 40 cm-es tőtávolságot (40x40). 

A június első felében kiültetett uborka gyakran nagyobb 
termést ad, mint a májusban végleges helyére vetett. Ez külö-
nösen a zordabb klímájú helyeken igaz, ahol a talaj májusban 
még nem elég meleg. A júniusi ültetéshez viszont erős, jól fej-
lett, gyökérlabdával rendelkező palánták kellenek. Ezeket má-
jusban neveljük elő, az sem okoz problémát, ha a melegágyban 
a második rendes levelük is kifejlődött. A növekedést meg-
gyorsíthatjuk takarófólia használatával. – Még egy kis uborka: 
megfelelő időjárás esetén júniusban az uborka olyan szépen fej-
lődik, hogy vissza kell csípnünk a hajtáscsúcsokat. A hagyo-
mányos uborkafajták az oldalhajtáson adják a legtöbb termést. 
Ezért a főhajtást csípjük vissza, az ötödik levél fölött. A csak-
nem kizárólag női virágot hozó hibrid fajtáknál erre nincs szükség. 

A téli tárolásra szánt kései karalábé ültetésére június má-
sodik fele a legalkalmasabb. A kései fajtákat mindenesetre jú-
lius elejéig ültessük ki, mert az ültetéstől a betakarításig két-
három hónap telik el. Az erős palánta a sikeres termesztés elő-
feltétele. Ha nem ilyenkor ültetjük ki, a betakarítás akár néhány 
hetet is késhet. A legjobb fajtának a kék „szalonna” bizonyul. 

Ezt legalább 30x30 cm-es távolságra ültessük. Kötött, jó mi-
nőségű talajon 40x40 cm tenyészterület szükséges. A karalábé 
nagyon jó utóvetemény a már felszabadult borsóágyásokba. A 
borsó föld feletti részeit közvetlenül a talaj fölött vágjuk le –
tehát a gyökerek a talajban maradnak –, amikor az ágyást a 
karalábé ültetése előtt felássuk. A gyökereken lévő nitrogén-
gyűjtő baktériumok tevékenysége nagyon jó hatást gyakorol 
az utóvetemény növekedésére, tehát a karalábé hasznára válik. 
Utóveteménynek nyári fajtákat használjunk, ez nagyjából két 
hónap múlva betakarítható. 

A közép-korai sárgarépafajták még június első felében 
vetve is kielégítő termést adnak őszig. Ezen fajtáknál a vetéstől 
a betakarításig 3,5-4 hónap telik el. Tehát ha június elején ve-
tünk el, akkor legkésőbb október elejére betakaríthatók lesznek.

Bollók Ferenc

Mégiscsak – hiányzik… 
Hiányzik ő, már visszavonhatatlanul. De hiányzik a róla való 
méltányos megemlékezés is. Mert akik megtették, tisztelet 
érte, de Józsi sokkal több volt ennél. 
Pintér József, a Józsi, mint ahogy minden ember, nem egy 
színnel megrajzolható volt. Sokszínűségében széleskörű ér-
deklődése és tájékozottsága szerint ismerhettük őt. Nem egy-
formán és azonos értékeléssel. Egy azonban bizonyos: jóin-
dulat és segítőkészség vezérelte. Keze nyomát hagyta szerel-
münkön, a Balatonon, amikor hajósként, halőrként szolgálta, 
amikor kezdeményezője volt olyan közhasznú szerveződé-
seknek, mint a polgárőrség vagy a horgász közösség. 

 

 

 

 
 
 
 

A Balatonkenesei Horgászegyesület mibenlétének alapmoti-
vációja volt az addig szemhunyással tűrt, a nádasokban itt-
ott begázolt csónakkikötők felszámolása, természetvédelmi 
szempontból is. Elérkezett az önkormányzati rendszer fej-
lesztése, melynek keretében egymásra talált a két, Balatont 
tisztelő ember: Pintér József egyesületi elnök és Kürthy Lajos 
akkori polgármester. Jól értették egymást a jövőt illetően. 
Közösségi, kölcsönös cél alapján juttatta Balatonkenese Ön-
kormányzata haszonkölcsön-szerződéssel 99 éves haszná-
latra azt az 1701 négyszögöl közterületet a Horgászegyesület 
működésének biztosítására. 
Ez alapján: kölcsönös és közösségi cél alapján indult meg az 
egyesület számára a gigászi munka. Előzetes anyagi feltételek 
nélkül, a leendő csónak- és kishajó bérhelyek befizetésével és 
minden tag számára évekig kirótt közösségi munka végzésével. 
Áll, működik az egyesületi kikötő. Aki ma rátekint, jussanak 
eszébe Radnóti sorai… És emlékezzen arra az emberre, aki 
nélkül ez nem jött volna létre. És érezzenek valamit… akik 
hivatalból elmulasztották a méltó megemlékezést! 
Nem nyeletlen fejsze. Ahogy kifejeztük a tiszteletünket 
Jancski Jenő barátunk, sporttársunk, ötletforrásunk iránt a 
hagyományossá vált süllőfogó kupa névadójaként, méltá-
nyos lenne nevet adni, Pintér Józsefről elnevezni az egyesü-
leti csónakkikötőnket. 

Kemény Zsigmond 
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Idén is Közlekedik a család Veszprémben
Az országos baleset-megelőzési verseny területi fordulóját 2021. június 5-én tartják 

A körültekintő, megfontolt és példamutató közlekedés szabá-
lyaival a legfiatalabbaknak érdemes minél korábban megis-
merkedniük, az idősebbeknek pedig sosem árt azokat újra és 
újra átismételniük. A közlekedők széles rétegeinek – gyalogos, 
kerékpáros, gépjárművezető, utas – figyelmét egyidejűleg rá-
irányítani a biztonságos, balesetmentes közlekedésre, a szülői 
példamutató magatartás fontosságára és a család, a közösség 
nevelő erejére. Ez a gondolat hívta életre kilenc esztendővel 
ezelőtt a Közlekedik a család elnevezésű vetélkedősorozatot, 
amelyet azóta is a Rendőrség baleset-megelőzési szervezete, 
az ORFK–Országos Balesetmegelőzési Bizottság szervez az 
Autós Nagykoalíció és a Porsche Hungaria ŠKODA már-
kaképviselete támogatásával. 

2020-ban már közel ötszáz család vett részt a megyei selejte-
zőkön, majd az országos döntőn a legjobb húsz család méret-
tette meg magát az értékes nyereményekért, köztük az első he-
lyezettnek járó ŠKODA SCALA személyautóért. 

A Veszprém Megyei Baleset-megelőzési Bizottság szervezé-
sében 2021. június 5-én 9-15 óra között Veszprémben, a Tesco 
áruház parkolójában rendezik meg az Országos Baleset-meg-
előzési Bizottság által meghirdetett Közlekedik a család el-
nevezésű vetélkedősorozat megyei döntőjét. 

A vetélkedősorozat elsődleges célja, hogy az állampolgárok 
figyelmét minél szélesebb körben ráirányítsa a biztonságos, 
balesetmentes közlekedésre. 

A vetélkedőn résztvevőknek különböző közlekedéssel kapcso-
latos elméleti és gyakorlati feladatokat kell megoldaniuk, va-
lamint játékos, szórakoztató versenyszámok is szerepelnek a 
feladványok között. A megyei verseny győztes családja a2021. 
augusztus 27-29. között megrendezendő országos döntőn mér-
heti össze tudását. a többi megyei első helyezettel. Az orszá-
gos verseny fődíja egy Skoda Kamiq típusú személygépko-
csi. 
 

Az országos közlekedésbiztonsági 
vetélkedő területi fordulóin azon- 
ban nemcsak a családokat, hanem 
a legeredményesebb oktatási in- 
tézményeket is díjazzák. Azok az 
iskolák, melyekből a legtöbb diák 
és családja vesz részt a megméret- 
tetésen, a helyezéstől függően 
500 000, 300 000 vagy 100 000 fo- 
rint értékű tan- és sportszerjutalom- 
ban részesülnek. 

A versenyre jelentkezni és arról bővebben tájékozódni a 
www.kozlekedikacsalad.hu honlapon lehet. 

A versenyre nevezhet minden olyan magyarországi lakóhely-
lyel rendelkező család, ahol legalább az egyik szülő rendelke-
zik érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá 6-17 
év közötti gyereke(ke)t nevelnek. 

A területi versenyre a www.kozlekedikacsalad.hu honlapon,
a Helyszínek menüpont alatt elektronikus úton, valamint a ve-
télkedő napján, a helyszínen személyesen lehet jelentkezni. 

Egy család csak egy területi versenyen vehet részt. 
 

A Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

hírei 
 

 

Lakossági felhívás és igényfelmérés! A „Felelős állattartás 
elősegítése” érdekében lehetőség nyílik a nem kívánt állatsza-
porulat szabályozására, veszettségi elleni védőoltás beadá-
sára, illetve mikrochippel történő megjelölésre. 

Pályázati határidő: 2021. június 10. 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kor-
mánya a MFP-FAE/2021 „Felelős állattartás elősegítése” 
címen pályázatot hirdetett az 5000 fő, és ez alatti lakosság-
számú települések számára a felelős állattartást elősegítő, a te-
lepülés lakóinak tulajdonában lévő ivartalanítási programra, 
az állatok veszettség elleni védőoltással történő beoltására, va-
lamint mikrochippel történő megjelölésére. 

Amennyiben a pályázat támogatásra kerül, úgy a későbbiek 
folyamán az igénylők részére részletes tájékoztatást nyújtunk. 

Nyertes pályázat esetén az igények teljesítése az igényfelmérő 
lap beérkezési sorrendjének alapján történik.  
 

 

Pályázattal kapcsolatos kérdések: 
Olt-Alom Állatvédő Egyesület: 

+36 20 591 72 12 
 

„Felelős állattartás elősegítése” – pályázati felhívás
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Pályázatot benyújtani Balatonkenese város la-
kóinak tulajdonában lévő kutyák, macskák ál-
latorvos által elvégzett alábbi intézkedések tá-
mogatására lehet: 

● kutyák, macskák ivartalanítására, 
● kutyák, macskák veszettség elleni összetevőt 

tartalmazó monovalens védőoltására, 
● kutyák mikrochippel (transzponderrel) tör-

ténő megjelölésére (kizárólag ebek esetében).

A fenti tevékenységek támogatására vonatkozó pá-
lyázat benyújtásához településünk Önkormányzata 
felméri az állattartói igényeket, ezért kérjük a Tisz-
telt Állattartókat, hogy a mellékelt „igényfelmérő 
lap” kitöltésével, illetve beküldésével jelezzék 
szándékukat, hogy élni kívánnak-e a lehetőséggel, 
azaz az ingyenesen elvégzett ivartalanítás, védőol-
tás, mikrochip-megjelölés lehetőségével! 

Az „igényfelmérő lapot” kérjük, hogy legkésőbb 
2021. június 10. napjáig kitöltve, aláírva eljut-
tatni szíveskedjenek 

e-mailben az Olt-Alom Állatvédő Egyesületnek, 
az oltalomallatvedoegyesulet@gmail.com címre, 

vagy személyesen: 
Polgármesteri Hivatal Balatonkenese, 

8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. 
 

IGÉNYFELMÉRŐ LAP 
A Magyar Falu Program keretében a „Felelős állattartás elősegítése” 
című pályázathoz, melynek keretében lehetőség van Balatonkenese te-
lepülés lakóinak 
eb  macska     ivartalanítására, 
eb  macska veszettség elleni  védőoltására, 
eb mikrochippel (transzponderrel) történő  megjelölésére. 
Alulírott (állattartó neve): 
Lakcím: 
Telefonszám: 
Kérjük, az alábbi táblázatban darabszámot feltüntetni szíveskedjen az 
igényelt támogatáshoz! 
IVARTALANÍTÁS 

40 kg 
feletti 
szuka 
kutya 

40 kg 
feletti 
kan 

kutya 

40 kg 
alatti 
szuka 
kutya 

40 kg 
alatti 
kan 

kutya 

Nőstény 
macska 

 

Kandúr 
macska 

 
 

     

VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS 
szuka kutya kan kutya nőstény macska kandúr macska 

 
 

   

MIKROCHIPPEL (TRANSZPONDER) TÖRTÉNŐ MEGJELÖLÉS 
szuka kutya kan kutya 

 
 

 

Balatonkenese, 2021. ………………………. 

Állattartó aláírása 
Az igénylőlap visszaküldési határideje: 2021. június 10. 

Leadási lehetőség: 
Polgármesteri Hivatal Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. 

vagy emailben: oltalomallatvedoegyesulet@gmail.com 
Pályázattal kapcsolatos kérdések: 

Olt-Alom Állatvédő Egyesület – +36 20 591 72 12 
Amennyiben a pályázat támogatásra kerül, úgy a későbbiek folyamán az igény-
lők részére részletes tájékoztatást nyújtunk.  
Nyertes pályázat esetén az igények teljesítése az igényfelmérő lap beérkezési 
sorrend alapján történik. 

Kedvenceink védelmére 
Szép új világunkban sajnos eljutottunk oda, hogy 

„házőrző kutya” már alig létezik, a gonosz szándékú 
emberek leleményessége miatt nekünk kell vigyáz-
nunk kedvencünkre, ha nem akarjuk, hogy baja essen.

Az elmúlt esztendő alatt sokan leköltöztek Bala-
tonkenesére és Akarattyára, és természetesen hozták 
magukkal kedvencüket: a kutyát vagy a macskát. 

Mi, a Balatonkenesei és Balatonakarattyai Patró-
nus Állatvédő Egyesület, azon dolgozunk, hogy aki 
hozzánk érkezik, jól érezze magát, kellemes emlékek-
kel és ne keserűséggel gondoljon az itt töltött időre, 
hogy megmérgezték vagy elpusztították kutyáját 
vagy macskáját, és el kellett ásnia a kert végébe. De
ahhoz, hogy ne így legyen, van egy-két fontos dolog, 
amire oda kell figyelni, mert az emberi gonoszságnak 
nincs határa, és sajnos vannak olyan emberek, akik 
ebben lelik örömüket, nekik ez az adrenalin. 

Ha valakinek a kutyáját spraytámadás éri, mert rá-
fújnak csak úgy, mert „őt ne ugassa meg a kutya”, ak-
kor az állat orra-nyála folyik, nem lát, nekimegy 
mindennek és remeg a fájdalomtól. Azonnal mossuk 
ki a szemét tiszta vízzel, ha lehet langyossal; lényeg, 
hogy mossuk, mert ellenkező esetben megvakulhat, 
ami akár az élete végét is jelentheti! Ne állatorvos 
után telefonálgassunk, mert értékes időt vesztünk, ha-
nem cselekedjünk! Ha már kicsit jobb a helyzet, ad-
junk az állatnak egy kis langyos tejet, az mindenre jó.

A másik veszély: a mérgezés. Vannak olyan os-
toba, sunyi, aljas, gyáva emberek, akik abban lelik 
örömüket, hogy mások állatait megmérgezik – nem 
kétséges, elmekórtani esetek. Általános szabály, hogy
figyeljünk oda, mit dobálnak be a kertünkbe; kol-
bászdarabkák nem teremnek a bokrok alatt, patkány-
méreg se hullik az égből, tojások se hullanak a fákról.
 

Mindig legyünk gyanakvóak, 
vegyük észre, ha valami nem oda 
valót találunk, akkor talán megelőz- 
hetjük a bajt. Ha úgy látjuk, hogy 
az állat mégis ehetett a méregből, 
adjunk neki rögtön tejet, májkrém- 
be kevert 10-12 db széntablettát és 
szóljunk az állatorvosnak. 

Sajnos, amíg nem sikerül ezeknek 
a rendkívül rossz szándékú embereknek a kilétét felderíteni, állataink ve-
szélyben vannak. 

Az állatkínzás a közbiztonság elleni bűncselekmények csoportjába 
tartozik, az állatokat jogszabály védi a bántalmazástól, kínzástól. A Btk. 
2013. július 1-je óta hatályos szövege (244. §) szerint: aki gerinces állatot 
indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben 
olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó 
egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, akár 3 évig terjedő sza-
badságvesztéssel is büntethető. 

Enzsöl Gábor
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Változott az alkotói pályázat leadási határideje 
Az előző évek hagyományait követve az Országos Tűzmeg-
előzési Bizottság februárban immáron nyolcadik alkalommal 
hirdette meg az alkotói pályázatot óvodásoknak és iskolá-
soknak. A kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel a mű-
vek beadási határideje módosult, egészen október 15-ig 
várják a gyerekek alkotásait. 

Emlékeztetőül: az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2021-
ben olyan alkotásokat vár, amelyeken az óvodások és az isko-
lások megmutatják, hogyan látják ők a tűzmegelőzést és a tűz-
védelmet, a tűzoltói hivatást. Az óvodásoktól szabadkézi raj-
zokat vagy kézműves alkotásokat várnak. Az iskolások három 
korcsoportban pályázhatnak. Hattól tíz, tizenegytől tizennégy, 
és tizenöttől tizennyolc éves korig szabadkézi rajzot, egyéb 
kézműves alkotást küldhetnek be, de írhatnak verset vagy me-
sét is, esetleg számítógépes programot készíthetnek. 

A pályaműveket 2021. október 15-ig lehet benyújtani pos-
tán vagy e-mailen, illetve előzetes egyeztetés után szemé-
lyesen a fővárosi, illetve megyei katasztrófavédelmi igazga-
tóságokhoz, a korcsoport és kategória megjelölésével. 

Az országos pályázat fővédnöke dr. Góra Zoltán tű. altábor-
nagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fő-
igazgatója, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöke. Az 
országos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi László tű. dandár-
tábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő. 

A területi versenyen első he- 
lyezést elért alkotások részt 
vesznek az országos verse- 
nyen is, amelynek díjait egy 
később meghatározott időpont- 
ban Budapesten adják át. A- 
hogy a februári kiírásban is 
szerepelt, az országos verseny 
győztesei értékes díjakat kap- 
nak, emellett különdíjak is gazdára találnak majd. Az az 
óvoda, illetve iskola, ahonnan a legtöbb pályázatot nyújtják be, 
elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2021” címet, amelyért 
izgalmas tűzoltó-bemutató jár, amelyen gyerekek megismer-
hetik a füstsátrat, olthatnak tálcatüzet, és vághatnak roncsot is. 
Mindez tűzvédelmi oktatás keretein belül, játékos formában 
történik. 
 

 
Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
06-88/620-800 

06-20/413-8599 

Első tisztek, elismerések, 
születésnapi ajándéktárgyak 

A havonta megtartott katasztrófavédelmi igazgatói értekezletek visszatérő program-
pontja az első tisztek kinevezési okmányának átadása, és ezzel összefüggésben a foga-
dalomtétel. Ezen alkalmakkor adják át a hősies helytállásért odaítélt elismeréseket, és 
a kerek születésnapjukat ünneplők miniszteri, illetve főigazgatói ajándéktárgyait. A vi-
lágjárvány miatt az értekezletek hónapok óta online formában zajlanak, az elismerése-
ket az érintettek szolgálati helyükön vehetik át. 

Az országos katasztrófavédelmi főigazgató május elsejei hatállyal kinevezte tűzoltó 
főhadnaggyá a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába Lő-
rincz Gyula tűzoltó zászlóst és Markács Zsolt tűzoltó főtörzsőrmestert. 

Március 19-én egy lakóingatlanban keletkezett tűzesethez elsőként Kelemen Gyula 
rendőr főtörzsőrmester, a Veszprémi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja és Bog-
nár Péter honvéd őrmester, a MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ al-
tisztje érkezett meg elsőként. A szóban forgó családi ház garázsában berendezési tár-
gyak és az ott tárolt tűzifa teljes terjedelmében égett, a lakórész megtelt füsttel. A 
rendőr és honvéd kolléga behatolt az épületbe és kimenekített onnan egy tizennégy 
éves gyermeket, akit azután átadtak a mentőszolgálat munkatársainak. Kelemen Gyula 
és Bodnár Péter testi épsége kockáztatásával segített, ezzel nagyobb tragédiát akadá-
lyozva meg. Hősies helytállása elismeréseként az országos katasztrófavédelmi főigaz-
gató elismerésben részesítette a rendőr főtörzsőrmestert és a honvéd őrmestert. 

Góra Zoltán főigazgató negyvenöt év szolgálati viszony elismeréseként jubileumi ju-
talomban részesítette Dányi Béla Endre tűzoltó dandártábornokot, a Veszprém Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját. 

Főigazgatói ajándéktárgyat vehetett át ötvenedik születésnapja alkalmából Fekete At-
tila Lajos tűzoltó főtörzsőrmester, az ajkai hivatásos tűzoltó-parancsnokság különle-
gesszer-kezelője, és Németh Péter tűzoltó zászlós, a pápai hivatásos tűzoltó-parancs-
nokság szerparancsnoka. 
 

Tűzoltónapi 
elismerések 

Május 4-e, a Tűzoltónap alkalmából a 
katasztrófavédelem állományának szá-
mos tagja részesült elismerésben, vagy 
soron kívüli előléptetésben. Az együtt-
működő szervezetek több munkatársá-
nak munkáját szintén elismeréssel kö-
szönte meg a katasztrófavédelem. 
 

 
Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje 
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Avar és hulladék égett, 
üzemi baleset történt 

Szemét és avar égett két négyzetméteren május 5-én Balaton-
kenesén, a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A balatonfűzfői hivatá-
sos tűzoltók oltották el a tüzet. 

Lomtalanításból származó elektronikai cikkek, bútorok gyul-
ladtak meg egy szállítójárműben Zircen, az Alkotmány utcá-
ban május 12-én. A helyi önkormányzati tűzoltók kiérkezése 
előtt a helyszínen lévők a lángokat homokkal eloltották. A 
jármű vezetője a rakományt egy üres füves-murvás területre 
ürítette. A raktér és az onnan kiürített lomok izzását a tűzoltók 
vízsugárral szüntették meg. A teherautó visszatért a telephe-
lyére, személyi sérülés nem történt. 

Sárgás-vöröses füst szállt fel egy balatonfűzfői üzem területé-
ről május 13-án. Egy telephelyen használt gyártóedényben 
képződött a füst, a folyamat a tartályban lévő anyag hígítását 
követően megszűnt. 

 A helyszínre a balatonfűzfői hivatásos tűzoltóegységek és a 
katasztrófavédelmi mobil labor vonult, a mérések alapján ve-
szélyes anyag csak a tartály közvetlen közelében volt kimutat-
ható. Személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézke-
désre nem volt szükség. 
 
 
 

Idén is jelentős támogatásban 
részesülnek 

az önkéntes mentőszervezetek 
Százötvenegy önkéntes mentőszervezet jut 2021-ben köz-
ponti forrásból pályázati támogatáshoz. Az erre vonatkozó 
döntést május 12-én hagyta jóvá a BM Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság főigazgatója. Veszprém megye ti-
zenkét önkéntes mentőszervezetét támogatta a katasztrófa-
védelem. 

Az önkéntes mentőcsoportok megalakítását és működésük 
szervezett kereteinek megteremtését kilenc évvel ezelőtt 
kezdeményezte a katasztrófavédelem. A központi, majd a 
területi rendeltetésű mentőszervezetek megalakítása és mi-
nősítése után a járási és települési szintű szervezeteket hív-
ták életre. Ezek a csapatok ma már jól kiegészítik a hivatá-
sos katasztrófavédelem egységeinek munkáját, képesek ha-
tékonyan, a hivatásosok irányításával működni. 

Az önkéntes mentőszervezetek fejlesztésének elsődleges 
célja a települések önvédelmi képességének erősítése volt. 
A szervezetek bevonásával emelkedik azoknak a száma, 
akik helyben szerepet tudnak vállalni a károk, különös te-
kintettel a viharkárok felszámolásában és a helyreállítási 
munkálatokban. Jelenleg országosan több mint húszezer 
önkéntes áll beavatkozásra készen az emberek biztonsága 
érdekében. 

A mentőszervezetekben tevékenykedők létszámának növe-
kedésével arányosan beavatkozásaik száma is emelkedett, 
tavaly összesen 2 ezer 249 katasztrófavédelmi műveletben 
vettek részt az önkéntes mentőszervezetek. A beavatkozá-
sokhoz nem elegendő az önkéntesek elhivatottsága és szak-
mai tudása, megfelelő felszereltségre, a kor kihívásainak 
megfelelő technikai eszközökre is szükség van. 

A korábbi évekhez hasonlóan a katasztrófavédelem idén is 
kiírta azt a pályázatot, amely az önkéntes mentőszervezetek 
tevékenységéhez kapcsolódó járművek, működési költsé-
gek finanszírozására, védőruházattal való ellátására, vala-
mint a mentőszervezet tagjai oktatásának, vizsgáztatásának 
támogatására nyújt lehetőséget a központi költségvetésből. 
A jóváhagyott döntés alapján százötvenegy önkéntes men-
tőszervezet jut pályázati támogatáshoz. 

A Veszprém megyei önkéntes mentőszervezetek közül ti-
zenkettő, az alábbiak részesültek támogatásban: 

Bakony Mentőcsoport, Kővágóörsi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület 280.000 Ft 

Bakony Mentőcsoport, Veszprém Me-
gyei Kutató-Mentő Szolgálat 290.000 Ft 

Vulkán Járási Mentőszervezet, Ábrahám-
hegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 198.152 Ft 

Pápai Járási Griff Mentőcsoport, Pápai 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 282.223 Ft 

Zirci Járási Kelet-Bakony Önkéntes 
Mentőcsoport, Bakonyoszlopi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 

294.352 Ft 

Balatonfüredi Önkéntes Települési Men-
tőcsoport, Balatonfüred Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülete 

208.000 Ft 

 

Balatonfüredi Járási Mentőcsoport, Vízi-
mentők Magyarországi Szakszolgálata és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

200.000 Ft 

Zirc Települési Önkéntes Mentőcsoport, 
Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület 282.228 Ft 

Devecseri Járási Somló Önkéntes Mentő-
csoport, Kolontár és Környéke Vaskacsa 
Off-Road Sportegyesület 

282.000 Ft 

Balatonfüredi Járási Séd Önkéntes Mentő-
csoport, Tótvázsonyi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 

300.000 Ft 

Bakony Mentőcsoport, MTTSZ Veszprém 
Megyei Búvárklub 90.000 Ft 

Bakony Mentőcsoport, Zalahaláp-Sáska 
Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 290.000 Ft 

Összesen: 2.996.995 Ft 
 

 



Balatonkenesei Hírlap                     – 36 –  2021. június 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
Június 1. (kedd) Kommunális 
Június 8. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
Június 15. (kedd) Kommunális 
Június 22. (kedd) Kommunális 
 Lomtalanítás 
Június 28. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Június 29. (kedd) Kommunális 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Június 6. (vasárnap) Kommunális 
Június 8. (kedd) Zöldhulladék 
Június 13. (vasárnap) Kommunális 
Június 20. (vasárnap) Kommunális 
Június 22. (kedd) Lomtalanítás 
Június 27. (vasárnap) Kommunális 
Június 28. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 

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 

 

Rejtvénymegfejtések 
A megfejtés egy felhívás 

12. oldal 
Jókai Mór: Ültess fát! 

 
 
 
 
 
 
 
 

A megfejtés egy felhívás 
Van képünk hozzá 

23. oldal 
Harminc éves a Tájház 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Nyolcad oldal (álló vagy fekvő) 
8 cm X 6 cm vagy 6 cm x 8 cm, 
tájolástól függően: 2.500.- Ft 

Névjegy méret (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: vadonatúj, sosem használt, összecsuk-

ható, utazó mobil gyermekágy, menta színű, 
felmagasító résszel és betéttel, 60x120 cm. 
Irányár: 15.000.- Ft. Ugyanitt 50x200 cm mé-
retű, bronz színű, jó állapotú, új lapradiátor. 
Irányár: 30.000.- Ft. Tel.: 06 20/462-21-27 

 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 

 Kistermelőtől vennék zöldséget és friss to-
jást. 06 20/448-75-53 

Jambrik Mihály 
szobafestő-mázoló, 

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

 

1. Héja 
2. Holló 
3. Harkály 
4. Kárókatona
5. Lilik 
6. Gém 
7. Gólya 
8. Gerle 
9. Nünüke 
 

10. Szil 
11. Csertölgy 
12. Feketedió 
13. Kőris 
14. Hárs 
15. Lucfenyő 
16. Akác 
17. Gyertyán 
 
 

1. Gőzhajó 
2. Rianás 
3. Szivárvány 
4. Szalma- 

kazal 
5. Jánosi-villa 
6. Pince 
7. Kenese 

címere 
8. Kecskés 

József 
9. Távcső 
 

10. Ezeréves 
csárda 

11. Soós Lajos
12. Búbos  

banka 
13. Tátorján 
14. Tatárlik 
15. Jónás János
16. Soós-hegy 
17. Nagy őz- 

lábgomba 
18. Vízisikló 
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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: TAMÁS FLÓRIÁN FOTÓJA 
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: JÚNIUS 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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