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KÖZLEMÉNY 
Tisztelt Olvasóink! 

A Balatonkenesei Hírlap ezúton tájékoztatja 
Önöket, hogy a Magyar Posta Zrt. úgy dön-
tött, 2021. július 1. napjától kivezeti szolgál-
tatásai közül a címezetlen kiadványok, így 
az ingyenes sajtótermékek terjesztését. Ez-
által a Balatonkenesei Hírlap 2021. július 
havi számától nem kézbesíti házhoz a lap-
számokat. Városunk hírlapjának a kihordá-
sáról jelenleg egyeztetések folynak, keres-
sük a megoldást, addig is olvasóink szíves 
türelmét kérjük. 
A Balatonkenesei Hírlap aktuális és korábbi 
számai elérhetők a Balatonkenese Város 
Önkormányzat honlapján: 

www.balatonkenese.hu, 
valamint facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/bala-
tonkenesevarosonkormanyzata. 

Igény esetén értesítést küldünk a megjele-
nésről, illetve az aktuális lapszámot elektro-
nikus körlevél formájában juttatjuk el a 
megadott e-mail címre. Ezzel kapcsolatos 
igényét kérjük, hogy a balatonkenesehir-
lap@gmail.com címen jelezze. 
Lapunk nyomtatott formában, korlátozott pél-
dányszámban az alábbi pontokon is elérhető: 

● Balatonkenese Város Polgármesteri Hi-
vatala (Béri Balogh Ádám tér 1.) 

● Balatonkenese Városgondnokság (Fő 
utca 43.) 

● Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
(Kálvin János tér 4.) 

● Magyar Posta (Balatoni út 65.) 

● Dr. Saáry István Egészségház 
(Táncsics utca 3.) 

● Tátorján Szociális Szolgáltató In-
tézmény (Táncsics utca 20.) 

● Katica Pékség és Teaház (Fő utca 
21.) 

● „Vegyeske” papír-írószerbolt 
(Széchenyi utca 2.) 

● „Incsi-Fincsi” Húsbolt (Fő utca 
11.) 

● Húsbolt (Mikes Kelemen utca 20.) 
● Antikvárium Balatonkenese (Szé-

chenyi utca 16.) 
● Balcsi Élelmiszer (Fő utca 6l/A.) 
● Villker Kenese Kft. (Szilágyi ut-

ca 15.) 

A nyári időszakban (májustól szep-
temberig) nyomtatott formában az 
alábbi pontokon is elérhető: 

● Tájház (Kossuth utca 6.) 
● Tourinform iroda (a Vak Bottyán 

strandnál) 
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● Alsóréti Szabadstrand/Alsóréti Ü-
dülő Egyesület (Parti sétány 61.) 

● Balcsi „Íz-lelő” Büfé (Parti sé-
tány 61.) 

● Nádas Csárda (Jókai Mór utca 1.) 
● Vadkacsa Étterem és Panzió 

(Vak Bottyán Strand 4714/1 hrsz.) 
● Eleven Cukrászat (Óvoda utca 

10-12.) 

Megértésüket ezúton is köszönjük! 

Balatonkenese Város 
Önkormányzata 

 

Kenesei Öcsi József: 
Egyedül a tóval 

Voltál-e mély vízben elmerülve, 
egyedül a nagy, édes magányban, 
békésen és lágyan lubickolva 
a Balaton vízországában? 

Érezted-e, hogy milyen könnyedén 
lebegtetett tarajos hátán, 
apró loccsanások csillogó tükrén, 
s új érzés zsongott szíved táján? 

Féltél-e a hatalmas víztömegben, 
vagy a bátorság volt segítőtársad? 
Biztatott a part szikrázó fövénye, 
s látványában örömed találtad. 

Vágyakoztál, hogy benne lehessél, 
simogatott szelíd kis hulláma? 
A partra érve büszkén visszanéztél 
ragyogóan kéklő orcájára. 

 
 
 

 
 

                        Július 
Tartalmas nyári olvasnivalóval ké-
szültünk ebben a hónapban. Olvas-
hatnak városunk híreiről, az elmúlt 
időszak eseményeiről. Országos Pi-
linszky vers- és prózamondó ver-
seny zajlott városunkban, az újszü-
lötteket köszöntöttük és gyermekna- 

pot ünnepeltünk. 
Ha június 19-e óta vonattal érkeznek 
Kenesére, tapasztalhatták: vége a szé-
kesfehérvári mozdonycsere több év-
tizedes időszakának, Balatonfüredig 
villamosított vonalon közlekednek 
a szerelvények. Jöjjenek pedig akár 
vonattal, akár autóval, akár bicikli-
vel, Kenese a szokott nyári nyüzs-
géssel vár mindenkit, szeretettel! 

Nagy Krisztina  

Szerkesztői előszó 
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Szeretettel köszöntök 
mindenkit! Balatonkenesén 
az idei év első nyári hőhul-
lámában vagyunk. Mikor az újság Önökhöz 
kerül, reméljük, már múlt időben beszélünk 
a 37 fokos hőségről, de bízom abban is, hogy 
a nyár nem nagykabátban fog eltelni. Ki-
egyenlítettebb hőmérsékletre, kicsit diszkré-

tebb hőségre lenne szükségünk. 
Az biztos, hogy sok minden változott a nyár elején: többek 

között véget ért a polgármesterek „pünkösdi királysága”, mely 
után a képviselő-testület a polgármester által gyakorolt teljha-
talmat visszakapta, innentől kezdve rendeltetésszerűen mű-
ködnek az Önkormányzat szervei. Ez nálunk sok dologban 
nem hoz változást, mert mi eddig is minden döntést közösen 
hoztunk, de mostantól már nem a polgármesteri döntések idő-
szakát éljük, hanem a képviselő-testületi határozatokét. 

Balatonkenese költségvetése jelenleg stabil. Azonban ön-
erőből komoly beruházásra az idei évben nem lesz lehetősé-
günk. Az adóelvonások miatt kieső összeg megközelíti a 70-
80 millió forintot. Ez a be nem szedett idegenforgalmi adóból, 
az elvont gépjárműadóból, a kieső helyi iparűzési adóból áll 
össze, amely a költségvetésünknek hozzávetőleg a tíz százalé-
kát jelenti. Ez komoly szám. Sikerült egy szigorú költségvetést 
összeállítanunk, de ez megóvja Balatonkenesét attól, hogy el-
adósodjon, és tudja finanszírozni a működését. 

A nyár nemcsak jogi értelemben hozott változást, minőségi 
változások következtek be a strandjaink életében is. Megújult 
a vizesblokk, baba-mama szobákkal bővültek a Vak Bottyán 
strand szolgáltatóhelyiségei, és a gyerekek már birtokba vették 
új kedvencüket, a homokos pancsolót. Szülők és gyerekek 
nagy örömmel használják. Vízen van a Wibit ugrálóvár is, 
mintegy egy hónappal megelőzve a tavalyi dátumot. Ezek 
alapján remélem, hogy az idei nyár is kellemesen, a jó hangulat 
jegyében fog a vízparton telni. Másik fizetős strandunk, a Be-
zerédj életében is jelentős változások történtek. Új épületet 
építettünk, korszerűsítettük a vizesblokkot – próbáljuk a 21. 
századi kihívásoknak megfelelővé tenni a strandokat. A sza-
badstrandon néhány évvel ezelőtt megtörtént a korszerűsítés, 
itt most az üzemeltetés lett finomhangolva: méltán népszerű 
strandunk már nem kizárólag a fürdőzni vágyóknak ad lehető-
séget a pihenésre, hanem közösségi térként is üzemel. Kisebb 
programokkal várják az ide látogatókat: a kultúra és a versek 
szerelmeseinek például reggel és este a „Vers a parton” soro-
zattal kedveskednek. 

Június 19-től villanyüzemű vonattal lehet Kenesére ér-
kezni. Az eddigi fehérvári mozdonycsere ezentúl Balatonfüre-

den történik, amely egyszerűsítette a Buda-
pest és Balatonkenese közötti közlekedést. 
Az állomáson a peronrendszer is megújult. 

Reméljük, az egyeztetések és megállapodások eredményesek 
lesznek, és a vasútállomás épületének felújítására is lehetősé-
get kapunk. 

Aki a református templom előtti Kálvin téren közlekedik, 
láthatja, hogy nagy erőkkel folyik a parkoló kialakítása, amely 
nem zöldterületek csökkentésével jár; a korábbi murva és 
szálló por helyett hamarosan térkőburkolat fogadja az érkező-
ket. Ügyelünk rá, hogy emiatt egy négyzetcentiméternyi zöld-
terület se essen áldozatul. Szerencsére itt egy fát sem kellett 
kivágni, viszont csökkenteni tudtuk a tér fényszennyezettsé-
gét: tudatosabb és logikusabb elrendezésű kandelábersort ala-
kítottunk ki. Ez az első lépcsője a Kálvin tér tervezett teljes 
átalakításának. 

Miben más még Kenese? Újfajta díszek kerültek ki közte-
rületeinkre. Közös érdekünk, hogy vigyázzunk rájuk, hiszen a 
település több pontján feltűnő színes kerékpárok a virágtartók-
kal új szellemiséget jeleznek a Városgondnokságon. 

Változás lesz a korábbi évek nyári programjainak műsor-
összeállításához képest is. A nyári események ékköve termé-
szetesen még mindig a Lecsófesztivál, ezt tekintjük a legfon-
tosabb rendezvényünknek, de előtte és utána is tervezünk 
programokat, nevesebb és kevésbé ismert fellépőkkel egy-
aránt. Nem feledkezünk meg a hagyományokról sem, Tájhá-
zunkban tovább zajlanak az évek óta jól bevált Tájházi szerdák 
programjai – bízunk benne, hogy most is nagy népszerűségnek 
fognak örvendeni. 

Idén nem jelentek meg településünkön az elektromos rol-
lerek. Nyilván vannak ennek a közlekedési eszköznek támoga-
tói és ellenzői, de testületünk úgy ítélte meg, hogy a rá vonat-
kozó, jelenleg még kevésbé kiforrott szabályok között a város-
ban nem célunk az este közlekedők veszélyeztetése. 

A kikötőben is zajlik az élet, rendszeres sétahajójáratok in-
dulnak. A pénteki napokon olyan járat is, amelynél már nem 
létszámhoz kötött a kifutás, akár egy-két utassal is elindul. 
Látjuk, hogy hirtelen ért minket a nyár. Az összes önkormány-
zati dolgozónak hálás vagyok az áldozatos munkájáért, de az 
idei évben a legtöbbet emlegetett egységünk a Városgondnok-
ság. A jó idővel minden növény egyszerre kezdett fejlődni, a 
zöldterületek gondozásával megszaporodó feladatokat csök-
kent létszámmal nehéz volt megoldani. Mostanra úgy tűnik, 
sikerül úrrá lenni rajta. Köszönjük a jelzéseket, amikor felhív-
ják rá a figyelmünket, hogy egy-egy területen tennivalónk 
akad, de a kollégáim érdekében arra kérek mindenkit, azt is 
vegyük észre, ha valami szép, ápolt, gondozott, mivel a kritika 

mellett az elismerő szavak is jólesnek. Az Önkor-
mányzat dolgozói minden képességükkel és erejük-
kel azon vannak, hogy mindenki jól érezze magát a 
településen. Gondoljunk csak arra, a TSZSZI mun-
katársai hogyan látogatják – és hogyan látogatták a 
veszélyhelyzet alatt – a rászorulókat, az óvodában fo-
lyamatos a tevékenység, a Kultúra Háza dolgozói is 
megfeszített tempóban dolgoznak, s a hivatali ügyin-
tézés sem szünetel. Nehéz, küzdelmes időszak ez, s 
amiben igazán hiányt látok, az emberi türelem és to-
lerancia. Figyeljünk oda egymásra, és arra, hogy 
szándékosan ne bántsunk meg másokat. Ha éppen 
rossz passzban vagyunk, az okát ne másban keres-
sük, viszont ne is szégyelljünk segítséget kérni a 
problémánk megszüntetéséhez. Az egészséges pár-
beszédnek jelen kell lennie a napjainkban, melynek 
része, hogy elismerjük a másik ember pozitív csele-
kedeteit. Kérek mindenkit, hogy jelezzék a prob-

Változások 

Török Brigi fotója 
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lémákat, igyekszünk mindent megoldani, de minden 
szervezeti egységünk teljesítőképessége véges. A 
Covid-időszak sajnos csökkentette a dolgozóink lét-
számát, még mindig vannak tartós táppénzen levő 
kollégáink. Nem vagyunk előnyösebb, de hátrányo-
sabb helyzetben sem más településeknél, ahol 
ugyanilyen problémákkal küzdenek. A kulcs minden-
képpen az, hogy egymás felé több türelemmel tarto-
zunk. 

A Balaton-part nyáron a féktelen jókedvről és a 
szórakozni vágyásról szól. Ehhez mérten a nyári 
programjainkat úgy válogattuk össze, hogy mindenki 
megtalálja benne az érdeklődési körének megfelelőt. 
Jó koncertek, kellemes irodalmi estek lesznek, és a 
hagyományőrzés sem marad ki belőle. 

A nyári időszak jellemzői mellett más is foglal-
koztatja az itt élőket és a nyaralókat. Kenesei kezde-
ményezésre több mint egy éve folyamatosan keres-
sük a kapcsolatot a küngösi ser-
téstelep tulajdonosaival és üze-
meltetőivel, a településen időről-
időre tapasztalható bűz miatt. 
Több alkalommal személyesen 
egyeztettünk. Az idén március-
ban már fényképekkel is tudtuk 
illusztrálni, hogy a munkavégzés 
számunkra kedvezőtlen módon 
befolyásolja az itt élők közérze-
tét. Legutóbb egy kibővített tár-
gyalásra ültünk le, amelyre a 
környező települések vezetőit is 
elhívtuk. Itt volt például Csajág 
polgármestere, civilek Kenesé-
ről és Akarattyáról is, akivel kö-
zösen fejtettük ki az álláspontun-
kat. A sertéstelep tulajdonosá-
nak, a Fiorács Kft-nek a képvi-
selője azt az ígéretet tette, hogy 
2021. december 31-ig lefedik a 
hígtrágya-tárolót. Továbbá szer-
ződést bontottak a korábbi cég-
gel, a-mely a kijuttatásért volt fe-
lelős. Ez azt jelenti, hogy a nyári 
és az őszi időszak még terhelt le-
het a szaghatástól, de bízom 
benne, hogy nagy lépést teszünk 
előre, ha a tárolót lefedik. A meg-
beszélés elég kritikus és éles 
hangú volt, ahol az itt élő és ide 
érkező nyaralóvendégek védel-
mében kimondtuk, ha nem tudják 
kezelni a telep problémáját, akár 
meg is szüntethetik a tevékenysé-
güket. 

Bízom benne, hogy mindezek 
a gondok átmenetiek. Nyár van, a 
pihenés, a feltöltődés ideje, amit 
már kellő óvatossággal, de szaba-
don tölthetünk. Kívánom, hogy 
mindenkinek jusson belőle leg-
alább valamennyi! Kellemes, vi-
dám nyarat kívánok! 

 

Jurcsó János 
polgármester 

 Szalay Rita fotója 
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 Villamosított vasútvonal 
a Balaton északi partján 
Nagy esemény Balatonkenese életében, de nem kevésbé az 
északi Balaton-part többi településéében sem, hogy befejező-
dött a Szabadbattyán-Tapolca-Keszthely/Ukk villamos üzem 
kiépítésének első szakasza. Az üzemi próbák sikeresen lezaj-
lottak, 2021. május 25. óta villamos vontatású próbamenetek 
közlekednek Szabadbattyán és Balatonfüred között. Az első 
ütem szakaszzáró rendezvényre június 18-án, pénteken került 
sor. 
A meghívottak Balatonkenese vasútállomásán gyülekeztek, 
majd felszálltak egy különvonatra, ami Balatonfüredre, a ren-
dezvény helyszínére szállította őket. 
Az idei nyári menetrend 2021. június 19-én már villamos 
üzemmel indult el. 

 

Városunk hírei 
A vasút villamosításának szakaszzáró rendezvénye Bala-
tonkenesén indult. A képek az eseményen készültek. 

Az első villamos mozdony a balatonkenesei állomáson
olvasónk, Tóth László fotóin

 Tájékoztatás gyomirtásról 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. július 12-én, 
július 14-én és július 15-én a MÁV Zrt. Pályavasúti Terü-
leti Igazgatóság Szombathely felügyelete alá tartozó pá-
lyahálózaton, permetező szerelvénnyel, UNIMOG gépjár-
művel és permetező kocsival vegyszeres gyomirtást végez. 
A gyomirtó szerelvény operatív menetrendje esetleges előre 
nem látható okok miatt változhat (pl. időjárás). Az esetleges 
változásokról értesíteni fogjuk a lakosságot. 
A felhasználásra kerülő vegyszerek biztonsági adatlapjai le-

A felhasználásra kerülő vegyszerek neve: 
 
 
 
 
 
 
A vegyszerek biztonsági adatlapjai letölthetőek Balatonke-
nese Város honlapjáról: 

https://www.balatonkenese.hu/tajekoztatas-gyomirtasrol/ 
 

Amega Up 
Colombus (TM) Herbicide 
Dezormon 
Dropmax 
Gladiator Forte 
Kleber 

Kyleo 
Magellan 
Marsh 480 SL 
Mezzo 
Successor T 
Successor TX 
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Örökbe fogadott kereszteződés 
Homályos Ottó és felesége, Marika három évvel ezelőtt 
„örökbe fogadta” a virágágyást a 71-es úton, a Széchenyi 
utca elején. Azóta ők ültetik be virággal s gondozzák, lo-
csolják a telepített növényeket. Idén is szemet gyönyörköd-
tető látvány. 
Minden kenesei és a településünkön átutazó nevében kö-
szönjük! 

 

A köztéri rongálásról röviden 
Egy aprócska, szomorú bejegyzés született nemrégiben a Ke-
nese fórumon. Az egyik csoporttag arról adott hírt, hogy a 
Széchenyi parkban megrongálták a Városgondnokság által ké-
szített köztéri dekorációt. 
A bejegyzésre több hozzászólás is érkezett. A többség termé-
szetesen elítélte a történteket, néhányan a viharos időjárást 
okolták, néhányan pedig próbálták viccel elütni a dolgot. 
Balatonkenese Város Önkormányzata, az intézmények, civil 
szervezetek és sok-sok magánszemély sokat dolgozik azon és 
azért, hogy Balatonkenese szebb, otthonosabb, komfortosabb 
legyen, az itt tartózkodók örömére, ezért szerencsére üdítő, po-
zitív kivételek is akadnak. Vannak, akik buszmegállót, járda-
szigetet fogadnak örökbe és gondozzák fáradhatatlanul, van-
nak, akik levágják a füvet az utcán, még a szomszéd előtt is és 
vannak, akik szemetet szednek. 
Rövidesen újabb dekorációs elemek kerülnek a város frekven-
tált helyeire. Színes kerékpárok fogják díszíteni a köztereket. 
A kreatív ötlet és a megvalósítás a Városgondnokság érdeme, 
nekünk, az itt lakóknak annyi a feladatunk, hogy vigyázzunk 
rájuk. 
A város olyan, amilyenné tesszük! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyeztetés 
a papkeszi sertéstelep ügyében 
Balatonkenese Város Önkormányzata 2021. június 3. nap-
jára egyeztetésre hívta a környező települések vezetőit a 
Papkeszi község külterületén található sertéstelep által 
okozott bűzhatással kapcsolatosan. 

A tárgyaláson Balatonkenese Város Önkormányzata, Csa-
jág Önkormányzata, civil szervezetek és a telepet üzemel-
tető Fiorács Kft. képviselői voltak jelen. 

A keményhangú, hosszúra nyúlt tárgyalás eredményekép-
pen a sertéstelep üzemeltetői ígéretet tettek arra, hogy a híg-
trágya kijuttatását, illetve a terítést megelőző keverést a to-
vábbiakban február 15. – március 31., illetve a nyári sze-
zon zárását követően egy új szolgáltatón keresztül, a leg-
modernebb és megbízhatóbb technika használatával 
hajtják végre. Továbbá megerősítették azon vállalásukat, 
hogy a 20.000 köbméter trágya befogadására alkalmas me-
dencét befedik. A szükséges munkálatok elvégzésének 
végső határidejeként 2021. december 31. napját jelölték 
ki.  

A tárgyalás résztvevői bizakodásukat fejezték ki a feladatok 
teljesítésével kapcsolatban remélve, hogy a társaság tartja 
magát az ígéretéhez, és mindent megtesz a szaghatás csök-
kentésére. 

 

Térkövezés a Kálvin téren 
Hamarosan megújul a Kultúra Háza előtti terület. Június 9-én
megkezdődtek a Kálvin téren tervezett térköves parkoló építé-
sével kapcsolatos munkálatok. A tervezett beruházás során fa-
kivágás nem történik, illetőleg a korábbi zöld terület nagysága 
és elhelyezkedése sem változik. A térkövezett parkoló kialakí-
tása hozzájárul a Kálvin tér rendezett megújulásához. A kivi-
telezés idejére a parkolás a Sportcsarnoknál lehetséges.  
Szíves megértésüket köszönjük. 
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Vasdiplomás óvónő 
„Nemes élethez nem kellenek nagy cselekedetek csupán tiszta 
szív és sok-sok szeretet.” 

Pázmány Péter

Molnár Lászlóné Gizi néni a közelmúltban vehette át a 65
éves vasdiplomáját. 
 

Okleveles óvodapedagógusként 1956-ban végzett a budapesti 
Bezerédi Amália Gyakorló Óvónőképzőben. Tanulmányai be-
fejezését követően Budapesten kezdett el dolgozni. 1960-ban 
Sopronba került, ahol vezető óvónőként tevékenykedett. Idő-
közben férjhez ment. Élete párját áthelyezték Kaposvárra, így 
követte őt. Gizi nénit Kaposváron két óvodában is alkalmaz-
ták. Ebből az egyik intézmény felépítésében tevékenyen ki-
vette a részét. Férje 1975-ben a csurgói Gimnázium és Óvó-
képző igazgatója lett. Gizi néni itt az 1. számú óvodában ka-
pott állást, ahol gyakorlatvezető óvónő lett. Pedagógus pálya-
futását megkoronázva a Magyar Népköztársaság Miniszterta-
nácsa 1980-ban kiváló munkáját kitüntetés adományozásával 
ismerte el. Csurgó város Önkormányzata 1998-ban pedig pe-
dagógiai díjjal jutalmazta. 
Nyugdíjba vonulását követően, 1999-ben Gizi néni férjével 
Balatonkenesére költözött. Sajnos Laci bácsi, a köztiszteletben 
álló, elismert tanár másfél éve eltávozott az élők sorából. Ta-
valy ünnepelték volna a 60. házassági évfordulójukat. 
Idős napjaiban a nyugalmazott „óvó nénit” két lánygyermeke, 
veje, két unokája és egy dédunokája veszi körül. Egyik lánya 
orvos a másik konduktor, gyógypedagógus, veje pedig elis-
mert orvos. 
Sok szeretettel gratulálunk! 

Varga Ákos
 

Kutyasétáltatás – 
felelősséggel 

Nemrég kutya támadott emberre közterületen, Balatonke-
nesén. A felelős állattartásnak szabályai vannak, amelyeket 
mindenkinek be kell tartania, hogy a baleseteket elkerüljük. 

– Magam is kutyás lévén nem árt figyelmeztetni a kutya-
tartókat, hogy a közterületen póráz nélkül történő sétáltatás 
mennyire veszélyes, ráadásul szabálytalan – mondja Kocsis 
Jenő alpolgármester. – Kormányrendelet írja elő, hogy közte-
rületen kutyát csak pórázon sétáltathatunk, kivéve a kutyafut-
tatóként kijelölt területeket. Akármilyen jól ismerjük is a ku-
tyánkat, sosem lehetünk benne biztosak, hogy bizonyos hely-
zetekben hogyan fog reagálni. Elég egy számára valamiért 
nem szimpatikus ember, egy hirtelen mozdulat, amitől meg-
ijed, és kész a baj. Veszélyforrást jelenthet az is, ha a póráz 
nélkül sétáltatott kutya forgalmas úton leszalad a járdáról és 
történetesen éppen jön egy autó. 

Gyakran látni, hogy közepes termetű vagy kifejezetten 
nagytestű kutyát gyerek sétáltat, egyedül, szülői jelenlét nél-
kül, aki probléma esetén képtelen lenne megfékezni. A kutyá-
val közterületen csak olyan személy sétálhat, aki veszélyes
helyzetben irányítani képes. A szájkosár nem kötelező, de ha 
valaki tudja, hogy kutyája heves vérmérsékletű, agresszív ma-
gatartásra hajlamos, azzal viheti emberek közé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szabálysértésnek minősül, ha valaki a kutyáját kóborolni 

hagyja, vagy felügyelet nélkül engedi az utcára. Nem szüksé-
ges részletezni, mi érheti ilyen esetben a kutyát – és mi történik 
akkor, ha ő támad meg valakit. Ugyancsak szabálysértés, ha 
játszótérre, közfürdő területére engedi, vagy élelmiszerboltba 
viszi valaki a kutyát. Ez alól csak a vakvezető és más segítő 
kutyák jelentenek kivételt. A szabálysértésnek komoly anyagi 
vonzata lehet: a hatóság ilyen esetben akár 50000 forint hely-
színi bírságot is kiszabhat. 

Mielőtt sétára indulunk a kutyánkkal, ezeket nem árt tudni. 
Az ember ilyenkor nemcsak a saját kutyájáért, de embertársai 
és más kutyák, állatok testi épségéért is felelős. 

– nk –
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Főzőskönyv 
Dragomán György könyvbemutatója 

Balatonkenesén 

Az irodalomszerető közönségnek aligha kell 
bemutatni Dragomán Györgyöt, a Máglya és A 
fehér király szerzőjét. Ő volt a vendége a bala-
tonkenesei könyvtárudvaron tartott könyvbemu-
tatónak június 18-án. Ezen a délutánon Majoros 
Trudival beszélgetve rendhagyó kötetét ismer-
hette meg a közönség: a nemrég megjelent Fő-
zőskönyvet. 

 

 

 

 

 

 

 
A cím már árulkodó: egészen bizonyos, hogy 

most nem egy regényt foghatunk a kezünkbe. 
Főleg, ha az alcímet is elolvassuk: írások főzés-
ről és evésről. 

Azt mindjárt az elején leszögezhetjük: aki 
szeret főzni, egészen bizonyosan enni is szeret. 
Visszafelé már nem biztos, hogy érvényes a 
megállapítás, azaz aki enni szeret, nem biztos, 
hogy a főzéssel is bensőséges kapcsolatot ápol, 
de szerencsére ez Dragomán Györgyről nem 
mondható el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milyen, amikor egy író főz? Természetesen 
részletes és aprólékos, mint amikor egy regény 
részletei alakulnak a keze alatt. Minden momen-
tumot megvizsgál, minden lehetőséget mérlegel 
és körbejár, minden szálat elvarr. Érdeklődése 
kiterjedt, az alap(anyag)okat ugyanolyan körül-
tekintően veszi szemügyre, ahogy szereplői jel-
lemrajzolása során teszi. Többféle konyhát is ta-
nulmányoz, miként a regényalakok nézőpontjait 
is többféle szemszögből igyekszik megmutatni. 

Négyéves kora óta érdekli, ami a konyhában 
történik, így mára jelentős tudást halmozott fel a 
főzésről, melyet továbbgondolt és saját ötleteivel 
bővített.  

Tudják például, hogyan lehet igazi vaníliaki-
vonatot készíteni? A beszélgetésből erre is vá-
laszt kaptunk: titka néhány vaníliarúd és valami 
jóféle alkohol. Az elkészült kivonat aztán a le- 

 

 

 hető legtöbb módon felhasznál-
ható. Gondolná az ember, elsősor-
ban édességek készítésénél, de a 
Főzőskönyv szerzőjének meglepő 
(ám feltétlenül kipróbálandó) tipp-
je szerint egy csepp belőle a majo-
nézben elképesztő ízhatást eredmé-
nyez. 

Sok érdekességet megtudhat-
tunk még, ám ami számomra az 
igazi felfedezést hozta Dragomán 
György színes, élvezetes előadását 
hallgatva, az az általa kimondott 
tény: jó szakács kis konyhában is 
tud remekművet alkotni. Köszö-
nöm! Innentől egészen más szem-
mel nézek az egy lépés széles, há-
rom lépés hosszú konyhámra. 

– nk – 
 

 

 

Ezen a nyáron is folytatódik a Tájházi szerdák méltán népszerű soro-
zata. Az érdeklődők a népi kismesterségek különböző változataival is-
merkedhetnek meg szerda délelőttönként, sőt, ki is próbálhatják, mit 
tudnak. Június 16-án gyöngyöt fűzhettek Zsapka Jánosné népiékszer-
készítővel, 23-án pedig Pappné Rácz Ildikó vezette be az egybegyűl-
teket a gyékényezés rejtelmeibe. 

A Tájházi szerdák további programjai lapunkban megtalálhatók, jöjje-
nek! 
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Szépül az Iparosház 
Köszönetünket szeretnénk kifejezni Egyesületünk tagjainak és mindazon se-

gítőinknek, akik az elmúlt két hónap hétvégéin is folyamatosan és önkéntesen 
dolgoztak. 

Tették mindezt azért, hogy városunk egyik jellegzetes épülete szépüljön, kül-
sőleg és belsőleg is megújuljon. 

Szeretnénk, ha az Iparosház méltó helyet adna Balatonkenese iparosságának 
múltját bemutató gyűjteménynek és az egyéb közösségi rendezvényeknek. 

Köszönetünket fejezzük ki Fülöp Anitának és Csomor Attilának a csempéért 
és a járólapért, valamint külön köszönet mindazoknak, akik egyéb anyagokkal 
támogatták a munkálatokat: 

 
 
 
 
 

Továbbá természetesen köszönet Egyesületünk hölgytagjainak is a finom ebédekért. 
Fotók: Boor Ádám, Füstös Edit, Kelemen Szilvia 

 

Kenese Marina-Port Zrt. – Szijártó Csaba 
Balcsi „Íz-lelő” Büfé 
Novák László asztalosmester 
Monostory Gyula 
 

Tóth Péter 
Juhos Rozália 
Takácsné Galambos Erzsébet
Hajdu Szilvia 
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Újszülöttjeit köszöntötte Balatonkenese a gyermekna-
pon, május 30-án. Tavaly a veszélyhelyzet miatt ez az ün-
nepség is elmaradt, így a 2019 májusa és 2020 májusa kö-
zött született gyerekek köszöntésére is most került sor. 

2019. május – 2020. május 

Adamik Norik   2019.12.27. 
Ádám Ferenc   2019.05.24. 
Berényi Boglárka   2019.05.24. 
Glück Balázs Oguz   2019.12.02. 
Hári Boglárka   2019.12.03. 
Henn Izabella   2019.11.17. 
Horváth-Rudnóy Barnabás  2019.08.20. 
Horváth Sára Csenge  2019.06.02. 
Kerekes-Bór Zselyke  2019.06.20. 
Királybíró Ármin   2019.08.07. 
Kolompár Tifani Dzsenna  2019.10.20. 
Lipóczky Nándor   2019.12.13. 
Liptay Dániel Nándor  2020.03.10. 
Nagy Dominik   2019.08.18. 
Németh Napsugár   2019.09.19. 
Nyári Sára    2020.02.28. 
Papp Adél    2020.04.20. 
Sipőcz Zsófia   2019.11.02. 
Szabó-Kúl Zente   2019.04.26. 
Szegény Szibell   2019.05.25. 
Török Zalán   2019.05.02. 
Üveges Jasmin   2019.09.21. 

2020. május – 2021. május 

Boros Zoé Noémi   2020.07.05. 
Holpert Zétény   2021.02.09. 
Hombolygó Dominik  2020.08.25. 
Horváth Attila   2020.08.06. 
Horváth Gizella Melinda  2020.11.02. 
Horváth Janka Léna   2020.05.25. 
Kőrösi Bendegúz Zoltán  2020.12.11. 
Lencse Léna Hanna   2021.04.21. 
Mező Zsófia   2020.07.21. 
Nagy Dorina   2021.02.03. 
Németh Olívia   2021.03.19. 
Öcsi Tibor    2021.02.05. 
Schucha Maja   2021.02.01. 
Szabó Léna    2020.08.18. 
Szabó Zoé    2020.09.04. 
Szántó Viktória   2020.07.02. 
Szili Barnabás   2020.12.01. 
Varga Levente   2020.09.07. 
Vig Dániel Julius   2020.05.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
További képeink a 2. oldalon 

Pedagógusnap 
„…ugyanazért a célért dolgoztok mindannyian, a cél pedig 
az, hogy Balatonkenesén olyan generációk fejlődjenek, kap-
ják meg a kis úti csomagjukat, akik bárhol a világon meg-
állják a helyüket…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagógusnap alkalmából a balatonkenesei óvoda és iskola 
dolgozóit, nyugdíjasait köszöntötte Jurcsó János polgár-
mester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kedves ünnepségen adták át a Veszprémi Tankerület 
Központ 2019-ben alapított Lámpás díját. 
2021-ben kiemelkedő oktatói, nevelői munkája elismeré-
séül Révfalusiné Páczelt Gabriella kapta meg az elisme-
rést. Gratulálunk! 
Köszönjük pedagógusainknak, hogy ezt a hivatást válasz-
tották, fáradozásaik különös megbecsülést érdemelnek! 
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Feltámadástól Úrnapjáig 
Zenés áhítat a Balatonkenesei Katolikus templomban
Zenés áhítatra hívtunk mindenkit, 2021. május 29-én, szomba-
ton 18 órára a balatonkenesei katolikus templomba. Az egy 
órás közös zenés elmélkedés témája: a Feltámadástól – Úrnap-
jáig címet kapta. Ezzel a zenés áhítattal készültünk Szenthá-
romság ünnepére az ünnep előestéjén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az áhítat során visszatekinthettünk Húsvét örömére, hiszen „a 
kő már el van hengerítve…”. Végigszemlélhettük Jézus Menny-
bemenetelének történetét a Biblia sorainak segítségével. Majd 
egy vers és a zene segítségével ráhangolódhattunk a Szenthá-
romság ünnepére. A gyönyörű pünkösdi orgonajátékkal és a 
Biblia tanításával pedig mindannyiunk lelkét eltöltötte a 
Szentlélek.  Nem állhattunk meg az ünnepek sorával, hanem 
előre tekintve Úrnapjára hangolódva hallgattuk meg az utolsó
zenei darabot és lelket emelő liturgikus verset: 

„Erdők, rétek, mezők: 
terítsetek eléje szőnyeget! 
Én majd csak nézni fogom „ŐT”, 
és imádkozva szüntelen, 
Ha rám se néz, ha meg se lát, 
megcsókolom a lábai nyomát: 
nekem ez lesz a legszebb ünnepem!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A zenés áhítat végén pedig közösen adtunk hálát egy imával a 
tavaszi liturgikus ünnepekért, amelyek életünk részévé váltak.
Köszönet Ambrus Ágnesnek a csodálatos énekekért és orgo-
najátékért, és a többi lelkes közreműködőnek. Reméljük, hogy 
júliusban ismét sokan leszünk együtt a következő zenés áhíta-
ton templomunkban. 

Balatonkenesei Római Katolikus Plébánia

A közösség együtt vonult 
az Oltáriszentséggel 

Június 6-án, Úrnapján nagy lelkesedéssel készültek a Balaton-
kenesei Római Katolikus Egyházközség tagjai a 10 órai, ün-
nepi szentmisére és az azt követő körmenetre. Ünnepi díszbe 
öltözött a templom, a templom előtti tér és a Hősök kertjének 
környéke. Régi hagyomány, hogy az Úrnapi szentmisét köve-
tően a templomból ünnepélyes körmenetben a szentmisén 
résztvevők közössége imádsággal és énekekkel kísérve kivi-
szik az Oltáriszentséget az utcára. A közös vonulás során, négy
helyen asztalokat állítanak és díszítenek fel, hogy ott egy-egy 
evangéliumi rész felolvasása után ünnepélyes áldást kapjanak. 
Ez a hagyomány ebben a rendkívüli évben újraéledt. Bízunk 
benne, hogy az elkövetkező esztendőkben még sokszor láthat-
juk egy-egy körmeneten a gyermekek lelkes virágszirom-szó-
rását, és még sokszor énekelhetjük közösen az Oltáriszentség-
ről szóló éneket: „Üdvözlégy, Oltáriszentség, csodálatos, 
szent Istenség! Téged szívből mind imádunk, oltárodnak trón-
ján áldunk…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az imádságos körmenet biztonságos lebonyolításáért köszö-
netet mondunk a Rendőrség, a Polgárőrség és a Közterület-
felügyelet munkatársainak. Köszönet illeti az Egyházközségi 
Képviselőtestület tagjait, és azokat a híveket is, akik virágaik-
kal, aktív segítségükkel, munkájukkal még ünnepélyesebbé 
tették a körmenetet.   

Balatonkenesei Római Katolikus Plébánia
 



Balatonkenesei Hírlap                     – 13 –  2021. július 

Pilinszky János születésének 100. halálának 40. évfordulója alkalmából, a Magyar Versmondók Egyesülete és a Latinovits Em-
lékmű Alapítvány együttműködésével rendezte meg Balatonkenese Város Közművelődési Intézmény és Könyvtára 2021. május 
28-29-én a II. Pilinszky János országos vers- és prózamondó versenyt. A kétnapos eseményt a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatta. A színvonalas megmérettetésre az ország minden részéből érkeztek versenyzők. A közönség az ő produkcióik megtekintése 
mellett más nagyszerű művészeti eseményeken is részt vehetett: az első nap délutánján Juhász Anna és Lutter Imre beszélgetett 
Pilinszky János költészetéről, este pedig a kenesei Pilinszky Irodalmi Színpad és Barátai adtak zenés-verses irodalmi estet a 
református templomban. A Kultúra Házában megtekinthették Ster Erika, a versmondó verseny megálmodójának képzőművészeti 
kiállítását is. 
A zsűri tagjai Lutter Imre zsűrielnök (egyben a verseny védnöke), a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke, előadóművész, 
producer, újságíró és drámapedagógus, Tóth Zsuzsanna előadóművész, drámatanár és Wiegmann Alfréd, a Magyar Versmon-
dók Egyesületének versszínházért felelős alelnöke, az Első Magyar Versszínház művészeti vezetője voltak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pillanat művészete 
II. Pilinszky János országos vers- és prózamondó verseny Balatonkenesén 

 

A verseny résztvevői 
 

A verseny első helyezettje 
Németh János lett. 

Második helyezést ért el 
Baráth Zsófi 

és Horváth Róbert. 
Harmadik helyezett 

Tarpai Zsófia 
és Balázs László. 
Különdíjat kapott 
Jakab Gabriella 
és Balog Jenő. 

 

 
Jurcsó János polgármester

köszönti az eseményen
megjelenteket

Németh János
 

Tarpai Zsófia

„Amikor egy versenyen megje-
lenik egy versmondó, aki a szó 
legszebb értelmében a szépkort 
képviseli, majd színpadra lép 
egy fiatal lány, akkor biztosra 
vehetjük, hogy érdemes a ver-
sekkel foglalkoznunk, mert a 
versmondás és a vers örök.” 
Tóth Zsuzsanna, a zsűri tagja
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Ha verset mondunk, emlékezünk egy 
költőre, s mellette más költők életmű-
vére, s közben magunkból próbálunk át-
adni, a gondolatainkat, érzéseinket fo-
galmazzuk újra a színpadon. Ez az egyik 
legszebb dolog a világon. Mindenkinek, 
aki versmondóként, olvasóként vagy hall-
gatóként találkozik a költészettel, a vers-
mondással – ami, ne felejtsük el, önálló 
művészeti ágként él Magyarországon, 
szinte hungarikumnak tekinthető –, a 
vershez való viszonyulása a pillanatnyi 
hangulatától, lelki állapotától, az éppen 
adott életfázisától is függ. Rengeteg do-
log mozgatja bennünk az érzéseket a 
vers mondása közben, ami megmutatja, 
hogy a pillanat művészetéről beszélünk. 
Hogy egy versmondás hogyan sikerül, 
mennyire tudjuk az üzenetet átadni, 
ezernyi együttható eredménye. 

Pilinszky költészetében minden 
egyes szónak súlya van. Az ő költészete 
– de ugyanígy említhetnénk Tandori De-
zsőt vagy Weöres Sándort is – rendkívül 
összetett, szofisztikált, a szavakkal kü-
lön-külön tudni kell bánni. Ilyen versek-
kel helyt állni úgy, hogy az a költő szán-
dékának és a versmondó saját pillanat-
nyi állapotának is megfeleljen, hihetetle-
nül nehéz. 

A Magyar Versmondók Egyesületé-
nek értékelési szempontrendszere van. 
Amit a zsűri egy versenyen értékel, az 
egyrészt a vers választása. Mindenkinek 

más a mozgástere, így elsősorban azt 
nézzük, hogy a versmondóval a válasz-
tott vers milyen viszonyban van. Ho-
gyan áll benne össze a vers egységes 
egésszé, hogyan tudja hitelesen, őszin-
tén, spontán módon tolmácsolni. A hall-
gató érzi-e, hogy nem egy szavalás, ahol 
az előadó ügyel a rímre, ritmusra, hanem 
saját magából érzéseket és gondolatokat 
ad át. Azt, hogy mit akart mondani a 
költő, és mit akarok elmondani én, aki 
valamelyest költővé válok a színpadon. 
Hogyan jelenítem meg a választott köl-
teményt. – A második szempont a tech-
nikai eszköztár megléte. A versmondás, 
a színház, a pódium egy szakma. Akkor 
is, ha valaki a szó nemesebb értelmében 

vett amatőrként műveli, lelkes 
versrajongóként mond verset és 
nem professzionális, hivatásos mű-
vészként. Tudni kell, milyen mó-
don lehet hangsúlyozni a szavakat, 
hogyan kell közbevetni, kérdezni, 
gondolatokat elrejteni; hogyan le-
het belső monológot közvetíteni 
vagy erősen megnyilvánulni. Min-
den mesterségnek megvan a maga 
fortélyrendszere, s ez a versmon-
dásban is így van. – A harmadik 

tényező a legszubjektívebb aspektus, a 
művészi megvalósítás. Ez esik a legna-
gyobb súllyal latba. Szubjektív, hiszen 
adott pillanatban más motiválja a zsűri 
tagjait és más a versmondót. Akkor mű-
ködik, ha a vers belülről jön. A szívet 
nem lehet megmérni, nem mértani rend-
szer. Egy azonban biztos: ha valaki nem 
érzi kényelmesen magát az adott vers-
ben, annak egy pontján vagy egy meg-
nyilvánulás közben, ott differencia van. 
Ha magunkkal nem vagyunk jóban, el-
veszítjük a nézőt, hallgatót. 

Pilinszky kortalanul és örökké van. 
Az érzései, ugyanúgy, mint a mieink, 
kortalanok és örökök. Ezeket tudjuk a 
XXI. század érzés- és jelrendszerével, 
valamint a bennünk lévő érzésekkel és 
tartalommal továbbadni. Ha megfele-
lően és jól tesszük, ebből mások a hét-
köznapokban is tudnak táplálkozni, mert 
Pilinszkynek ez volt a célja. Nem az, 
hogy a versei mindenáron mondhatóvá 
váljanak, hanem ha valaki majd olvassa, 
mondja, abból megérezze, amit ő a maga 
tisztaságával közvetíteni tudott. 

Részletek Lutter Imre zsűrielnök 
értékelő beszédéből

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koszorúzás a Pilinszky-emléktáblánál, a Fürdő utcában

Juhász Anna irodalmár és Lutter Imre
pódiumbeszélgetése

 

lunk és beleborzongunk: az üresség, a léttelelenség 
kínja, drámája egy sorba, egy képbe sűrítve. 
Pilinszkyben sajátos intim extatikusság van. Ha ezt 
felfedezzük magunkban, egyszerre kulcsot kapunk a 
versei megjelenítéséhez. Ezt a fantasztikus költésze-
tet pedig be kell mutatnunk a világnak.” 

Wiegmann Alfréd, a zsűri tagja
 

„Verset mondani jót s jól kell. 
Ebben áll a nagy titok. Hogy az 
utódokban hogyan csapódik le a 
művészet. Nekünk, fiatalabb ko-
runkban Pilinszky valósággal kul-
tusz volt. Nem értettük minden 
szavát, de nagyon izgalmas volt. 
Atmoszférikus, feszült, rejtett vi-
lágú. A lélek rejtett feszültségeit, 
bajait vetítette elénk. Hogyan 
adjuk ezt vissza a mai ember, a 
mai lélek ismeretanyagával? Ha 
csak egy képet ragadunk ki, a jól 
ismert „arcokon a ráncok, / cso-
rog alá, csorog az üres árok” – 
egyszerre élő lesz a bőr, az üres 
árok csorog maga. Micsoda átté-
tel, micsoda csavar! Belegondo- 
 

 
Sipos Csaba a református templomban

rendezett irodalmi esten
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A trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulójára emlékeztek Balatonkenese polgárai 2021. június 4-én a Trianon-emlék-
műnél. 
Felvidéki testvértelepülésünk, Nagykér polgármesterét, Valaska Judit asszonyt hivatalos levélben hívta a megemlékezésre tele-
pülésünk. A polgármester asszony tervezte a személyes részvételt, ám a megváltozott szlovák járványügyi jogszabályok miatt nem 
tudta vállalni az utazást. Megemlékező beszéde felvételről hangzott el. 
 
Valaska Judit, Nagykér polgár-
mestere megemlékezése és üd-
vözlete 

Kedves polgármester úr, tisztelt 
jelenlevők! Szeretném megköszön-
ni a szíves meghívást a megemlé-
kezésre, de a járványügyi szabá-
lyozások miatt nem vált lehetsé-
gessé az utazásom. Engedjék meg, 
hogy ilyen módon, hangüzenetben 
tegyek eleget a felkérésnek, és mint 
a szlovákiai Nagykér jelenlegi pol-
gármestere, a személyes példámon 
keresztül mutassak rá arra a morá-
lis tragédiára, amelyet sokezer em-
ber számára okozott az a politikai 
döntés, melyről most megemléke-
zünk. 

Tízéves koromban a Balaton-
parton üdültem a családommal. 
Mint gyerekek, a kempingben ját-
szottunk, amikor a szomszédos sá-
torból meghallottam, hogy az apuka fe-
lénk mutatva azt mondja a gyermeké-
nek: ők nem magyarok, hanem csehek. 
Annak ellenére, hogy a koromnál fogva 
nem értettem a dolgot, valamilyen okból 
ez a mondat több mint negyven év után 
is megmaradt az emlékezetemben. 

A következő emlék középiskolás ko-
romból való, amikor viszont a saját ha-
zámban szembesültem először azzal, 
hogy hazaiként, de más nemzetiségű-
ként nem vesznek egyenrangúnak. Tel-
jesen szlovák nyelvű faluban tanultam, 
és a harminckilenc osztálytársam közül 
egyedüli magyar anyanyelvűként lenéz-
tek a társaim, holott a tanulmányi ered-
ményeim erre nem adtak okot. 

A harmadik példa elég 
friss. A szomszéd község 
polgármestere hívott meg 
tavaly a 100. évfordulón tri-
anoni emlékművük átadá-
sára. Ebben nem is lenne 
semmi különös, ha ez a 
szomszéd falu nem lenne 
98,5%-ban szlovák nyelvű. 
Amikor megkaptam a meg-
hívót, egy pillanatra átvil-
lant az agyamon, hogy ho-
gyan fogom én ugyanazt 
ünnepelni, mint a szervezők? Ugyanis 
Trianon üzenete nemzettől függően min-
denkinek mást jelent. Annak ellenére, 
hogy a szomszéd polgármesterrel szak-
mailag és személyesen is jól megértjük 
egymást, furcsa érzésem volt ebből a 
meghívásból, de visszautasítani nem sze-
rettem volna. A Jóisten ezt a helyzetet is 
megoldotta, mert a Covid elleni óvintéz-
kedések végett betiltották a tömegren-
dezvények szervezését, így ez volt szá-
momra a vírusjárvány talán egyetlen po-
zitívuma. 

Ezek olyan példák és érzések, ame-
lyek nem foglalkoztatnak bennünket na-
ponta vagy hetente, de vannak olyan pil-
lanatok, amikor igenis szíven ütnek, és 
sajnos ilyenkor hontalannak érezzük 
magunkat a világban. Itt, Magyarorszá-
gon, Önökkel egyenlő magyarként szlo-
váknak és csehnek tartanak bennünket, 
otthon, Szlovákiában pedig, ahol szület-
tünk, azért, mert kisebbségi magyarok 
vagyunk, sokan szintén idegennek tarta-

nak minket. Mindezt csak 
azért, mert 1920-ban az 
elődeink rosszkor voltak 
rossz helyen, mert ahol él-
tek, ott húztak meg egy ki-
talált, politikai határvona-
lat. Sok ilyen módon el-
csatolt magyarnak rosszul 
esett a 2004-es magyaror-
szági népszavazás eredmé-
nye, amikor utólag is meg-
tagadták tőlünk a magyar 
állampolgárságot. Pedig mi 
semmiképpen nem tele-

pültünk volna vissza Magyarországra. 
Nem veszélyeztettük volna az itt élők jo-
gait, mert Szlovákia az otthonunk, itt 
van a saját kezűleg felépített házunk, az 
itteni földben pihennek nagyszüleink. 
Ez csupán egy morális gesztus lett volna 
a megélt negatívumokért. 

Kedves barátaim! Azért próbáltam 
személyes példákon keresztül szemlél-
tetni a nemzeti összetartozás napjának 
lényegét, hogy rámutassak azokra a sé-
relmekre, amelyeket egy rossz politikai 
döntés okozott a magyar nemzet egy-
szerű embereinek. A múlt hibáit mi már 
nem tudjuk megváltoztatni, de fontos-
nak tartom, hogy tudjanak ezekről az 
eseményekről az unokáink és dédunoká-
ink, hogy a jövőben egyetlenegy nem-
zettel se ismétlődhessen meg Trianon 
tragédiája. Sajnálom, hogy személyesen 
nem tudok jelen lenni ezen a rendezvé-
nyen, mert szívesen jövünk Magyaror-
szágra. Ha ide érkezünk, soha nem érez-
zük azt, hogy külföldre jönnénk, annak 

„Veszve csak azon nemzet lehet, 
amely lemondott önmagáról” 

„Összetartozásunk örökké tart” 

 
 

Kerti Teréz Papp-Váry Elemérné Sziklay 
Szeréna Magyar hitvallását mondta el 
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ellenére, hogy furcsa tájszólással beszé-
lünk, és a hazánk és otthonunk egy má-
sik országban van. Viszont a magyar 
himnusz hallatán sokkal jobban elérzé-
kenyülünk, mint Önök, hazai magyarok. 
Szlovákiai magyarként a sors egyetlen 
pozitívumának azt tartom, hogy különö-
sebb erőfeszítés nélkül, anyanyelvi szin-
ten elsajátíthattam a szlovák nyelvet, és 
mivel beszélek még németül, oroszul és 
némileg angolul is, minden elfogultság 
nélkül, büszkén kijelenthetem, hogy a 
magyar nyelvnek nincs párja. 

Végezetül engedjék meg, hogy min-
denkinek jó egészséget kívánjak! Vi-
gyázzanak magukra és egymásra, ne en-
gedjék, hogy még jobban megtizedelje 
sorainkat a pusztító kór! Minden külföl-
dön élő magyar nevében egy gondolat-
beli virágcsokrot helyezek a kenesei Tri-
anon-emlékműhöz, és utólag is köszö-
nöm mindenkinek, aki létrehozta. 
 

Jurcsó János polgármester 
megemlékező szavai 
Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt em-
lékezők! 

A mai nap az emlékezésé. Az emlé-
kezésé Trianonról, a magyar nemzetet 
ért tragédiáról, ami pusztán a számok 
alapján is az, de ha az emberi oldalt, a 
szétszakított családokat nézzük, akkor 
még inkább elmondható. A trianoni bé-
kediktátum pontjai mindenki számára is-
mertek. Magyarország elveszített 191.000 
négyzetkilométernyi területet, s marad 
alig 91.000. Elcsatoltak tőle 10.781.773 
lakost, s maradtunk 7.481.954-en. A ma-
gyarországi gyárak és vasútvonalak ke-
vesebb mint a fele maradt meg. Elvesz-
tettük 92 városunkat. Út- és csatornahá-
lózatunk 80%-át. Minden só-, ezüst- és 
aranybányánk odalett. Réz-, mangán- és 
higanykészlet nélkül maradtunk. Olaj-
kútjaink többsége is másé lett, ahogy fe-
nyőerdeink 97%-a és lombhullató erde-
ink 85%-a is idegen kézbe került. Min-
dent egybevetve Magyarország 1914 

előtti nemzeti vagyona 38%-ára zsugo-
rodott. Megtiltották számunkra az általá-
nos hadkötelezettséget, a hadsereg szá-
mát 35.000 főben maximálták, míg a 
Magyarország ellen összefogó kisantant 
országok 530.000 katonát tarthattak fegy-
verben. A trianoni béke nem más, mint 
egy erőszakos diktátum, melyet egyol-
dalúan kényszerítettek Magyarországra. 

Az idő kerekét azonban nem tudjuk 
visszaforgatni, a békediktátumot nem le-
het meg nem történtté tenni, a hatásait 
tompítani azonban egyértelmű köteles-
ségünk. A mi feladatunk, hogy bekössük 
a sebeket, bebizonyítsuk a világnak: ne-
künk, magyaroknak határoktól függetle-
nül közös gyökereink vannak, melyekbe 
a legnagyobb vihar esetén is magabizto-
san kapaszkodhatunk. Mi, itthoni ma-
gyarok felelősséget érzünk, felelősség-
gel tartozunk határon túli honfitársain-
kért: a magyarság köt össze bennünket, 
mely felülírja a határokat. Az együvé 

tartozás a magyar 
nyelvből, kultúrából, 
történelemből táplálko-
zó magyar nemzeti tu-
datosság. E nemzeti tu-
datosság a XXI. szá-
zadi magyarság leg-
fontosabb erőforrása, 
melynek segítségével, 
összekovácsoló erejé-
vel, a nemzetközi jog-
rendet és államhatáro-
kat nem sértő, korsze-
rű módon lehet bizto-
sítani a teljes Kárpát-
medencei magyarság 
számára a szülőföldjén 

való boldogulást, lelki és anyagi erejé-
nek összpontosítását. 

2010-ben az Országgyűlés ki-
mondta, hogy a több állam fennhatósága 
alá vetett magyarság minden tagja és kö-
zössége része az egységes magyar nem-
zetnek, melynek államhatárok feletti 
összetartozása valóság, s egyúttal a ma-

gyarok személyes és közösségi önazo-
nosságának meghatározó eleme. Így ke-
rekedett felül a gyászon a magyarság 
együvé tartozása, mely nemzeti össze-
tartozás napjaként vált ünnepé. 

A két háború között és a rendszervál-
tozás után a trianoni emlékművekre 
többnyire azt írták: Semmi sem tart 
örökké. A nemzeti összetartozás napja 
azonban azt üzeni: összetartozásunk 
örökké tart. Örökös. A harag, a gyűlölet, 
a félelem eltávolít egymástól bennünket. 
A szeretet és az összefogás viszont ké-
pes hidakat építeni. Ennek talán legéke-
sebb példája az Esztergomot és Párkányt 
ismét összekötő Mária-Valéria híd, mely 
több, mint egy felépítmény, több mint 
egy műtárgy. Jelképe annak az erős lelki 
kapocsnak, amely összeköt minket, ma-
gyarokat. Vitathatatlan, hogy a balsors 
többször megtépázott bennünket, de mi 

mégis itt vagyunk. Körülöttünk nagyha-
talmak szűntek meg, kicsiny, tépázott 
országunk pedig itt van, s a magyar nem-
zet soha nem tapasztalt összefogásáról, 
egymásért érzett felelősségéről ad tanú-
bizonyságot nap mint nap. Ma a trianoni 

Mészöly Sándor Rimanóczy Ildikó:
Zúgjatok harangok című versét mondta

 

A Pilinszky János Általános Iskola diákjai

A Szivárvány Népdalkör
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tragédiát így lehet felülírni. Nagy szük-
ség van arra, hogy érezzék az erdélyiek, 
a kárpátaljaiak, a felvidékiek, a vajdasá-
giak, hogy mi, magyarok összetarto-
zunk. Segítjük egymást és számíthatunk 
egymásra. A történelem már bebizonyí-
totta: nemzeti önbecsülés és őszinte 
nemzeti összetartozás tudata, jó értelem-
ben vett nemzeti büszkeség és pozitív 
nemzeti jövőkép nélkül nincs tartósan 

tovább élő nemzet. Kossuth Lajos ek-
ként fogalmazott: „Veszve csak azon 
nemzet lehet, amely lemondott önmagá-
ról.” Mi nem mondhatunk le önma-
gunkról, nem hagyhatjuk veszni csodás 
értékeinket. A nemzeti összetartozás 
napja ma már nem a gyásznapot jelenti, 
sokkal inkább az újrakezdés esélyének 
az ünnepe. Rajtunk múlik, hogy képesek 
vagyunk-e kilépni a sérelmek bűvköré-

ből, elfogadva a megváltoztathatatlant, 
és mégis nem feledve és feladva a ma-
gyarság összetartozásának természetes 
érzését. 

 
A műsor után a jelenlevők a megem-

lékezés koszorúit és virágait helyezték el 
az emlékmű előtt. 

– nk – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trianon 
Már száz éve kísérti népünket 
Trianonnak átka, 
Amely kíméletlenül lesújtott 
Szent magyar hazánkra. 

Nem gyűlölködni gyűltünk ma össze, 
Csupán emlékezni, 
Mert a múltnak igaztalanságát, 
Nem lehet feledni. 

Ők halálra ítélték e Hazát, 
S lám, mégis itt vagyunk, 
Isten bocsássa meg vétkeiket, 
Mert mi sosem tudunk. 

Lelkünknek mélyét tovább kísérti 
Öröklött fájdalmunk, 
Hiába sújtja e népet a sors, 
Együvé tartozunk. 

Kárpátok bércein rég kihunytak 
Az ősi őrtüzek, 
Nem zengnek többé figyelmeztetőn, 
Harsogó kürtjelek. 

Gyászoljuk az igaztalan múltat, 
Ám féljük a jelent, 
Nem tudhatjuk, amely úton járunk, 
Az hová is vezet. 

Id. M.S. 
 

lik lehetségessé, ha a szükséges költségek rendelkezésre állnak a felállítására, és a 
körülötte lévő terület méltó rendezésére. Egy hamarosan kiadott engedély esetén ez 
október 6-án, az aradi vértanúk napján megtörténhet. 
Kérjük Kenese lakosságát, hogy adományozzon a Takarékbank Zrt.-nél (Balaton-
kenese Fő utca 23.) lévő 

50420551-10001820 
számlaszámra, hogy ez a cél mielőbb megvalósuljon. A közlemény rovatba kérjük, 
tüntessék fel: Trianoni emlékmű. 

Tisztelettel és köszönettel:
a Trianoni Összefogás csoportja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itt van! Megérkezett Kenese turulmadara! 
Tisztelt Adományozók! A napokban megérkezett Csák Attila szobrászművész alkotása, egy felrepülni készülő turulról. A szob-
rot tavasszal rendeltük meg, mivel a többi árajánlat között ez olyan kedvező volt, hogy nem lett volna szabad a lehetőséget 
elengedni. 
A szobor bronzból készült. Az ára 1,5 millió forint volt, melyet az eddig beérkezett adományokból fizettünk ki. A fenti összegből 
1 millió forint volt az anyag és az öntési költség. 500 ezer forint pedig fedezi az egyéb munka- és anyagköltségeket. 
Az obeliszket a Képviselő-testület által megadott területhasználati engedély után rendeljük meg. Az emlékmű avatása akkor vá-
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A tanítási év utolsó napjai a játékos tanulás és a kö-
tetlen játék jegyében teltek el a Balatonkenesei 
Pilinszky János Általános Iskolában. A kihívásokkal 
teli, nehéz időszak után a pihenésé és szabad játéké 
lett a főszerep. 
Az ötnapos programsorozat az osztályok közti foci-
bajnoksággal kezdődött. A nyertes csapatok arany-
serleget vehettek át. A felső tagozat győztes csapatát 
a 8. b osztály tanulói alkották, akik a tárgyi jutalmak 
mellett még a tanárok csapatával is összemérhették 
erejüket. A barátságos mérkőzés jó hangulatáról a le-
látón tartózkodó tanulók és tanárok gondoskodtak. 

A pályaorientációs folyamat részét képezi a Pályavá-
lasztási nap, amely minden tanévben megrendezésre 
kerül. Idén júniusban véletlenszerűen összesorsolt, 
vegyes csapatok bizonyították a különböző szakmák-
kal kapcsolatos tudásukat a város különböző állomá-
sain, ahol a 8. évfolyamos tanulók várták őket játékos 
feladatokkal. A különböző sorszámú versenycsapa-
tok térképpel a kezükben, felváltva indultak a Bajcsy, 
illetve a Táncsics utca felé. Minden csoport kapott 
egy kitalált mesterséget, amelyhez álláshirdetést és 
reklámszöveget kellett írniuk menet közben. Kicsik 
és nagyok egyaránt élvezték a szórakoztató feladványokat, 
rejtvényeket. Természetesen a jutalom sem maradt el a végén. 
A zsűrinek komoly fejtörést okozott az első három helyezett 
felállítása a szoros pontszámoknak köszönhetően. 

Június 10-én tartottuk gyermeknapi rendezvényünket. 9 óra-
kor iskolánk névadójának, Pilinszky János halálának évfor-
dulójáról emlékeztünk meg rövid műsorral, amelyet a Pi-
linszky-jelvények átadása követett. A nap további része a 

strandon folytatódott, ahol gazdag programkínálatból válogat-
hattak a tanulók. A gyermeknapi programok közt szerepelt 
„Egy perc és nyersz” játék, ugrálóvár, arc- és hennafestés, kö-
téltánc, hulahoppkarikázás, ugróiskola, aszfaltrajz-készítés, 
röplabda, társas- és kártyajátékok. A szülői munkaközösség 
néhány tagja szendvicseket készített. A Vadkacsa étterem 
jégkását, a Balatonkenesei Önkormányzat és az Eleven 
Cukrászat fagyijegyet biztosított tanulóinknak, amelyet az 
Eleven Cukrászdában válthattak be. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni nekik, hogy közreműködésükkel mosolyt csaltak ta-
nulóink arcára. 
Rendezvénysorozatunk az „Egészségnappal” folytatódott, 
melyet szintén minden évben megszervezünk, hiszen az egész-
ségnevelés iskolánk egyik fő célkitűzése. Diákjaink kerékpár-
túra és gyalogtúra programok közül választhattak. A kerékpár-
túrázó alsó tagozatosok úticélja a balatonfűzfői kondipark és 
strand, míg a negyedik osztályosok és a felső tagozatosok a 
balatonalmádi strandig tekertek, ahol egy finom fagylaltot fo-
gyaszthattak el. A gyalogtúrázó alsósok a Soós-hegyet mász-
ták meg, míg a felsősök a Papkeszi úton haladva a „Máma-
tetőt” hódították meg. 

Bank Velem PénzOkos Kupa 
Idén hetedik alkalommal került megrendezésre a Bank Velem Pénz-
Okos Kupa, melynek Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank el-
nöke a fővédnöke. A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola másodszor nevezett csapatot a 7-8. osz-
tályos diákok számára rendezett pénzügyi tudásversenyre. A Varga-
Greman Eszter, Pilászy Piroska és Hegedűs Gábor alkotta 7. osztá-
lyos csapatunk első helyen állt az első 3 online forduló után. Ezt kö-
vette a megyei elődöntő, ahol harmadikként végeztek, így jutva to-
vább a regionális középdöntőbe. Ebben a fordulóban – rendkívül szo-
ros versenyben – az első helyen kerültek be az országos elődöntőbe, 
ahol végül ismét harmadikként végeztek. A zoom-on megrendezett 
országos döntőre május 21-én került sor. Az öt fordulóból álló, izgal-
mas és feszült küzdelmet hozó végjátékban iskolánk csapata az elő-
kelő negyedik helyen végzett. Különösen úgy figyelemreméltó telje-
sítmény ez, hogy a több mint 300 induló csapat közül a dobogóra 
csupa 8. osztályos csapat állhatott végül fel. 

Gratulálunk a diákjainknak! Köszönjük Varga-Greman Lászlónak a 
felkészítést! 

Tanév végi programok 
a Pilinszky János 

Általános Iskolában 
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Az utolsó két tanítási nap a kötetlen játékról és a pihenéstől 
szóltak a strandon és az iskolában. Az iskolai sportcsarnokban 
ügyességi vetélkedő keretében küzdöttek meg egymással a 
csapatok, majd a ballagási próbákat követően osztályonként 
levonult az iskola apraja nagyja a balatonkenesei Vak Bottyán 
strandra, ahol a közös foci, röplabda, tollas mellett a homok-
várépítésé és a pancsolásé volt a főszerep. 
 

Rábai Dalma
 

 

Matekos büszkeségünk 
                                                   Az idei tanévben semmi  
                                                   sem a megszokott módon  
                                                   történt, és ez igaz volt a  
                                                   matematikaversenyekre is.                   
                                                   Többször változtatott idő- 
                                                   pontok, helyszínek, körül 
                                                   mények, de lényeg, hogy a  
                                                   kedvenc matematikaverse- 
                                                   nyeinken az idén is nagy  
                                                   létszámban, lelkesen vettek  
                                                   részt tanulóink. Mindenki- 
                                                   nek gratulálunk a teljesít- 
                                                   ményéért! 

Nánássy Árpád Torda 8. osztályos tanulónk igazi kihívás-
nak éli meg ezeket a megmérettetéseket. Torda kezdettől 
fogva szinte minden matematikaversenyen részt vett. Szor-
galmasan készült a Kenguru Nemzetközi Matematika Ver-
senyre, a Cholnoky Alapműveleti Versenyre, lelkes tagja 
volt a Bolyai Matematika Csapatversenynek, a Medve Sza-
badtéri Matekversenynek, a Felhő-tlen Online Csapatver-
senynek. De mind közül legeredményesebben a Zrínyi Or-
szágos Matematika Versenyen szerepelt, ahol tavaly me-
gyei második, idén pedig hatodik helyezést ért el! 
Torda tanulmányait a Veszprémi Lovassy László Gimnázi-
umban fogja folytatni, ahol bizonyára éles eszének, szorgal-
mának, kitartásának és megnyerő személyiségének köszön-
hetően jól fogja venni az akadályokat! 
Torda, szeretettel gratulálunk az eddigi eredményeidhez, 
büszkék vagyunk Rád és további sok sikert kívánunk! 

Kissné Pethő Ildikó 
 

„Ez nagyon jó volt!” 
Minden szülő és tanár vágya, hogy a gyerekek szájából elhan-
gozzon ez a mondat. Sipőcz Piroskának köszönhetően, vilo-
nyai kirándulásunk végén, többen így értékelték a közös prog-
ramunkat. 
Tanítás után lelkes szülők szállítottak át bennünket a közeli 
településre. Piroska egy rövid túra keretében mutatta be ne-
künk a Parkerdő geológiai képződményeit, növényritkaságait, 
rovartársulásait. Szemet gyönyörködtető volt a látvány, amit a 
mezei virágok sokasága nyújtott. A csodálatos panoráma mel-
lett Piroska szakértelme és a természet iránti szeretete is lenyű-
gözött bennünket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Túra után jólesett a szülők sütötte finomságokat végigkós-
tolni! Késő délután még egy rövid számháborúzásra is futotta 
a gyerekek erejéből, a szülők idejéből. 
Nagyszerű délutánt töltöttünk a vilonyai parkerdőben! Kö-
szönjük szépen! 

7. évfolyam tanulói
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A Pilinszkys diákok 
szépítették környezetüket 

A fenntarthatóságra nevelés iskolánk egyik fontos célkitű-
zése, hiszen minél korábban kezdjük tanulóink figyelmét 
felhívni a környezet védelmére és ránevelni őket a környe-
zet szeretetére, annál nagyobb az esély arra, hogy felnőtt-
ként is megfelelően cselekedjenek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szemléletformálás részét képezi az iskolai oktató- és is-
kolán kívüli programokon túl a közvetlen környezet szépí-
tése, rendbetétele. Már a 2019/20-as tanév során is tettünk 
lépéseket annak érdekében, hogy az iskolaudvar szebbé, 
zöldebbé és virágosabbá változzon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idén pedig folytattuk a megkezdett munkát, amelybe ismét 
a tanulószobásokat vontuk be. Elhatároztuk, hogy a meg-
lévő rózsasorhoz kaput építünk, amellyel azt szeretnénk el-
érni, hogy a rózsákkal teli lugas az iskolaudvar dísze legyen 
a jövőben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A projektet Sólyomvári Noémi és Rábai Dalma szaktaná-
rok vezették. A tanulókból álló kis csapatot Horváth Fló-
rián és Hamar-Kovács Bence fogta össze. A kapu összeál-
lításában részt vett még Kelemen Kristóf, Szőke Dávid és 
Higli Antal. 
A tanulók munkájának gyümölcse jelenleg az iskola udva-
rán várja, hogy a rózsaágak körbefonják. 

Rábai Dalma
 

Lámpás-díj 
A Veszprémi Tankerületi Központ 2019-ben hagyományte-

remtő szándékkal díjat alapított, melyet Gárdonyi Géza kisregé-
nyéről, a néptanítókról szóló Lámpásról nevezett el. 

A díj a kevésbé látványos, de annál nehezebb pedagógusi 
munka elismerésére szolgál. A kitüntetés egy a Tankerületi Köz-
pont által kiállított díszoklevelet, pénzjutalmat és a Herendi Por-
celánmanufaktúra Zrt. támogatásával egy Herendi ajándéktárgyat 
tartalmaz. 

A díj annak a pedagógusnak adományozható, aki a Tanker-
ületi Központ és jogelődjei állományában legalább tíz éves köz-
alkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, kiemelkedő teljesítményt 
mutat fel, és aki hosszú időn keresztül jelentős oktató-nevelő 
munkát végzett. 

                                                      A Veszprémi Tankerületi 
                                                       Központ az oktató-nevelő mun-
                                                       kában több évtizeden át kifej-
                                                       tett áldozatos és eredményes
                                                       munkájáért Balatonalmádi já-
                                                       rás intézményeinek pedagógu-
                                                       sai közül 2021-ben Lámpás-
                                                       díjban részesíti Révfalusiné
                                                       Páczelt Gabriellát, a Balaton-
                                                       kenesei Pilinszky János Általá-
                                                       nos Iskola és Alapfokú Művé-
                                                       szeti Iskola pedagógusát. 

                                                     Révfalusiné Páczelt Gab-
                                                       riella három évtizede dolgozik 
                                                       a Balatonkenesei Pilinszky Já-
nos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. 1991-ben 
német nemzetiségi nyelvű tanítói, majd öt évvel később, 1996-
ban okleveles német nyelv- és irodalomszakos bölcsész és tanári 
végzettséget is szerzett.  

Az intézményben a kezdetek- 
től német nyelvet tanított. Barát- 
ságos, gyermekszerető, valamint 
megértő természete okán hamar 
népszerű lett az iskolában, aki 
kedvességével és precizitásával 
a diákok, kollégák elismerését is 
elnyerte. Az iskolai projektek 
megkerülhetetlen, oszlopos tag- 
ja és vezetője – legyen szó kará- 
csonyi ünnepségről, egészségnap- 
ról, gyermeknapról, pályaválasz- 
tási napról. Aktivitását munkaközösség-vezetőként is kamatoz-
tatja az iskolai közösség javára. Kezdetben az idegen nyelvi mun-
kaközösséget vezette, jelenleg osztályfőnöki és humán munkakö-
zösség-vezetőként áll az iskola szolgálatában. 

Tanulóit mindig a minél nagyobb tudás megszerzésére buz-
dítja. Ennek jegyében minden évben különböző versenyre készíti 
fel a növendékeket. Az oktatási tevékenységen kívül hajtómotorja 
a közösségi programok szervezésének is. Tankönyvfelelősként 
ráadásul nem kisebb feladatot vállal magára évről-évre, minthogy 
minden diák maradéktalanul és időben megkaphassa a szükséges 
könyveket. 

Révfalusiné Páczelt Gabriella az iskolán kívül Balatonkenese 
város életében is meghatározó személy. Az elmúlt években ren-
geteget tett a városi ünnepélyek és programok minél színvonala-
sabban történő lebonyolításáért. Az oktatási tevékenységen kívül 
hittanoktatóként, valamint a katolikus egyház világi képviselője-
ként a vallási élet táplálója is. Munkájában, pályaívében mindig 
is a szakmai megújulásra való törekvés jellemezte. 

Gratulálunk és kívánunk neki sok-sok egészéget és kitartást 
az elkövetkező éveihez! 

Sellei Abigél
intézményvezető
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 Köszönet a Támogatásokért! 

Verseny megnevezése Résztvevő tanuló He-
lyezés 

Osz-
tály Felkészítő tanár 

Kaán Károly Országos Természet- és 
Környezetismereti Verseny 

megyei, Balatonkenese 
Mondik Róbert 2. 5. Pusztayné Nemes Beáta 

Kaán Károly Országos Természet- és 
Környezetismereti Verseny 

megyei, Balatonkenese 
Hegedüs Áron 1. 5. Pusztayné Nemes Beáta 

Kaán Károly Országos Természet- és 
Környezetismereti Verseny 

megyei, Balatonkenese 
Kelemen Milán Gergő 1. 6. Pusztayné Nemes Beáta 

Herman Ottó Kárpát-medencei 
Biológiaverseny, megyei Pilászy Piroska 2. 7. Pusztayné Nemes Beáta 

Tudásbajnokság – Biológia 
megyei forduló – online Pilászy Piroska 2. 7. Pusztayné Nemes Beáta 

Veszprém-Víz világnapja 
megyei rajzpályázat 

Hatvani Hanna, Koczor Levente, 
Ujfalusi Réka 1. 1. Dr Dukon Vojtechné 

Veszprém-Víz világnapja 
megyei rajzpályázat Várady Fanni 2. 1. Dr Dukon Vojtechné 

Veszprém-Víz világnapja 
megyei rajzpályázat Szijjártó Dorina 2. 2. Dr Dukon Vojtechné 

Veszprém-Víz világnapja 
megyei rajzpályázat Hegedüs Milán különdíj 2. Dr Dukon Vojtechné 

Veszprém-Víz világnapja 
megyei rajzpályázat Takács Blanka 1. 3.b. Dr Dukon Vojtechné 

Veszprém-Víz világnapja 
megyei rajzpályázat Fodor Zsombor 1. 4. Dr Dukon Vojtechné 

Veszprém-Víz világnapja 
megyei rajzpályázat Spengler Boglárka 2. 3.a. Dr Dukon Vojtechné 

Veszprém-Víz világnapja 
megyei rajzpályázat Várady Kinga 2. 4. Dr Dukon Vojtechné 

Veszprém-Víz világnapja 
megyei rajzpályázat Vida Barnabás, Németh Tímea Lara 3. 3.b. Dr Dukon Vojtechné 

Veszprém-Víz világnapja 
megyei rajzpályázat Vajda Kincső Luca 3. 4. Dr Dukon Vojtechné 

Veszprém-Víz világnapja 
megyei rajzpályázat Hermann Fanni különdíj 3.a. Dr Dukon Vojtechné 

Bolyai Matematika Csapatverseny Albertus Lili, Várady Kinga, 
Vajda Kincső Luca, Németh Gréta Auróra 11. 4. Kocsisné Vörösházi Villő 

Bolyai Matematika Csapatverseny Kelemen Milán Gergő, Varga János Miksa, 
Károlyi Raul Gergő, Horváth Gergő 6. 6. Rába Aranka 

Bolyai Matematika Csapatverseny Pilászy Piroska, Varga-Greman Eszter, Varga 
Botond, Mátyás Anna 7. 7. Kissné Pethő Ildikó 

Bolyai Matematika Csapatverseny Ginál Maja, Mátyás Rebeka, 
Czinkán Rebeka, Ricz Anna 9. 7. Kissné Pethő Ildikó 

A Biblia a világ legolvasottabb könyve 
(3-4. évfolyam) 

Kungl Hanna, Németh Gréta Auróra, 
Vajda Kincső, Várady Kinga 6. 4. Révfalusiné Páczelt Gabriella 

A Biblia a világ legolvasottabb könyve 
(7-12. évfolyam) 

Éliás Rozália, Pilászy Piroska, Ricz Anna, 
Varga-Greman Eszter 7. 7. Révfalusiné Páczelt Gabriella 

Bárczi Gusztáv Országos 
Magyarverseny Revuczky Antónia Karina 5.  5. Baloghné Fecsó Zsuzsanna 

Időutazó Országos Történelem verseny – 
négy fordulós, 5. és 6. osztály Kelemen Kristóf 26. 5. Baloghné Fecsó Zsuzsanna 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny Nánássy Árpád Torda 6. 8. Rába Aranka 
Kenguru Nemzetközi 
Matematikaverseny Nánássy Árpád Torda 14. 8. Rába Aranka 

XXXII. Hevesy György Kémiaverseny – 
megyei forduló Pilászy Piroska 3. 7. Pusztayné Nemes Beáta 

 

A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola versenyeredményei a 2020/2021-es tanévben 

A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola És AMI valamennyi dolgozója és 
tanulója nevében szeretnék köszönetet mondani az iskola Szülői Munkaközösségé-
nek, akik segítségükkel hozzájárultak a Gyermeknap sikeres lebonyolításához, vala-
mint sövénybeszerzésben is aktívan kivették a részüket. 
Szeretném megköszönni a Krizsó és Társa Kft. önzetlen segítségét is, akik a távolug-
rógödör feltöltéséhez homokot biztosítottak, valamint az udvarra murvát szállítottak. 

Sellei Abigél
intézményvezető 
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Séri Márta – zongoratanár 
„A zene az kell…” 

– hangzik a „Valahol 
Európában” című mu-
sicalben. Igen. Márta 
nénit sem tudjuk elkép-
zelni zene nélkül. Zon-
gorázik dudorászik, é-
nekel, folyosón, terem-
ben, tanáriban. 

Édesanyja zongorá-
zott, édesapja gitáro-
zott, tehát beleszületett 
a zenébe. Más pályát 
nem is tudott elképzel-
ni magának. Hivatásá-
nak tekinti a zenei tu-
dás, a zene szereteté-
nek átadását. 

A debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépis-
kola elvégzése után, 1975-ben képesítés nélküli zongora szak-
oktatóként kezdte pályafutását, majd nagy örömére felvették a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző 
Intézetébe. Sok élmény fűzi a Bárdos Leánykarhoz, mellyel 
eljutott az olaszországi Arezzóban megrendezett nemzetközi 
kórustalálkozóra. A debreceni évek után dolgozott Hajdúbö-
szörményben, Balmazújvárosban, Hajdúnánáson. 

1990-ben előadóművészi működési engedélyt szerzett 
„Tánczene, zongora” A kategóriában. 

Fiatal pedagógusként is folyamatosan lépett fel koncerte-
ken, képezte magát. 

1994-től településünk zongora-, szintetizátor- és szolfézs-
tanára. Tanítványaival több alkalommal vett részt a környéken 
megrendezésre kerülő hangszeres versenyeken, ahonnan min-
dig szép eredményekkel tértek haza. A hangszeres versenyek 
mellett zeneelméleti vetélkedőkre – mint „Hungaroton: Hang-
játék” vagy a Kodály Zoltán Emlékverseny – is lelkesen készí-
tette fel tanítványait. Az iskolai műsorokat zongorabetétekkel 
teszi hangulatosabbá. Örömmel kíséri mindig a ballagó nyol-
cadikosok énekét. 

1995-től a Szivárvány Népdalkör tagja lett. Azóta nincs 
olyan városi megemlékezés, ahol ne hallhatnánk, láthatnánk 
Mártát. Számos területi és országos versenynek voltak sikeres 
résztvevői. 

1998-ban megalapította a Zenei Klubot, ahol előadásokat tar-
tott a különböző zenei stílusokról. Biztos sokan emlékeznek még 
a fergeteges kockás bálokra, amiket szintén Márti szervezett. 

2000-ben a frissen megalakult Pilinszky János Irodalmi 
Színpad tagja lett, ahol zongorajátékával színesítette az iro-
dalmi esteket. 

2002-ben Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata te-
lepülésünkért végzett áldozatos munkájának elismeréseként a 
Magyar Millenium 2000 emlékplakettet adományozta szá-
mára. 2016-ban pedig Balatonkenese Város Kultúrájáért díjat 
vehetett át. 

2003 óta tagja a Kodály Társaságnak, melynek célja a Ko-
dály Zoltán nevéhez kapcsolódó zenei, pedagógiai és kulturá-
lis eszmék terjesztése. 

Kedves Márti! Ahogy fiatalon elhatároztad, pályádat való-
ban a zenének, a zene szeretetére nevelésnek szentelted. Így 

hát nyugdíjasként se feledd, amit az említett 
musicalben énekelnek: 

„A zene az kell, mert körülölel…” 
Kívánjuk, hogy mindig érezd ezt az ölelést, amivel a zene, 

a volt tanítványok és kollégák körülölelnek téged! 

Dr. Dukon Vojtechné – tanító 
1980-ban szerzett 

diplomát a győri Apác-
zai Csere János Tanító-
képző Főiskola rajz-
könyvtár speciális kol-
légiumán. 

Szülővárosában, E-
nyingen kezdte tanítói 
pályáját, ahol volt taná-
rai segítették munkáját. 
Már friss diplomásként 
is módszertani tovább-
képzéseket tartott rajz 
szakterületen. 

1982-ben férjhez 
ment. Gyermekük már 
Sárszentmihályon szü-
letett. A GYES után 8 

éven keresztül Mezőkomáromban tanított, ahol alsó tagozatos 
tanító, osztályfőnök és munkaközösségvezető, iskolai könyv-
táros munkakört töltött be. 

1993. augusztus 12-től tanít a kenesei általános iskolában. 
Először napközis nevelőként, majd alsós osztályfőnökként. A 
28 év alatt tanított technikát, etikát, hon- és népismeretet, tánc- 
és drámát, magyar nyelv és irodalmat. Jákfalvi József nyug-
díjba vonulásával Vera vette át a rajz tanítását úgy az alsó, 
mint a felső tagozaton. A megyei szakfelügyelet is elismerően 
szólt munkájáról. 

A művészeti iskolában a festészet tanszakot vezette. A di-
ákok munkáit tanszaki kiállítás keretében mutatta be az érdek-
lődőknek. A szakmai minősítő bizottság értékelése alapján az 
iskola megkapta a művészeti iskola minősítést. 

Tevékenyen részt vállalt az iskola arculatának alakításá-
ban. Az iskolába érkező vendégek mindig csodájára jártak a 
folyosókat díszítő, változatos tanulói alkotásoknak. Az utóbbi 
időszakban a Facebook adta lehetőséget kihasználva Vera szá-
mos alkalommal mutatta be kis tanítványai órai munkáit, a 
szülők nem kis büszkeségére. 

Hosszú lenne a felsorolás, hány megyei, országos és nem-
zetközi művészeti versenyről hozták el tanítványaival a külön-
díjat, szereztek számos dobogós helyezést. Tanítványai közül 
többen nyertek felvételt művészeti szakiskolába, egyetemre. 
Pályájukat tanáruk, aki egyik fő feladatának a tehetséggondo-
zást tekintette, folyamatosan nyomon követi. 

Iskolánk kollektívája 2008-ban kimagasló művészeti és 
kulturális tevékenységéért Pilinszky-díjjal tüntette ki. A tehet-
séggondozás terén végzett munkájáért 2010-ben „Pro talento” 
díjat vehetett át Veszprémben. 

Gazdag életpálya, melynek most egy új szakasza kezdődik. 
Várunk vissza, hogy bemutasd, milyen új kincseket találtál a 
régiségpiacon. S továbbra is ámulattal hallgatunk majd, ami-
kor egy-egy szerzeményedről hosszú percekig mély szakérte-
lemmel áradozol. 

Kívánjuk, ahogy ezekben az apró, mások által nem becsült 
tárgyakban fel tudod fedezni az értéket, a szépet, úgy találd 
meg a nyugdíjas élet szépségét, értékét és leld örömödet a min-
dennapokban! 

Jöhet a megérdemelt pihenés 
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Bollókné Tóth Zsuzsa – tanító 
Zsuzsa Budapesten 

született. Már felső ta-
gozatban eldöntötte, 
hogy a tanári pályát sze-
retné választani. Ebben 
nagy szerepet játszott 
általános iskolája, aho-
vá annyira szeretett jár-
ni, hogy gimnáziumi é-
vei alatt is visszatért, 
hogy segítsen a szabad-
idős programok, tábo-
rok szervezésében, le-
bonyolításában. Azt is 
eldöntötte, hogy ő eb-
ben az iskolában sze-
retne tanítani. Érettségi 
után azonban a kerület 

másik iskolájában kezdett képesítés nélküli napközis nevelő-
ként, 1981-ben. A következő tanévben már osztályt kapott és 
megkezdte tanulmányait a Budapesti Tanítóképző Főiskola 
esti tagozatán. Nappali tagozatban ekkor már nem is gondol-
kodott, nem szeretett volna tanítás nélkül maradni. Régi isko-
lájában volt tanító nénijének lett tantárgycsoportos párja. 

Hogy került Kenesére? Gyerekkorában családjával, majd 
később gimnáziumi barátaival nyaralt Kenesén, ahol egyik al-
kalommal a házigazda bemutatta a társaságnak Bollók Gyulát. 

Ahogy Zsuzsa fogalmazott: „Amikor beléptem első nap a fő-
iskolai előadóterembe, megörültem az ismerős arcnak, mellé 
ültem. 1986-ban összeházasodtunk.” Balázs fiuk 1988-ban, 
Bence 1991-ben született. A gyerekekkel nem szerettek volna 
Budapesten élni, így Balatonkenesére költöztek. 

Zsuzsa 1993 szeptemberétől tanít iskolánkban. Először fel-
sős napközisként, majd alsós osztályfőnökként. Bicskei Zol-
tánnéval, Babi nénivel évekig dolgoztak párban. A kompeten-
cia alapú oktatás bevezetésekor a matematika tantárgyat vá-
lasztotta szakterületének, ilyen irányú továbbképzéseken vett 
részt. Az osztályfőnökség mellett az alsó tagozat minden évfo-
lyamán tanított alap- és emelt szintű matematikát. 

Először kirendelt pártfogóként, majd az iskola gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelőseként 20 évig segítette a rászoruló diá-
kokat. 

A Szabó Károlyné, Kati néni által szervezett nyári táborok 
aktív segítője volt. Ki ne hallott volna Zsuzsa néni háromser-
penyős palacsintasütéseiről, ahol percek alatt kisült a 100 pa-
lacsinta. 

Az osztályainak szervezett erdei iskolákból is élményekkel 
teli érkeztek haza a nebulók. Számos esetben szervezett családi 
kirándulásokat osztályának. Szívesen emlékszem vissza – 
érintett szülőként – ezekre a jó hangulatú kirándulásokra, a 
Parragh-kerti szalonnasütésekre. 

Egyedi humora, vicces megjegyzései hiányozni fognak a 
tanári szobából. 

40 év után, egy 3 éves kisfiú nagymamájaként vonul nyug-
díjba. Kívánunk neki egészséget és sok örömet családja köré-
ben! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

 

VAN KÉPÜNK HOZZÁ! 
A kiemelt, vízszintes sorban: méhlegelő, másképp. 
Könnyítésül az összes magánhangzót megadtuk. 

A képeket a 47. oldalon találják. 
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KÉPES 

SUDOKU 

 

Osvát Erzsébet: Búzavirág 
Sárga búza közül 
a kék virágszálak 

nyújtózva, 
kíváncsin 

ki-kikandikálnak. 
Csodálják pacsirták 
felcsendülő hangját, 
el-elnézik, hogyan 

nyüzsögnek a hangyák. 
 

Készítette: 
Pulai 

Istvánné 
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A tavaszi ünnepkör végére két fontos ese-
mény maradt a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 
életében, az Évzáró és ballagási műsor, illetve 
a Gyereknap. 

A május mozgalmas és élménydús volt. 
Egyik héten még a Madarak és fák napja volt, 
másikon a rovarok életét és felépítését vettük 
górcső alá a gyerekekkel az óvodában. A tava-
szi szeszélyes időjárás sem maradt ki a téma-
hetek kavalkádjából, és a tavaszi virágokat is 
számba vettük. A kert gondozása vagy egy 
méhraj sem foghatott ki az óvodásokon. Nagy-
csoportosaink a szülőkkel és az óvodapedagó-
gusokkal „karöltve” készültek a szorgalmi 
időszak lezáró ünnepségére, az Évzáróra. A 
pandémiás helyzet miatt elrendelt szabályozá-
sok sokáig behatárolták lehetőségeinket, így 
online műsorra készültünk. Az utolsó héten vi-
szont, a fenntartó határozata alapján, élőben 
bonyolítottuk le az ünnepséget, természetesen 
a szabályokat betartva. A gyerekeket felkészítettük a szülők és 
testvérek előtti szereplésre, hiszen már majdnem két éve zár-
tabb életet él a nevelési intézmény. A gyermekek világában ez 
nagyon hosszú időszak, így meghatározó életükben. A próbák 
remek hangulatban teltek, nagyon élvezték a nagycsoportosok, 
hogy szerepjátékot játszunk. Mürkli Anikó szakvizsgázott 
óvodapedagógus a rendező szerepét töltötte be, míg a gyerme-
kek tündér, időjárási jelenségek, rovarok és virágok szerepét 
tapasztalták meg. Az intézményi dolgozók csapatmunkája is 
kiemelkedő volt. Az Évzáró és ballagó ünnepség május 27-én 
délután 16.30 órakor került megrendezésre. Aznap reggel a 
nagycsoportosok izgatottan jöttek óvodába. Délután az óvoda 
éttermében gyülekeztünk. Izgalommal teli volt a várakozás. 
Az előadás címe „Tavaszi zsongás” volt, ahol a tavasztündér 
találkozott időjárási jelenségekkel (napocska, felhő, zápor, 
szellő), virágokkal (tulipán, ibolya, gyöngyvirág, százszor-
szép) és rovarokkal (pillangók, méhek, katicabogarak). Min-
denkit felébresztve körtáncot lejtettek és elindult az élet. Az 
előadás után a tarisznyákat és az ajándékokat átadva a ballagó 
műsor következett. Búcsúzva az óvodától zengett a terem, a 
Kippkopp Búcsúzó. Andrejkáné Dalman Szilvia intézmény-
vezető-helyettessel felkötötték a Kippkopp lobogóra a 2021. 
évi ballagók szalagját. 

Galambos Lászlóné (Betti néni) intézményvezető elbú-
csúztatta a nyugdíjba vonuló Vargáné Dobó Katalin óvoda-

pedagógust. Lezárult egy korszak, és elkezdődik lassan egy új, 
a nyári időszak. 

Május utolsó hetében azonban a nevelési intézményben 
nem csak a nagyobb gyerekekről szólt az élet, készülődött va-
lami. Egy izgalmas nap van május végén, ami az óvodások éle-
tében meghatározó, a Gyereknap. Kicsik és nagyok kedvence 
ez a nap, amit idén zárt kapuk mögött tartottunk, de így is jól 
lehet mulatni! A gyerekek számára mindig élvezetes kivetítőn 
megtekinteni régi emlékeket, miközben felismerik magukat a 
fényképeken, videókon. Mese után beindult a kémialabor és 
kotyvasztottunk egy óriás buborékfújáshoz alkalmas varázs-
löttyöt. A hullahoppozás, a táncverseny és a szabad festés is 
nagy siker volt, ahogy a jégkrémkóstolás is. Szerencsére re-
mek idő kerekedett és kimehettünk az óvoda udvarára játszani, 
buborékokat kergetni. Néha nem kell különösebb ok egy játék-
hoz, csak élvezni kell, hát ilyen a buborék is, klassz kipukkasz-
tani. Az udvari játékokat színesítve volt akadálypálya, célba 
dobás, focizás, labdázás, gólyalábas egyensúlyfejlesztés. Min-
den gyermek talált kedvére való elfoglaltságot, amivel közben 
fejleszthette tapasztalatait és tudását. Remek délelőtt volt. Az-
nap a gyermekek fagyijeggyel, ajándékkal, finomsággal és él-
ményekkel telve, jókedvűen tértek haza. 

Köszönjük szépen a gyermekek nevében az Önkormányzat 
által finanszírozott meglepetésfagylaltot! 

Óvónénik 
 
 
 
 
 
 

Mivel köszönhetnénk meg egy óvodapedagógus több évti-
zedes pedagógusi munkásságát, mint e szép szavú idézettel: 

„Nem tudom, mit rejt a sorsod, 
mosolyt hoz-e vagy könnyeket. 
Tanuld meg hát feledni a rosszat, 
s őrizd meg a boldog perceket.” 

Hemingway 

Nyugdíjba vonulása alkalmából, több évtizedes pedagó-
gusi munkássága elismeréseként kérésemre az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 
adományozta kolléganőnknek! 

A gyermekek és a munkatársak nevében őszintén gratulá-
lunk az elismeréshez! Kívánjuk, hogy nyugdíjas napjai alkotó-
munkával, a test és a lélek teljes harmóniájában teljenek majd. 

 
„Táncolj, dalolj, Tavasztündér, színezz rétet, kerteket, 

ébredező vidék fölött illatfelhők lengjenek.”
Mentovics Éva

 

Bújj, bújj… 
 

Nyugdíjba vonulása alkalmából az évzáró keretében 
köszöntöttük Vargáné Dobó Katalint 
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Munkaviszonyt 1981. augusztus 1-én 
létesített Balatonkenesén intézményünk-
ben, óvónőként. Határozatlan időre szóló 
kinevezést kapott Púp Elemérné vezető 
óvónőtől. Szakmai életútja intézményünk-
ben teljesedett ki. 

Mindig aktív tagja volt nevelőtestüle-
tünknek. 1996-ban szerezte meg Sopron-
ban, az Óvóképző Intézetben óvodapeda-
gógusi diplomáját. 1999-ben alapfokú 
néptánccsoport-vezetői vizsgát tett. Több 
kolléganővel is dolgozott együtt, számta-
lan gyakorlós óvónőnek segített a pálya 
megszerettetésében. 

2001-től 2015-ig, 14 éven át Mórocz 
Csabáné Rózsikával vezették a Csipet-
Csapat csoportot jól összeszokott, ki-
egyensúlyozott párosként. Ezt követően 
Kerti Teréz, majd Mürkli Anikó óvodape-
dagógusokkal végezte a színvonalas szak-
mai munkáját. A csoportban folyó munkát 
közösen tervezték és valósították meg. 
Színvonalas műsorokat mutattak be óvo-
dai, városi és egyéb rendezvények alkal-
mával. Kati keze munkája nyomán eszté-
tikus, igényes dekorációk születtek a fali-
újságokon, folyosón, csoportszobában. 
Kedves, barátságos, mindig segítőkész, figyelmes egyéniségé-
vel belopta magát a gyerekek szívébe, a szülőkkel közvetlen, 
jó kapcsolatot alakított ki. 
Szakmai felkészültségével, 
tapasztalataival, ötleteivel 
segítette nevelőtestületünk 
munkáját. Aktív óvodape-
dagógusi tevékenységével 
színvonalasan képviselte in-
tézményünket. Problémák-
kal, kérdésekkel a kolléga-
nők mindig bizalommal for-
dulhattak hozzá. 

Részt vett Pedagógiai 
Programunk kidolgozásá-
ban, minőségirányítási kép-
zésben, innovatív pályáza-
tainkhoz tartozó továbbkép-
zéseken, ezzel is segítve ó-
vodánk jó hírének kialakítá-
sát. Szakmai pályafutása so-
rán gyermekszeretetével, tü-
relmes és lelkiismeretes munkájával magas színvonalon járult 
hozzá intézményünk szakmai image-nak növeléséhez. 

Pályafutása kiteljesedését a 25 év néptánc jelentette az óvo-
dánkban. 

Az ének-zenei foglalkozások alkalmával gyakran táncoltak 
is gyermekdalok, népdalok gyakorlása közben. Gyakran vett 
részt a Kultúra Háza által szervezett programokon, ünnepeken, 
óvodai rendezvényeken. A helyi iskolában is több éven keresz-
tül tartott néptáncfoglalkozásokat alsó tagozatos gyerekeknek. 
Balatonakarattyára is kijárt kéthetente foglalkozásokat tartani, 
amikor tagóvodánk volt az ovi. 2012-ben elkészítette az „Év-
szakforgó-szélforgó” című Jó Gyakorlatot, ennek megfelelően 
emeljük ki a népszokásőrző jeles napokat, készülünk néptán-
cos műsorral. A sok-sok óvodai program közül kiemelem még 
az évzáró műsorokat, melyek több alkalommal a néphagyo-
mány ápolás jegyében készültek. 2013-ban és 2018-ban is népi 

lakodalmas előadásunk volt, nagy si-
kerrel. Óvodánk fennállásának 25-30-
35-40 éves megünneplésekor minden 
alkalommal néptáncos műsort is be-
mutatott. Minden évben részt vettünk a 
NABE meghívására a Márton-napi 
rendezvényen. Galambos Lászlóné 
Betti mesterpedagógus vezetői prog-
ramjában szerepelt a szakmai napok 
évenkénti megszervezése, így lehető-
ség adódott számára 2017 tavaszán 
néptánc szakmai napot tartani. Vendé-
geink voltak a csajági, balatonfőkajári 
és nemesvámosi óvoda néptánccso-
portjai is. Nagy érdeklődéssel néztük 
meg egymás táncos műsorát és a neve-
lőtestületünk óvodapedagógusai is vál-
lalkoztak egy leánykörtánc előadására. 
A hozzáillő ruhákat a litéri Szárazág 
néptánccsoporttól kaptuk kölcsön. A 
gyerekek szívesen vettek részt a foglal-
kozásokon, szerették és élvezték a tán-
cot, a szerepléseket, melyekről gyak-
ran adott hírt a Balatonkenesei Hírlap, 
néhány alkalommal a Veszprém me-
gyei Napló, valamint a több éven át 
működő ÖBÖL TV. Nagyon sok fény-

kép, videófelvétel, tabló őrzi emlékét a 25 év néptáncos idő-
szaknak. 

2021. május 27-én az évzárón Vargáné Dobó Katalin szak-
mai eredményeiért és óvodapedagógusi munkájáért fenntar-
tónk képviseletében köszönetet mondott Jurcsó János polgár-
mester úr és Szabó Gergely polgármester úr, valamint a Szülői 
Szervezet nevében Tóth-Renczes Katalin elnök. A nyugdíjas 
kolléganők nevében Thury Attiláné nyugdíjas intézményveze-
tőnk, szülőként Révfalusi Gabriella tanárnő köszöntötték. 

Mivel évzárónkat szűk körben, minimális vendéglétszám-
mal rendezhettük meg, ezért így fejezzük ki köszönetünket Ka-
tinak mindannyiunk nevében! 

40 év után történő nyugdíjba vonulásához gratulálunk, jó 
egészséget és hatékony szabadidő-eltöltést kívánunk! Nyitott 
kapukkal várjuk vissza látogatóba, ha hiányoznak a gyerekek 
és a kolléganők! 

Galambos Lászlóné 
intézményvezető 
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– Mindenekelőtt boldog 
születésnapot kívánunk! Pon-
tosan mikor volt a jeles alka-
lom? 

– Június 14-én, de maga 
az ünneplés 12-én volt. 

– Hogy sikerült? Milyen 
volt? 

– Felemelő. Maga a szám elgondol-
kodtató, de ettől még jól érzem magam, 
nem változik semmi. Az évek szépen 
felépítették az életem, a folyamat pedig 
meglátszik. Olyan értelemben persze 
változik a helyzet, ahogy a dolgokhoz 
hozzáállok. Nem erőltetve, menjenek a 
hétköznapok. Más szempontok szerint 
vállalok például feladatokat. Sok terüle-
ten kell megállnunk a helyünket a hét-
köznapokban is. Az énekesi pályámon is 
például csak kutyafuttában végigrohan-
tam, vagy úgy harmadkézből álltam ne-
ki, pláne amikor a fiunk megszületett: el-
látni a napi teendőket, bevásárolni, ott-
honi feladatok és a munka. Férjem, 
Heilig Gábor már jó pár évvel ezelőtt azt 
mondta nekem, pihenjünk, és élvezzük, 
amink van, amiért megdolgoztunk, ami 
hozzánk tartozik. Úgy gondolom, most 
már ennek az időnek kell eljönnie. Pél-
dául ebben van a ház itt, Balatonkenesén 
és a baráti kapcsolataink is. 

– A család és a barátok a legfontosabbak. 
– Így van. A velük töltött idő nagyon lényeges. 
– Ugyanakkor ön nem akármilyen pályafutást tud maga 

mögött, így teljesen érthető, hogy még mindig aktív. 
– Szeretem és szeretnek, ez a kettő így kompatibilis. Ami-

kor valaki interpretál valamit és az tetszik az embereknek, az 
felemelő érzés. 

– És ez a mai napig töretlen. Énekesnőként kezdte, majd 
színházi szerepeket, valamint számtalan további feladatot vál-
lalt. 

– Szépen, folyamatosan mindig jöttek új feladatok az éle-
temben, az egy szál gitáros énekléstől kezdve más színpadi fel-
adatokig. Az első időben countrydalokat játszottam a Bojtor-
jánnal, majd a 100 Folk Celsius-szal. Rengeteg külföldi és ma-
gyar fesztiválon vettem részt. Ezek izgalmas és tanulságos 
megmérettetések voltak számomra. Utána jött a Rockszínház: 
az Evita, a Sztárcsinálók. Ezeket külföldön is játszottuk, angol 
nyelven, később lemez is készült belőle. Korszakváltás volt, 
mikor megszületett Tamás fiunk, és készítettünk egy dalt Ga-
bival a rádióban, egy duettet. Miután publikussá vált, felhívtak 
a lemezgyárból, hogy szeretnének velünk duettlemezt készí-
teni. Végül három vagy négy lemezt készítettünk együtt. Majd 
Vitray Tamás felkért minket egy tévéműsorra, a Tátika 

vezetésére. Ez óriási népsze-
rűséget hozott mindkettőnk-
nek, s további felkérésekhez 
vezetett. 

– Lehet, hogy olyan i-
rányból, amit talán nem gon-
doltak volna, de a lehetősé-

get ugye mindig akkor kell megragadni, 
amikor ott van. 

– Amikor az ember megkap egy felké-
rést, például egy műsor vezetésére, ami 
nem a profilja, át kell gondolni, hogyan 
tudná megoldani. Persze volt, amikor ne-
met kellett mondani, de azt sem bántuk 
meg. 

– Soha semmi nem történik véletlenül. 
– Tamás megszületésekor belépett az 

életembe a jóga. Közel áll hozzám a keleti 
gondolkodás, a mai napig sok dolgot tu-
dok belőle hasznosítani, úgy fizikailag, 
mint lelkileg. Népes családba születtem, 
négyen vagyunk testvérek, fantasztikus a 
kapcsolatunk, és a gyerekeink gyerekei is 
szívesen vannak nálunk itt, Balatonkene-
sén. Ami miatt még élvezzük az ittlétet, 
hogy kialakult egy baráti kör, most már 
húsz éve. Délelőttönként a barátnőimmel 
együtt jógázunk a kertben. Hatalmas fáink 
vannak, madárcsicsergős környezetben 
tudunk gyakorolni – ennél szebb körülmé-

nyek nem is kellenek hozzá. 
– Ez lehet az igazi feltöltődés. Testnek, léleknek, szellemnek 

egyaránt. 
– Akik esetleg nem gyakorolják a jógát, nem érthetik ezt a 

vonzódást. Otthon van egy kis könyvtárszobám, ahová szere-
tek visszahúzódni, sokat olvasok erről. Olyan szellemi muní-
ciót kapok, amit az életem más területein is hasznosíthatok. Ez 
a gondolkodásmód például segít a negatív események feldol-
gozásában: megpróbálom úgy helyre tenni a dolgokat, hogy ne 
hagyjanak bennem nyomot. Vannak helyzetek, amikor három 
mély lélegzetvétel után válaszolok. – Ez működik a családban 
és az életben egyaránt. Tamás fiunk harminchét éves, zenész, 
a Punnany Massif zenekarban basszusgitáros, és más jazzfor-
mációban is játszik. Megtanultam, hogy ne osszam neki az 
észt, mert voltak helyzetek, amikor megtettem, mire ő meg-
ölelt és azt mondta: anyukám, köszönöm, de megoldom. 

– Hasznos háttér lehet, ha az ember ilyen aktív és intenzív 
életet él. 

– Sokat utaztunk, külföldön, belföldön egyaránt. Abból állt 
az életünk, hogy bepakoltunk, fellépésre mentünk, megcsinál-
tuk az előadást, későn értünk haza. Rengeteget dolgoztunk, 
amiért hálás vagyok, mert a tapasztalatot, amit a sok fesztivál-
ból, de akár a kis előadásokból nyertem, jól tudtam hasznosí-
tani. Visszatekintve az eltelt évtizedekre, rengeteg szép élmé-
nyem van: sok siker, persze kudarcok is, de azokból is tanul-
tam. 

– Melyik volt a legjobb időszak az életében? 
– Erre nehezen tudok válaszolni. Az életperiódusok egymást 
követik. A gyerekkorom csodálatos volt. Balassagyarmaton, 
gyönyörű, kertes házban laktunk, anyuék és a nagymama vé-
dőszárnyai alatt éltünk. Humoros, laza család voltunk, és a mai 
napig is azok vagyunk. Izgalmas időszak volt, amikor Buda-
pestre kerültem, húszévesen. Ez egy fontos váltás volt az éle-
temben. Meghatározó volt, amikor 1972-ben, a Ki mit tud?-on 
Bergendy István meglátott a televízióban, és azt mondta: ez a 

Az élet szép. 
Ezt tartom szem előtt 

Születésnapi beszélgetés Eszményi Viktóriával 
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lány kell nekünk! Vincze Viktória is akkor 
futott be, ketten voltunk a Bergendy 
együttes vendégei a koncerteken. Ez be-
lendítette a pályámat. Laczin Norbert és 
Demjén Ferenc írta az első olyan dalo-
mat, amire odafigyelt a szakma és a kö-
zönség: ez volt az Egy rozoga ház. Ber-
gendy István által egyből bekerültem a 
szakma sűrűjébe. Felléphettem a köz-
ponti ORI műsorokon Cserháti Zsuzsá-
val, a Hofi-Koós show-val és Szécsi Pál-
lal. Nagyon sokat jelentett a profi művé-
szek társasága – életre szóló élmény ma-
radt a mai napig is. Majd jöttek a külföldi 
turnék: többek között a Gemini együttes-
sel a Szovjetunióba utaztunk, s ott ismer-
kedtem meg Heilig Gáborral. Már akkor 
úgy éreztem, hogy hm… nekünk komoly 
dolgunk van egymással. Boldog időszak 
volt. – Gabival összekötöttük az életün-
ket, mindketten külön-külön turnéztunk 
a saját formációnkkal, aztán hét év után 
megérkezett Tamás fiunk. Úgy gondo-
lom, a nők életében ez az egyik legnagyobb élmény, nekem is. 
Azáltal, hogy család lettünk, komoly szerepet kapott a privát 
életem. Persze eközben is megtaláltak a feladatok, akkor ké-
szítettem életem első gyereklemezét, a Tündérkaszinót. Ez 
megalapozta a gyermekműsor-karrieremet, a gyerekekkel való 
koncertezést, ami szintén óriási élményt jelentett. 

Ekkor következett a rockszínház. Közben Gabi a 100 Folk 
Celsius-ba került, velük készítettem lemezt, elindultak a kon-
certek is. Ezzel párhuzamosan elindult Dévényi Tibor Három 
kívánság című műsora, melynek dalát Gabi szerezte, én éne-
keltem. Óriási siker volt, rengeteg felkérést kaptunk, napi 
négy-öt előadás. – Szóval fontossá vált a logisztika, hogy min-
denre oda tudjak figyelni. A jóga kissé segített a helyzeten, a 
sűrű élet mellett. Nagy szerencsém, hogy ott volt a családunk, 
sokszor anyuék vigyáztak Tomira, amíg fellépésekre jártunk. 
Tamás ugyan egyke, de olyanformán vannak testvérei, hogy 
én testvéreim gyerekeivel nőtt fel. Nagy öröm látni, mennyire 
összetartanak. 

– Nem könnyű ennyi feladatnak megfelelni. 
– A magánélettel járó tevékenysé-

gek – többek között ekkoriban épít-
keztünk – és a szakma összehangolása 
komoly feladatok elé állított. Nagyjá-
ból így teltek a 80-as és 90-es és a 
2000-es évek is. 

A Fővárosi Nagycirkusztól felké-
rést kaptam, Eszményi cirkusz címen, 
ami fél évig tartott. Én voltam a po-
rondmester. Ezáltal betekinthettem a 
cirkusz világába, ami számomra cso-
dálatos. Lenyűgözött az óriási erőfe-
szítés és alázat, amivel minden elő-
adásra készülnek. Akkor láttam közel-
ről lámát, oroszlánt, tigrist. Szeretettel 
emlékszem erre az időszakra. Később 
remek lemez is készült belőle. 

– Önnek nem mindennapi a kap-
csolata a férjével. Nem mindenkinek 
adatik meg. 

– A mi kapcsolatunkban is voltak 
kisebb hullámvölgyek, amelyeket hely-
re kellett tenni. Szakmánk által nyil-

ván kicsit másabb a házasságunk, mint a 
legtöbb embernek. Ugyanúgy megvannak 
azok a problémák, mint bárhol. Úgy gon-
dolom, a nehezebb periódusokat sikerült 
jól megoldanunk. – A pandémiás idősza-
kot tavaly ősztől idén tavaszig Balatonke-
nesén töltöttük. Időnként felugrottunk 
Budapestre, vagy a család jött hozzánk; itt 
karácsonyoztunk és szilvesztereztünk, 
szigorúan a szabadban, maszkban töltöt-
tük el az időt. Gabival jól teltek a napok, 
azt mondtam neki, ha megkérné a keze-
met, azonnal igent mondanék. Sokat ol-
vastunk, jókat főztünk és filmeket néz-
tünk. Segít nálunk a humor és a toleran-
cia. 

– Ha az ember barátja tud lenni a pár-
jának, jól működnek a dolgok. 

– Én az Ikrek jegyében születtem, 
Gabi Skorpió. Azt mondja a fáma, hogy 
„a Skorpió megeszi az Ikreket reggelire”. 
Az évek során rájöttem, hogy így van. A 
Skorpió titokzatos ember, időnként meg-

közelíthetetlen. Nem olyan nyílt, mint én. Szeretek csacsogni, 
mindenről beszámolni neki; ő meghallgat és tovább olvas. Ha 
zenét vagy szöveget ír, akkor visszavonulót fújok. Ő most 
Kern Andrással és Hernádi Judittal készül balatoni turnéra Jó 
érzés, ha szöveget vagy zenét ír, Tamással mi vagyunk az el-
sők, akik halljuk. Színes az életünk, kis dolgoknak is nagyon 
tudunk örülni. 

– Ezen sok múlik. 
– Ha valaki el van keseredve, azt szoktam mondani: az élet 

szép, csak mi nehezítjük meg. Csak betegség ne legyen, a töb-
bit így vagy úgy megoldjuk. Például édesanyám beteg lett, és 
hogy az elmenetelénél ott lehettem, hálás vagyok a sorsnak. 
Egy kicsit más ember lettem. 

Idén nem szerettem volna nagy születésnapot, csak szűk 
családi körben. Amikor az egyik barátunk ezt meghallotta, 
átjött hozzánk, és kijelentette: magamra vállalom a születés-
napodat. Ne törődj semmivel, semmihez nem nyúlhatsz. Ő 
fogta ki a halakat egy másik barátunkkal, halászlét főztek, 
túrós csuszát, sokféle sütemény is került az asztalra. Öt tortát  
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kaptam. Sok embert hívtak meg, akiket 
szeretek, körülbelül ötvenen voltunk. Még 
mindig megkönnyezem, ha erre a napra 
gondolok. És ami még nagyon jólesett, 
hogy másnap Jurcsó János polgármester 
úr, Tóth Péter alpolgármester úr és Szabó 
Tamás képviselő úr, akinél húsz éve vásá-
roljuk a finom pecsenyére valót, az önkor-
mányzat részéről felköszöntöttek. Szóval 
az élet szép... Ezt tartom szem előtt. 

– Nagy szerencse, ha valaki ezt felis-
meri, átérzi és sugározza magából. Mások-
nak is erőt adhat, segíthet vele. 

– Anyáskodó típus vagyok, melyet a 
családi és a baráti körben kamatoztatok. ők 
pedig élvezik. Boldogsággal tölt el, ha má-
soknak örömet tudok szerezni. Remélem, 
hogy a rengeteg élmény maradandóvá vá-
lik a szeretteink számára. 

– A beszélgetésen már többször átsej-
lett a válasz, de Balatonkeneséhez milyen 
érzések fűzik? 

– Alapvetően nem voltam balatoni em-
ber. Gabi igen, fiatal korában sokat járt ide 
a barátaival, motoroztak, csajoztak, jól 
érezték magukat. Én anyuékkal, a három 
testvéremmel jöttem nyaralni. Aztán építő-
táborban jártam itt, majd a turnék során is 
sok időt töltöttünk a Balaton mellett. Ke-
nese a béke szigete számunkra. Vannak he-
lyek, amiket imádok. Ha jön hozzánk va-
laki, aki még nem járt erre, fölmegyünk a 
kilátóhoz; elvisszük a Katica pékségbe egy 
fagyira, vagy koncertet hallgatunk a temp-
lomban. A nyári programokat is szívesen 
látogatjuk. Gyakran fordultunk meg a So-
rompó kisvendéglőben, ahol retro esteket 
tartottak. Végigroptuk az estét az aszfal-
ton. Olyan jól éreztük magunkat, hogy a 
következő évben a barátainkat is elhívtuk. 
Nagyon szeretem a partot, ahová gyakran 
sétálunk ki Macesz kutyánkkal. – Évekig 
jártunk külföldre, de már nem vágyunk, 
mert itt minden megvan, ami a pihenéshez, 
a nyaraláshoz szükséges. Felfedeztük, 
hogy Kenesén a tél is gyönyörű, különö-
sen, amikor nagy hó esett. 

Viszont ha az imádott Balatonkene-
sémről beszélek, egy dolgot hiányolok: a 
kertmozit. Manapság azt mondják, mozi 
helyett a legtöbben már otthon néznek fil-
meket, viszont így kimarad az a közösségi 
élmény, amit a moziba járásban szeretek. 

– Reméljük, egyszer még találkozha-
tunk a kenesei kertmoziban. – További sok 
örömöt, boldog percet kívánunk Balaton-
kenesén, és a Hírlap olvasói nevében még 
egyszer: boldog születésnapot! 

Nagy Krisztina

  

Grecsó Krisztián könyvbemutatója 
2021. július 9., 18:00 óra 

Könyvtárudvar 
Anekdoták, jó szó, mosoly… 

Adomák, családi történetek, 
a mában élő múlt szövevényes 

és felkavaró anekdotái hangzanak el. 

 
Írókkal a könyvtárudvaron 
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A Bírák könyvének vannak ismertebb és ismeretlenebb 
szereplői is, ám talán a legközismertebb – még a nem biblia-
olvasó emberek számára is – Sámson egészen kivételes sze-
mélye. 

Sok tekintetben persze hasonlít a többi bírához, beleillesz-
kedik a királyság kora előtti időket leíró könyv szerkezetébe: 
mikor Isten népe elfordul az Úrtól és hűtlenné lesz, Isten 
engedi, hogy a környező idegen és el-
lenséges népek támadják és sanyar-
gassák. Majd Izráel bűnbánatot tart, 
segítségért könyörög, Isten pedig ki-
választ és elküld valakit, aki népe 
szabadító harcosa lesz. 

A legtöbb szempontból azonban 
Sámson kilóg a sorból. 

Őt nem hétköznapi élete egy pont-
ján szólítja meg és hívja el küldeté-
sére Isten, mint a többieket, például 
Gedeont, hanem már fogantatása előtt 
kiválasztja. Továbbá nem olvassuk 
róla, hogy különösebb bírói hivatalt is 
vitt volna, nem vállalt említésre méltó 
társadalmi szerepet. És fontos kü-
lönbség még, hogy az elnyomó filisz-
teusok elleni küzdelemben ő nem ki-
sebb vagy nagyobb sereget toborzott, 
hogy élükre állva vívja ki a győzel-
met, hanem magányosan harcolt. 

Bármit is tesz Sámson, az elég 
zűrös életében, a filiszteus nőkkel való provokatív kapcsolatai-
ban is, minden mögött ott van ez a kiválasztottság, hogy Isten 
népéért küzdjön a sanyargatók ellen. Története nagyon érde-
kes, tele szinte mesés elemekkel, sok művészeti alkotás, fest-
mény, opera ihletője volt már. Sámson úgy tűnik fel benne, mint 
valami ókori superman, mint egy ősi Marvel-figura, az em-
berfeletti képességével, erejével. Kicsit tényleg olyan, mint 
egy mesehős. 

Tarthatjuk az egészet furcsának vagy érdekesnek, izgal-
masnak, de tudjuk, hogy egyetlen szentírási történet sem azért 
van, hogy szórakoztasson, hanem hogy megszólítson bennün-
ket. Istennek szentelt életről olvastunk, és mikor ilyesmi jön 
elénk az Ó- és Újszövetség más lapjain, akkor azzal az üzenet-
tel találkozunk, hogy Isten szent, és ezért az Ő népének is 
szentnek kell lennie! Azt mondja az Ige: Szentségre vagytok 
elhívva! Pál, mikor leveleit írja a keresztyén testvéreknek, 
szentek gyülekezetének szólítja őket! 

Bizony, ez nem egy mese egy legendás hősről, hanem a mi 
életünkről, nekünk szóló történet. Mert a „szent” szó nem 
legendás hőst vagy valamiféle tökéletes embert jelent, hanem 
azt, hogy Isten számára elkülönített, Isten által kiválasztott, az 
Övé. Isten népe, Isten gyermekei vagyunk, ahogy a Szentírás-
ban Pál is írja: szentek és szeretettek. A szentség az Istennel 
való kapcsolatot jelenti, melyben mindenekelőtt és legfőképp 
Isten dönt, hív el és cselekszik, de válaszként kell az ember 
odaszánása, elköteleződése és engedelmes hűsége is. Sámson 
példája erről tanít minket. 

Arról, hogy Isten döntése és kiválasztása az 
elsődleges, ahogy erről tesz bizonyságot a keresz-
telők előtt énekelt dicséretünk is: „Nem éltem még 
e föld színén, Te értem megszülettél, még Rólad mit 
sem tudtam én, tulajdonoddá tettél, még meg sem 
formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy 
társam légy e földön”. 

Nem valami érdemünk, kiharcolt-elért teljesít-
ményünk miatt dönt mellettünk Isten, hanem e-

gyedül kegyelmes jó tetszése szerint, és mi csak végtelen 
hálával áldhatjuk Őt, hogy egyáltalán ismerhetjük, hogy éppen 
minket, bárki máshoz hasonlóan méltatlanokat és esendőket 
ajándékoz meg irgalmasan a hit ajándékával! 

Ugyanakkor kell a mi döntésünk, az emberi engedelmesség 
döntése is! Milyen szép példa a Sámson szüleié, akik már a 
gyermekük fogantatása előtt tett ígéretre válaszul azt kérdezik 

őszinte odaszánással, hogy akkor mi-
ként is kell nevelniük majd a fiukat. 
Így tudják meg, hogy semmi szőlőfé-
lét sem alkoholt nem fogyaszthat, és 
soha életében nem érheti borotva a fe-
jét. Isten ismeretére és tiszteletére és 
saját küldetésére kell tanítaniuk. Bár-
csak ilyen szentlelkes elkötelezettség-
gel kérdezné és aztán élné meg a hívő 
nevelést minden szülő és keresztszülő, 
akik elhozzák gyermeküket, hogy azok 
a keresztségben Krisztus szövetségébe 
befogadtassanak! 

Látjuk Sámson példáján, hogy Is-
ten valóban vele volt mindvégig, és fel-
növekedve csodálatosan, emberfelet-
tien megerősítette. Egyszer 1000 rátá-
madó filiszteust vert le egymaga egy a 
pusztában talált kiszáradt szamár-áll-
kapoccsal, máskor egy városban ellen-
ségei csapdájába esve, éjjel az egész 
városkaput kiszakította a helyéből, és 

a hátán vitte fel a szemben lévő magaslatra. 
Bár nem vagyunk Sámsonok, mégis ismerjük mi is, milyen 

támadásoknak kitéve lenni – akár fizikai, akár sokkal inkább 
lelki értelemben, és tudjuk azt is, milyen a tehetetlenség érzése 
az élet csapda-helyzeteiben. Erőtlenül és belefáradva fohász-
kodunk, és ilyenkor igenis mi is megtapasztalhatjuk, hogy ne-
künk ugyanúgy adatik az „ember feletti” erő, az ígéret szerint: 
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít en-
gem!” „Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon e-
rőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a 
legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, 
erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és 
nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” 

És példa számunkra Sámson abban is, hogy az Istenhez 
tartozásnak kell legyen külsőleg vállalt jele is: más vagyok, az 
Övé vagyok. Persze ez az ő esetében a bizonyára már jó hosz-
szúra megnőtt haja volt, nagy erejének a záloga, de sokkal in-
kább mindaz, amiről e külső jel beszélt: hogy igent mondott 
Isten vezetésére, és nemet a „szőlőre és borra”, vagyis amire 
Isten éppen nemet mond az életünkben. Ez pedig sokkal feltű-
nőbb, mint a hosszú haj! 

Látható bizonyságtétel az Istenhez tartozásunkról, mikor 
vasárnap templomba indulunk, noha éppen csinálhatnánk mi 
is valami mást. Látható az életünkben, hogy miben veszünk 
részt és hogyan, és hogy miben nem! Hallható, hogy hogyan 
beszélünk és hogyan nem! Vagy ha mégis megtörténik, tudunk 
bocsánatot kérni, megbocsátani, békességet munkálni. Olyan-

ISTENNEK SZENTELVE 
„Hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? … Istennek 
vagyok szentelve születésemtől fogva” 

(Bírák könyve 16,15.17)
„Mivel Ő, a Szent hívott el titeket – magatok is szentek legyetek.” 

(Péter 1. levele 1,15)
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ná lenni, amire az Ige int minket Pál apostolnak a Kolossé-
beliekhez írt levelében: „Öltsetek tehát magatokra – mint 
Isten választottai, szentek és szeretettek – könyörületes szí-
vet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el 
egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek pa-
nasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott 
nektek. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert 
az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége u-
ralkodjék a szívetekben. A Krisztus beszéde lakjék benne-
tek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcses-
séggel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. A-
mit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus ne-
vében tegyétek.” 

Kié a szívünk? A döntéseink, a tetteink, a szavaink, a gon-
dolataink, az érzéseink? A Deliláké, akik vagy amik követe-
lőzve kérdezik: hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem 
enyém a szíved? 

Nagyon nehéz nemet mondani! Olvastuk, ahogyan ez az 
asszony vég nélkül nyaggatta Sámsont úgy, hogy végül „halá-
losan megunta” és engedett. Elárulta erejének titkát, Delila 
pedig jó pénzért őt árulta el a filiszteusoknak. A gonosz állan-
dóan támad, a médiából, közösségeinkből is ömlik, árad ránk 
ez a világ a maga értékrendjével, csapdáival, hazug ígéreteivel, 
és a szívünket akarja! Az övé? 

Vagy azé, Aki Egyszülött Fiában végtelenül szeret, meg-
váltott a halálból – halott életemből, a bűnből – minden gyen-
geségemből, a gonosz hatalmából – megőriz és velünk akar 
lenni. Tanítani, vezetni, erősíteni, megszentelni. Mert Isten nem 
azt szeretné, hogy az életünk „része” legyen. Ő az életünk sze-
retne lenni! 

 
Némethné Sz. Tóth Ildikó 

(elhangzott igehirdetésből átdolgozva) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANGVERSENYEK A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 
2021 NYÁR 

 
Számos fórumon olvashattuk, hogy a járványhelyzet természetesen a koncertéletre is negatívan hatott – a művészek nem 
tudtak dolgozni, a közönség pedig nem járhatott hangversenyre. Örömmel írhatom, hogy Balatonkenesén, a református 
templomban idén nyáron is lesznek zenés estjeink, mert az alábbi fellépő művészek mindegyike vállalta a fellépést fix 
honorárium nélkül, becsületkasszás alapon is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szeretettel várjuk tehát a templom „hűvösébe” kedves Közönségünket! 
Sipos Csaba 

a református gyülekezet kántora, szervező 
 

Július 11. vasárnap, 18:00 óra 
Urbanics Tamás orgonahangversenye 

Az Orgonaalap szervezésében 
 

Július 14. szerda, 18:00 óra 
Sárréti Márton és barátai barokk estje 

Önálló koncert 
 

Július 18. vasárnap, 18:00 óra 
Református kántorok orgonahangversenye 

Az Orgonaalap szervezésében 
 

Július 23. péntek, 16:00 (!) óra 
A Neked8 énekegyüttes hangversenye 

Önálló koncert 
 

Július 31. szombat, 18:00 óra 
Füredi Veronika és barátai kamaraestje 

Nyári Zenés Áhítatok 
 

Augusztus 15. vasárnap, 18:00 óra 
Baranyai Anett operaestje 

Nyári Zenés Áhítatok 
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A nyári időszak mindenki számára különleges. Tervek, 
programok ideje. Az egyházi időszak is egy kicsit különleges, 
a tanító Jézusra odafigyelés és az imádkozó Máriával való kö-
zös idő a keresztények számára. Most ez utóbbit szeretném egy 
kicsit bemutatni. 

Július 2-án ünnepli Anyaszentegyházunk Szűz Mária láto-
gatását Erzsébetnél, ez nevezzük a Vizitáció ünnepének is, 
vagy a régi magyar népnyelvi forma szerint Sarlós Boldogasz-
szonynak. Azt az örvendetes találkozást ünnepeljük, a Szent 
Szűz és Erzsébet asszony 
között, amely Jeruzsálemtől 
mintegy 15 km-re történt, 
Ein-Karin-ban. Szűz Mária 
azért vállalta ezt az egyéb-
ként nem veszélytelen utat 
Názáretből, hogy rokonának 
segítségére legyen, aki gyer-
meket várt. A Szűzanya is 
már a szíve alatt hordta az Úr 
Jézust, hiszen már az An-
gyali üdvözlet után vagyunk. 
Ez a találkozás nem pusztán 
a két kismama között történt, 
hanem a Szent Magzatok is 
köszöntik egymást: „És tör-
tént, hogy amint Erzsébet 
meghallotta Mária köszön-
tését, felujjongott méhében a 
magzat, és Erzsébet eltelt 
Szentlélekkel” (Lk 1,41) Er-
zsébet köszönti Máriát, a 
Szentlélek kinyilatkoztatja 
neki Mária jelen állapotát, 
amelyet a magzat Keresztelő 
János is jelez. Íme, két asz-
szony, akiknek az élete Isten 
kegyelméből nem várt for-
dulatot hozott. Mária a fiatal 
szűz, és Erzsébet, az éltes 
korú asszony, egyaránt gyer-
meket fogant. Erzsébet kö-
szöntésére Mária a Magni-
ficattal felel, amelyben hálát ad Istennek mindazért, amiben 
részesítette. A két nőt eme találkozás még jobban megerősíti 
Isten iránti hitében és szeretetében. Az Egyház Máriával együtt 
örvend Isten üdvtervének, amelyet Szűz Mária által valósított 
meg, hiszen Isten Máriában felemelte az emberiséget. Mária 
az a paradicsomkert, akit az isteni kegyelem tisztán megőrzött, 
és aki egész életében romolhatatlan tisztasággal és bűntelen 
élettel mondott mindig Igent Isten akaratára. 

Tudjuk, hogy a mi emberi szintünkön is mennyire megha-
tározó egy mély baráti-testvéri találkozás. Milyen boldogságot 
érzünk, ha a jó híreinket, élményeinket megoszthatjuk szerette-
inkkel. De még milyen felemelő ez a találkozás, amelyet maga 
az Isten készített elő, az ember beleegyezésével; ez olyan fokú 
teljesség, aminél tökéletesebb egyszerűen nem létezik, hiszen a 
folyamatnak mind a Teremtő, mind a teremtmény aktív részese. 

Az ünnep népnyelvi elnevezése a Sarlós Boldogasszony 
arra utal, hogy ez az időszak az aratásról szól, aminek a régi 
eszköze a sarló volt. Eleink az aratás munkáját így a Szűzanya 
oltalmába ajánlották és buzgón fohászkodtak Égi Édesanyánk-
hoz jó termésért. 

Augusztus 15-én ünnepeljük Nagyboldogasszony ünnepét, 
azaz Mária Mennybevételének ünnepét, mely Egyházunk leg-
nagyobb Mária ünnepe, egyúttal Magyarország védőszentjé-
nek napja. Isten megóvta Máriát az áteredő bűntől, és Mária 
életében sem követett el bűnt, ezért vétetett fel a mennybe, Is-
ten ezzel igazolta a Szűzanya érdemeit. A feljegyzések alapján 
64 és 72 év közé tehető Mária földi életének hossza. 

Augusztus 15-e egyben Magyarország Mária oltalmába 
ajánlásának emlékünnepe (ez utóbbit Magyarok Nagyasszonya 

néven az 1896. évi millen-
nium óta október 8-án külön 
ünnepként üli meg a katoli-
kus magyarság). Augusztus 
15-ét Szent István avatta ün-
neppé Magyarországon. Éle-
te végén ezen a napon aján-
lotta fel az országot Szűz 
Máriának, ami megalapozta 
a Regnum Marianum esz-
mét, amely szerint Magyar-
ország Mária országa. Az 
ünnep elnevezéseként ná-
lunk a Boldogasszony szón 
alapuló Nagyboldogasszony 
honosodott meg. A krónikus 
hagyomány Szent Gellért püs-
pök érdemének tudja be, 
hogy Jézus anyja magyar föl-
dön a „Boldogasszony” ne-
vet kapta. Az Árpád-korban 
Szűz Mária lett a magyarok 
legfőbb oltalma, a koronázó 
templomok, főpapi székes-
egyházak, számtalan monos-
tor, búcsújáró hely és kisebb 
templom a Szűzanya oltalma 
alatt állottak. 

Nagyon fontos, hogy a 
nyári pihenés időszaka alatt 
se feledkezzünk meg hitbéli 
kötelességeinkről, hiszen 
vallásos életünkben nincsen 

olyan, hogy szabadságunkra való tekintettel felfüggesszük hit-
életünket. Sőt, éppen a megnövekedett szabadidőnk lesz alkal-
mas arra, hogy a szabadság ideje alatt megpróbáljunk tudato-
san több időt szentelni annak, ami megerősíti hitünket. Jó idő-
beosztással, felelősen, ne csak a passzív, hanem az aktív pihe-
nésre törekedjünk. Keressünk alkalmat arra, hogy csendben, 
szemlélődve „egyenesbe jöjjünk” önmagunkkal. Vegyünk a 
kezünkbe bátran lelki olvasmányt, Szentírást vagy Szentek 
életét, imádkozzunk most nagyobb áhítattal, egy kicsit többet, 
mint máskor. Ha valóban igyekszünk ezekre a dolgokra fi-
gyelni, mindezek segítségével gyümölcsözően irányíthatjuk 
gondolatainkat Isten felé. Járuljunk buzgón szentségekhez, ne 
hanyagoljuk el a vasárnapi szentmisét, és ha megtehetjük, jöj-
jünk el szentségimádásra, akár hétköznap is szentmisére, hi-
szen a szentmise keresztény életünk forrása. 

Kívánok minden kedves Olvasónak jó egészséget és pihe-
nést, testi-lelki szellemi felfrissülést a nyárra! 

 
Medveczky Miklós 

plébános 

Nyáron is együtt Jézussal és Máriával 



Balatonkenesei Hírlap                     – 32 –  2021. július 

Tombol a nyár. Rekordokat döntenek a Cel-
sius-fokok az időjárás-jelentésben és néha már 
visszasírjuk a májusi hűvösebb napokat. A szép 
idő persze sokakat arra ösztönöz, hogy kirándul-
janak, új helyeket fedezzenek fel vagy visszalá-
togassanak egy-egy kedves, ismerős tájra. Van, 
aki ezt egyedül teszi, de úgy gondolom, a többség 
ezt a családjával, barátaival teszi meg. Bevallom, 
én időről időre nagyon szeretek egyedül elvo-
nulni és csendben szemlélni a tájat, hagyni a gon-
dolataimat száguldozni, vagy csak megpihenni, 
ahogy alakul. De az is nagyon jó, mikor egy ba-
ráti társasággal együtt vagyunk, esetleg sütöge-
tünk valami finomat, és megbeszéljük az eddig 
meg nem beszélteket. 

Miközben ezt írom, az jutott eszembe, vajon 
én melyiket is szeretem jobban? Egyedül lenni 
vagy együtt lenni másokkal? De tudom-e, hogy 
kikkel szeretek a legszívesebben időt tölteni? Kik 
azok, akiknek véleménye valóban fontos nekem, 
akik támogatnak, akik erőt adnak? Ők egy szű-
kebb baráti kört jelentenek. Kik azok, akik egy-
szerűen engem töltenek fel energiával, jókedv-
vel, élettel mikor találkozunk? Ők egy tágabb ba-
ráti kört jelentenek. 

Ezek a kérdések nemcsak bennem fogalma-
zódnak meg. Ph.D Brene Brown – aki kutató 
professzorként dolgozik a Houston-i egyetemen 
és számos emberi kapcsolatokkal foglalkozó 
könyv szerzője – szintén feltette ezt a kérdést. 
Szerinte azoknak az embereknek a listája, akik 
döntéseinkben mértékadóak, létük támogató, 
akik viszonyítási pontot jelentenek számunkra, 
egyszóval a szűkebb körben lévők nevei elférnek 
egy 3x3 centiméteres papírdarabon. Talán kicsi-
nek tűnik a méret? Véleménye szerint a határt azért fontos 
meghúzni, mert arra törekedni, hogy minden szerettünk, bará-
tunk és ismerősünk megértse döntéseinket és mellettünk áll-
jon, lehetetlen vállalkozás. Az azonban sokat jelenthet, ha 
olyan emberektől kaphatunk visszajelzést, inspirációt, támo-
gatást, akik valóban fontosak számunkra és akiknek mi is fon-
tosak vagyunk. 

Próbáljuk meg összeállítani a szűkebb baráti listánkat! 
Gondoljuk végig részletesen, ki miért kerülhet fel rá, és ki az, 
akit most inkább lehagynánk róla. Ha most úgy érezzük, senki 
nem jut eszünkbe, akit jó szívvel felírnánk erre a listára, semmi 
gond! Megnézhetjük azt is, hogy a jelenlegi kapcsolataink kö-
zött van-e olyan, amit szívesen szorosabbra fűznénk, és végig-
gondolhatjuk azt is, milyen lépések segíthetnek ebben. Henry 

David Thoreau író ezt a szűkebb kört 
így jellemezte. „Ők azok, akik táplálják 
egymás reményeit. Nekik egyformán 
kedves a másik álma.” 

Ugyanakkor van egy tágabb baráti 
kör is. Azoknak a listája, akikkel szíve-
sen töltünk együtt időt, akik energiával 
töltenek fel, akikkel egész egyszerűen 
jó együtt lenni. Na, itt már egy nagyobb 
darab papírra is szükségünk lehet! Ha 
pedig egy kis segítség jól jönne a kap-
csolataink átgondolásában, akkor néz-
zük át a naptárunkat, és írjuk ki az el-

múlt 1-2 hét programjait egymás alá a papírra. Majd írjuk 
mellé, melyiken hogyan éreztük magunkat, feldobottan vagy 
lehangoltan jöttünk el róluk, mennyiben tudtunk lelkileg tölte-
kezni, valóban jókedvűek lettünk-e egy találkozás után, vagy 
éppen ellenkezőleg. Kirajzolódik egy baráti kör, kik azok, akik 
javítják a hangulatunkat és a velük való együttlét örömet ad. 
És biztos lesznek olyanok is, akik inkább energiavámpírként 

vannak jelen az életünkben, és ezért velük egyre 
lazább kapcsolatot szeretnék fenntartani. 

A végére hagytam a számomra (és sokak szá-
mára) legszűkebb „baráti” kört megjelenítő sze-
mélyt, a Jóistent. Az Ő léte számomra nem kér-
dés, és a Vele töltött idő sem. Neki dedikált helye 
és ideje van az életemben. 

Miért is jó ezeket végiggondolni? Hát itt a 
nyár! A programok, kirándulások, találkozások 
ideje! Milyen szép lenne, ha életünk fontosabb 
eseményeit meg tudnánk beszélni azokkal, akik-
nek a véleménye valóban fontos számunkra és 
akikről tudjuk, hogy támogatnak minket! Milyen 
jó lenne, ha ezen a nyáron a legtöbb szabadidőt 
azokkal tudnánk tölteni, akik örömet hoznak a 
mindennapjainkba, akik energiával töltenek fel 

minket, akik a mi arcunkra is mosolyt tudnak csalni! 
A baráti kapcsolatok értékét jelző és nagyon ötletes képet 

épp a minap olvastam, Sean Covey üzletember egyik cikké-
ben: „Szükségünk van a barátokra. Ők az élet nagy salátástál-
jában a pirított bacon-kockák.” – Mindenkinek sok-sok pirí-
tott bacon-kockát kívánok ezen a nyáron! 

M. Teréz nővér 

Életvezetés – Örülök-e a barátaimnak? 
Mottó: Sok ember fog ki- és besétálni az életedbe, de csak az igaz barátok 
hagynak lábnyomot a szívedben 

Eleanor Roosevelt
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Egyik meleg nyári hajnalban korán kimentem az udva-

runkba, ahol Tappancs, a kutyánk várt. Ő egy rendkívül aktív 
keverék kutyus. Tappancs már kora hajnalban komoly futásba 
kezdett, villámként róva a köröket a templom udvarában. 
Ilyenkor jól tudjuk, nincs más lehetőség, meg kell várni, míg 
kifárad, különben balest lesz. Mivel én nem szaladgáltam vele, 
volt időm, lehetőségem elnéznem őt, az 
örömét, és azt, ahogyan rója a köreit az 
udvarunkon, a nagyra nőt hársfáink kö-
rül. Ahogy ott álldogáltam, egyre csak a 
hála gondolata járt a fejemben. Hirtelen 
hálát adtam Istennek mindazért a csodá-
ért, ami körülvesz nap mint nap. A mada-
rak csicsergéséért, a virágok illatáért, a 
csodálatos, lassan kezdődő napfelkelté-
ért, a barátaimért, az értem elmondott 
csendes imákért, és ezért az önfeledt, vi-
dáman rohangáló kutyusért. Akkor, kora 
hajnalban megértettem és átéreztem, mi 
is az a valódi hála… 

Biztos vagyok benne, hogy már sokan 
voltunk úgy, hogy szerettük volna hálásnak érezni magunkat, 
de valahogy nem működött. Vannak olyan napok, mikor alig 
találunk valamit, amiért hálásnak lehet lenni. Máskor viszont 
olyan egyszerűen, tiszta szívből előjönnek azok a dolgok, ami-
kért hálát lehetett adni. Itt érdemes kicsit elgondolkodni, mi a 
helyzet az élet, a világ, a természet apró csodáival, amikkel nap 
mint nap szembekerülünk? Csak remélem, hogy te is, kedves 
olvasó, eljutottál már oda, hogy tudod milyen érzés, amikor 
szinte abba sem tudod hagyni a hálaadást, vagy a szíved mé-
lyén úgy érzed, újra nehéz kimondani bármit, pedig minden ott 
van, és felemel téged. Könnyűvé válsz, és lehet az ég boron-
gós, a te arcod mégis szüntelenül ragyog a mosolytól. Igen, 
vannak olyan reggelek, mikor egyszerűen csak érezzük, hogy 
ki fog tartani ez az öröm, hálaadás egész nap. Sőt nem csak 
kitart, hanem adhatunk másoknak is ebből a mosolyból, jó 
kedvből. Biztatok mindenkit, hogy holnap reggel, de még in-
kább minden nap, amikor még éppen csak indulsz, nézz körül, 
nézz magadba, lásd meg a legkisebb dolgot is, amik téged 

körbevesznek, amit szeretsz, és adj időt magadnak a hálára. Az 
az egészen pici hála, amit észreveszel, bátran hidd el: képes 
maga után húzni a nagy dolgokat is. Az őszinte rácsodálkozás, 
a pillanatra való ráfigyelés nem csak valamiféle gyakorlat, ha-
nem egy apró kis utacska a valódi boldogság széles ösvényén. 
Ha hálásak tudunk lenni azért, amit észreveszünk, amit felfe-

dezünk a minket körülvevő világból, ak-
kor egy olyan forrást találunk az életünk-
ben, ami el tud vezetni a békességhez, 
még inkább a valódi szeretethez. Na-
ponta csodálatos dolgokat láthatunk! 
Azonban szükségünk van arra, hogy 
gyakoroljuk az odafigyelést, és ezáltal 
mindennap észrevegyük az élet apróbb 
és nagyobb ajándékait. Mert ha észre-
vesszük, akkor abban a pillanatban már 
képesek is vagyunk hálát adni értük. 

Sokszor Böjte Csaba testvér szavai 
jutnak eszembe a hálaadáson gondol-
kodva. Mikor Csaba testvér 30 éves papi 
jubileumát ünnepelte, maga fogalmazta 

meg nagyon bölcsen és érthetően a hálaadás fontosságát és 
örömét: „Az elmúlt évek minden – imában, munkában, gyer-
mekekkel, felnőttekkel vesződve, kacagva – eltöltött percéért 
hála és köszönet van a szívemben! Minden egyes kicsi vagy 
nagy emberkéért hálát adok Teremtőmnek, azokért is, akik kér-
ték, elfogadták a szeretetemet, azokért is, akik átkaroltak, fel-
emeltek a maguk szeretetével. Számomra az igazi keskeny, me-
redek út az öröm, az élet útja, ez a csodák földje, hol nap mint 
nap gyermekeink életében, környezetemben bármerre is nézek, 
megtapasztalhatom Teremtő Istenem hozzánk lehajló jóságát, 
gondoskodó szeretetét, azt a hatalmas életerőt, mely virágba 
borítja, termővé teszi a világunkat…” 

Mit is kívánhatnék ezekben a kánikulás, nyári napokban? 
Talán egészen egyszerűen csak annyit: merjünk időt szánni a 
szépre, a jóra, az örömre, mert akkor sokunk lelke mélyén újra 
és újra meg fog fogalmazódni a mi saját hálaadásunk. Kívá-
nom, hogy így legyen! 

M. Erzsébet nővér

Gondolatok a háláról… „Egy hálás szív, na az a mennyország 
Minden egyes nap, amíg él...” 

Kowalsky meg a Vega

  
Egyszer volt, hol nem volt, talán az Óperenciás tengeren is túl egy városka szélén éldegélt egy nagymama és egy 
nagypapa. Aprócska vályogházuk és egyszerű udvaruk volt. De nagypapa és nagymama dolgosan élték hétköznapja-
ikat. Nagypapa ácsként dolgozott, és soha el nem fogyó mosollyal arcán jött-ment a tetőkön. Nagymama és nagypapa 
nagyon szerettek alkotni. Nagypapa nagy türelemmel szerelte a vekkereket, nagymama pedig ügyesen varrt kézzel, 
ha kellett, egy-egy terítőt, vagy éppen takarót.   
Volt három csodaszép unokájuk, akik az egész nyarat nagymamánál és nagypapánál töltötték. Nagymama maga varrt 
textilbabákat az unokáknak, hogy legyen mivel játszaniuk. A legcsodálatosabbak a nyári esték pillanatai voltak. A 
kicsi vályogház gerendái alatt az ágyban fekve nagypapa és nagymama vidám mesékbe kezdett, és nagyokat kacagva 
válaszoltak minden kérdésre, melyek unokáik szájából elhangzottak. Nagypapa és nagymama minden nyárra kitalált 
egy közös kirándulást az unokákkal, mert jól tudták: a gyerekeknek minden közösen megélt élmény egy életre szól. 
Múltak az évek, az unokák nőttek. Mígnem egyik évben az unokák kitalálták, hogy a szünet utolsó napján ők szeret-
nének köszönetet mondani, hálát adni nagymamának és nagypapának a nyár minden ajándékáért. Nagy titokban 
folytak az előkészületek. Az unokák kitakarították a kicsi vályogházat, aztán virágot szedtek, hogy a sok szép emléket 
őrző házikót feldíszítsék. Végül még ebédet is főztek nagy lelkesen, de kevés szakértelemmel. Nagypapának és nagy-
mamának pedig délelőtt szigorúan pihennie kellett az udvaron. Mikor végre elérkezett az idő, nagypapa és nagymama 
belépett a feldíszített házikóba, és a látványtól peregtek a könnyeik. „Gyerekek, ezt miért csináltátok?” – ez volt 
nagymama egyetlen kérdése. „Miért, miért? Azért, mert meg akarjuk köszönni a nyarat!” – volt az egyszerű válasz 
az unokáktól. És csak úgy ragyogtak a szempárok a szívből feltörő hálától. 
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Magyarországon az iskolai szociális 
munka ma még gyermekcipőben jár. Egyéni 
tapasztalatom alapján mutatom be – szemé-
lyes érintettség kapcsán – a szociális munka a 
kezdeti nehézségeit. Feltételezem, hogy sok-
szor a szakmán belül sem tudták a családsegí-
tők, hogy iskolai, óvodai szociális munkát vé-
geznek. Megítélésem szerint, ha ma megkér-

dezünk valakit erről, nem sokan tudják határozottan kijelenteni, 
hogy ilyen létezik. Magáról a tevékenységről még kevesebb in-
formációval rendelkezhet a hétköznapi ember. 

Hazánkban az 1930-as 
évek második felétől beszélhe-
tünk iskolai szociális munká-
ról. A katolikus egyházon belül 
az iskolanővérek, például a Mi-
asszonyunkról Nevezett Sze-
gény Kalocsai Iskolanővérek 
tevékenysége folytán jelent 
meg. Tevékenységi körükben 
egyéni esetkezelés, családokkal 
va-ló munka iskolában és tere-
pen egy-aránt szerepelt. A nő-
vérek pedagógusvégzettséggel 
rendelkeztek, a tantestülethez 
tartoztak. Munkájuk szorosan 
kapcsolódott az adott iskolá-
hoz. A tanításon kívül az isko-
lai teljesítményromlás, iskolá-
ból történő lemorzsolódás megelőzése kapcsán végeztek család-
gondozást. A családgondozás elsősorban Budapesten, nyomorne-
gyedekben történt. A szocializmusban az illegalitásba került szer-
zetesrendek közül személy szerint én a Kalocsai Iskolanővérekkel 
kerültem kapcsolatba, Balatonakarattyán. Bekapcsolódtak a tele-
pülés gyermekeinek idegennyelvű oktatásába, illetve a magyar és 
történelem tantárgy korrepetálásába. 

1964-ben bevezetésre került Magyarországon a gyermekvé-
delmi felelős munkakör. Mérföldkő volt a gyermekvédelem tekin-
tetében, hiszen ezt megelőzően a kommunista hatalom a pedagó-
gusokban látta a gyermekvédelem képviseletét. A rendszerváltást 
követően hamar megjelentek a különböző irányzatok, szám sze-
rint három főbb típus. 

Belső iskolai szociális munka 
Ez a hagyományos modell. Alternatív, a reformpedagógiát 

képviselő iskolákban jelent meg. Ezek az iskolák alkalmaznak im-
már 20 éve iskolai szociális munkást. Halmozottan hátrányos 
helyzetű, valamint tradicionális, a szokásoknak megfelelő isko-
lákban teljesíteni nem tudó gyerekek számára nyújt segítséget. 
Ebben a modellben egy ember oldja meg a problémát. Ennek ab-
ban van a jelentősége, hogy az adott intézmény szakembere belül-
ről látja a helyzetet. Nehézséget jelent viszont, hogy a „belső szak-
ember” számára nem mindig eredményes képviselni a család ér-
dekeit az iskolával vagy egyes kollégákkal szemben. A modell si-
kere abban áll, hogy iskolán kívül is foglalkozik a tanulók problé-
máival. A pedagógiai munka során nagy hangsúlyt fektetnek a se-
gítségnyújtásra. Az alternatív iskolatípusban sokkal közelebb áll 
egymáshoz a pedagógia és a szociális munka, mivel az iskola 
alapvető elgondolása, hogy a szociális szakértelemre támaszkod-
jon. Általánosságban elmondható, hogy ezekben az iskolákban a 
diákok problémái koncentráltan vannak jelen. Így a szociális 

munka más oktatási intézményektől eltérően meg tudott maradni; 
máshol átalakult, vagy éppen megszűnt a szolgáltatás. – Esetünk-
ben a szociális szakember munkáltatója vagy a fenntartó, vagy az 
iskola igazgatója. Sokkal hatékonyabb az itt folyó szociális 
munka, ahhoz képest, ha a szociális szakember külsősként végzi a 
segítő szolgálatást. Igaz, az iskolában nincs szupervízió, esetmeg-
beszélő team. Az ilyen iskolákat többségében alapítványok mű-
ködtetik: ilyen például a Gandhi Gimnázium, a Burattino Általá-
nos és Szakképző Iskola.  

Külső iskolai szociális munka 
Ebben az esetben prevenciós modellről beszélhetünk. Kiala-

kulásának idejéhez 1992 nyaráig kell visszamenni: a Ferencvá-
rosi Iskola Szociális Munkás Hálózata, mai néven a Ferencvárosi 
Fehér Holló Gyermekjóléti Szolgálat hozta létre. A családsegítő 
szolgálat irányítása alatt, intenzív munkakapcsolatban, de önálló 
szakmai elvárások alapján működik. Iskolai szociálismunkás-há-
lózatot működtetnek, melynek felettes a szerve az önkormányzat 
Humán Szolgálató Irodája volt. A szolgáltatás tevékenysége ki-
terjed az iskolákhoz tartozó közösségekre, ide értve a segítői in-
tézményhálózatot is. Ebben a modellben a szociális munkás nem 

a gyermekvédelmi felelős fel-
adatait veszi át, inkább koordi-
náló, összekötő, közvetítő sze-
repet tölt be. Munkakör tekinte-
tében hetente ügyeleti rendszer-
ben működött. Hátránya ebből 
fakadóan, hogy a diákokkal 
való munka nem eredményezett 
kielégítő hatékonyságot. A fő 
hangsúly a csoportmunkára 
összpontosult. Ezen kívül tábo-
rozás és játszóház megszer-
vezé-se kapcsolódott hozzá, va-
lamint a korrepetálás dominált. 
A családokért végzett szociális 
munka kapcsán segélyezési, 
természetbeni támogatásra is 
lehetőség nyílott. Talán azért 

volt ennek a modellnek nagy eredményessége, elfogadottsága, 
mert akkoriban a személyes gondoskodás intézménye, a gyermek-
védelmi ellátások és a hozzá kapcsolódó intézményhálózat még 
nem alakult ki kellő mértékben a maihoz képest. A modellben 
külső szolgáltatók által jelenik meg az iskolai szociális munka. A 
szociális segítő 4-5 iskolában és/vagy óvodában tevékenykedik 
egyszerre. Hátránya, hogy az intézményekben kevés idő marad a 
hatékony segítői tevékenységre. A csoportos és közösségi munka 
keretein kívül az egyéni esetkezelésre pedig már egyáltalán nem 
jut idő. Az ilyen típusú szolgálatásban elsősorban állami fenntar-
tású gyermekjóléti szolgálatok vettek részt: példaként a II. kerü-
leti Gyermekjóléti Központ, de civil szervezetként a Periféria 
Egyesület is megemlíthető. 

A Pécsi modell működését a következő számban tekintjük át. 
Forrás: 
• Homoki Andrea: Az iskolai szociális munkában rejlő lehe-

tőségek a gyermekvédelmi szükségletorientáció alapelvé-
nek figyelembevételével. Képzés és gyakorlat 2019, 17. év-
folyam 3-4. szám, 246. oldal 

• Máté Zsolt: Iskolai szociális munka 2015. Esély, 2015/4. 
• Gyermekvédelmi fogalomtár. Módszertani Gyermekjóléti 

Szolgálatok Országos Egyesülete, 2007 
• Útmutató az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 

bevezetéséhez és gyakorlatához.” – EFOP-1.9.4- VEKOP-
16-2016-00001 kódszámú kiemelt projekt 

• Útmutató az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 
bevezetéséhez és gyakorlatához.” – EFOP-1.9.4- VEKOP-
16-2016-00001 kódszámú kiemelt projekt 

Összeállította: Varga Ákos  
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 

Szociálpolitikai kalauz 
Iskolai szociális munka 

2. rész 
Az iskolai szociális munka hazai kialakulása 

és helyzete 

 

 



Balatonkenesei Hírlap                     – 35 –  2021. július 

Az illegális hulladéklerakó telepek felderítésében nagy szerep jut a rendőrségnek. Ebben a hónapban Éliás Gábor r. alezredes-
sel, a Balatonkenesei Rendőrőrs parancsnokával beszélgettünk, mi a tapasztalatuk. Az ő, valamint a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság Sajtószolgálatának segítségét ezúton is köszönöm! 
 

– Rendőrségi szempontból milyen az illegális hulladék le-
rakásának helyzete Balatonkenesén? 

– Évszakonként változó. Kiemelten problémás a tavaszi-
őszi kertrendezések, ház- és lakásfelújítások időszaka, illetve 
a nyári idegenforgalmi szezon. Sajnálatos módon országos 
tendencia, hogy a környezetünket nagymértékben elszennyez-
zük. Balatonkenese külterületein is megvan ez a probléma. Ke-
nesén is több helyen találunk illegálisan elhelyezett hulladé-
kot, például előszeretettel dobják el a gesztenyefasorban és a 
Papkeszi felé vezető salakos úton a szemetet. Ha mi észleljük, 
természetesen nem megyünk el mellette. A legegyszerűbb 
eset, amikor tetten érjük az elkövetőt. Ha bejelentés érkezik, 
azonnal a helyszínre megyünk. 

Az emberek bele se gondolnak, hogy ahol hulladékhegyek 
állnak, a bogarak, rágcsálók elszaporodnak, az eső a talajba 
mossa a hulladékot – főleg, ha veszélyes hulladékot raknak le –, 
ami előbb-utóbb beszivárog a talajvízbe. Ez már környezetkáro-
sítás, ami rövid és hosszú távon is nagy gondokat okoz. A kihe-
lyezett hulladékra élelmet keresve a vadállomány is odagyűlik. 

– Milyen szervezetekkel, intézményekkel működnek együtt 
ebben a kérdéskörben? 

– A kenesei őrs munkája ebből a szempontból példaértékű. 
Stratégiai partnerünk az Önkormányzat, ezen belül a közterü-
let-felügyelet. A közterület-felügyelőkkel többször csináltunk 
már közös akciót, és ők is többször jeleztek nekünk szemétle-
rakó helyeket. Más településeken is ajánlottuk, például Csa-
jágon, hogy helyezzenek ki köztéri kamerákat. Balatonalmádi-
ban már sikerült ilyen módon szemétlerakó helyeket felszá-
molni, és az elkövetőket is azonosítani lehetett. 

Ezen kívül együttműködünk a polgárőrséggel, valamint a 
területünkön szolgálatot ellátó természetvédelmi őrökkel. 

Két évvel ezelőtt volt egy ERFESZ konferencia, mely az 
Egyes Rendészeti Feladatokat Ellátó Szervezetek tanácsko-
zása. Ennek egyik fő témaköre éppen az illegális hulladéklera-
kás volt. Meghívást kaptak az együttműködő szervezetek, il-
letve szakértőket hívtunk a rendezvényre. 

– Mi az eljárás, ha közterületen hagyott illegális hulladék-
ról érkezik állampolgári bejelentés vagy hivatalos értesítés? 

– A rendőrség minden bejelentésre reagál, így a rendőrőrs 
is. A helyszínre vonulunk, dokumentálunk, fotókat készítünk 
és bizonyítékot rögzítünk, ami az elkövetőre utalhat. Ha na-
gyobb károkozás történik – például veszélyes hulladék kerül a 
környezetbe –, akkor bűnügyi szemlét kell végezni. Fényké-
pekkel dokumentált feljelentés készül, a helyszínt GPS-koor-
dinátákkal jelöljük meg. Ezt vagy a bűnügyi osztálynak, vagy 
a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak küldjük tovább. Az 
eljárást innentől ők végzik. 

– Hogyan lehet azonosítani az illegális hulladéklerakás fel-
tételezett elkövetőit? 

– A legjobb, ha az állampolgárok jeleznek, mikor ilyen te-
vékenységgel találkoznak. Ilyenkor a rendőrség azonnal a hely-
színre megy, és jó eséllyel tetten éri az elkövetőt. Feltartóztatjuk, 
igazoltatjuk, bizonyítékot szerzünk be, és elindul a feljelentés. 

A másik lehetőség, hogy az illegális hulladéklerakással 
sújtott területeken térfigyelő kamerákat, vadkamerákat helyez 
el az önkormányzat. Ebben az esetben adatot gyűjtünk, tanút 
kutatunk fel, aki esetleg látta a szemétlerakást. 

– Mi történik, ha illegális hulladéklerakás közben tetten ér-
nek valakit? Mi ilyen esetben az eljárás menete? 

– Ha a hulladéktörvényben, illetve a Büntető Törvény-
könyvben megfogalmazott bűncselekményt követ el valaki, 
akkor az igazoltatás után előállítjuk. Szemlézzük a helyszínt, 
felmérjük a kárelhárítás lehetőségeit. Ilyenkor mindig szüksé-
ges szakértőt bevonnunk. A szakértő munkájának költsége az 
elkövetőt terheli. Például építési bontásból származó anyagok 
– amilyen azbeszttartalmú hullámpala is – a környezetbe ke-
rülve morzsolódnak, az apró részecskéket az eső a talajba 
mossa, innentől pedig már környezetkárosításról beszélünk. 

Szabálysértés esetén igazoltatás után szabálysértési feljelen-
tést teszünk az illetékes Veszprém Megyei Kormányhivatalnál. 

A hulladékról szóló 2012. évi törvény, a szabálysértési tör-
vény és kormányrendeletek szabályozzák a hulladéklerakást. 
Természetvédelmi szabálysértés elkövetése esetén 150.000 fo-
rintig szabható ki bírság. A Büntető Törvénykönyv szerint, ha 
környezetkárosítás történik, az vétséget von maga után. 

Véleményem szerint minél nagyobb büntetéseket kellene 
kiszabni, ezzel talán többen meggondolnák, hogyan szabadul-
nak meg a hulladékaiktól. Így az emberek érdekeltté válnának, 
hogy szeméttelepen adják le a hulladékot és fizessék az éves 
szemétdíjat. Az önkormányzatoknak – a balatonkeneseinek is 
– sok pénzébe kerül a lerakók felszámolása. 

A rendőrségi lovasszolgálat jobban be tudja járni a zöldte-
rületeket, átkötő útszakaszokat. A lovas járőr térképen jelölte 
meg a helyeket, ahol szemétlerakatokat talált. Ezeket a terüle-
teket visszatérően ellenőrizzük. 

Ha élhetek személyes példával, mi otthon szelektíven 
gyűjtjük a hulladékot, a zöldhulladékot pedig komposztálom. 
Másoknál is jól bevált, működő módszer ez. A hulladékot így 
vissza lehet forgatni a feldolgozásba, és legalább ennyit meg-
tehetünk a környezetünkért. 

Nagy Krisztina

Az illegális hulladék nyomában 7. 

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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Sámson, a csacsi és Bonifác, a bohóc esténként együtt lép-
tek fel a cirkusz porondján. 

Sámson a nevéhez méltóan roppant erővel bírt, de ezt a 
produkció végéig titkolnia kellett. Nem volt más dolga, mint 
lecövekelve állni a porond közepén. Bonifác bármit parancsolt 
neki, ő csak rázta a fejét és nem moccant. 

Sámsonnak jó élete volt a cirkuszban kerek tíz esztendőn 
át. Ám a társulat feloszlott, és a csacsi ott találta magát a hídi 
vásár forgatagában. Bonifác vitte oda magával, hogy régi tár-
sának új gazdát találjon. 

Az új gazdát Makacs Mihálynak hívták. Azért kapta ezt a 
nevet, mert amit egyszer a fejébe vett, abból nem engedett. 
Most éppen azt találta ki, hogy harminc ezüst forintért lovat 
vesz magának. Mire azonban a vásárban a lovakhoz ért, már 
vett egy babát a kis Julcsának, egy pörge kalapot Ferkónak, s 
felesége, Sára számára is választott egy színes kötényt. A har-
minc forintnak már csak a fele lapult a zsebében. Belátta, hogy 
szamárnál jobb igásállatot 
ennyiért nem kaphat. Elkezd-
te vizsgálgatni Sámsont. 

– Soványnak tűnik. Va-
jon elég erős-e? 

– Hogy Sámson erős-e? 
Hisz elhúzott a kordén egy 
elefántot! 

Bonifác a háta mögé, egy 
színesre mázolt kétkerekű ko-
csira mutatott. 

Makacs Mihály addig al-
kudozott, míg végül meg-
kapta a kocsit is a szamár 
mellé. A bohóc könnyes bú-
csút vett Sámsontól, aztán az 
új gazda elindult a szerzemé-
nyeivel hazafelé. Kantárszá-
ron vezette a fogatot a város határáig, ott végre felült a bakra. 
Sámson abban a pillanatban megtorpant, s nem mozdult egy 
tapodtat sem. Akárhogy nógatta a gazda, ő csak rázta a fejét. 
Mit volt mit tenni, Makacs Mihály gyalog folytatta az útját, 
végig a Csörgő patak mellett, egészen a falujáig. 

– Még hogy elhúzott egy elefántot! – dohogott magában. – 
És még engem hívnak makacsnak! 

Pedig Bonifác nem hazudott. A cirkuszban a műsorszám 
vége felé Sámsont a kordé elé kötötték. 

– Elhúzol-e engem a szekéren, Sámson? – kérdezte Bonifác. 
A csacsi csak rázta a fejét. 
– De egy szép kislányt csak elhúzol? 
Mindenki meglepetésére Sámson erre végre bólintott. Ek-

kor a függöny mögül bevezettek egy kiselefántot. A fején szí-
nes bokrétát, a derekán tüllszoknyát viselt. Ügyesen fellépett a 
kordéra, s ott elhelyezkedett. A csacsi nekirugaszkodott egy-
szer, kétszer, sikertelenül. Harmadikra dobpergés kíséretében 
a kocsi megmoccant, és Sámson a közönség tapsától kísérve 
körbehúzta az elefántot a porondon. Makacs Mihály minderről 
semmit sem tudott. 

Hazaérve a gyerekek visongtak, simogatták az állatot, Sára 
azonban fortyogott a méregtől! 

– Na, kend is jó vásárt csinált, mondhatom! Kidobott pénz 
volt, hacsak nem ez itt a mesebeli csodaszamár! 

A gyerekek jól ismerték a mesét, melyben a szamár furu-
lyaszóra táncra perdül, s olyankor aranyak potyognak a szőre 

közül. Ferkó nyomban előkapta 
a furulyát és próbát tett. Persze 
fújhatta a talpalávalót, Sámson 
csak állt, mint egy kőszobor. Pe-
dig tudott ő táncolni, de annak 
csak a műsorszám legvégén jött 
el az ideje. 

Múltak a hetek, hónapok, és Sámson a gazdájával együtt 
nevetség tárgya lett a faluban. Hiszen mindenki láthatta, ho-
gyan hozták a fát az erdőről. Ferkó vezette a csacsit, az húzta 
az üres kordét, mögöttük baktatott a gazda jókora halom rőzsé-
vel a vállán. Arról is ment a szóbeszéd, hogyan szántották a 
földet. Makacs Mihály saját magát fogta a járomba, Ferkó tar-
totta az eke szarvát, Sámson eközben a vadkörtefa alatt legelé-
szett. 

Sára váltig kérlelte az urát, hogy adjanak túl a csökönyös 
állaton. Ő még csökönyösebb volt, és mindig védelmébe vette 

Sámsont. 
– Le van gyengülve, a-

zért nem húz – mondta az 
első napokban, és dupla a-
dag abrakon tartotta a csa-
csit. Később patakiszáradás-
ra gyanakodott, s attól kezd-
ve szalonnabőrrel kenegette 
Sámson patáját. Mindez mit 
sem használt, a szamár az ü-
res kordén kívül semmit sem 
volt hajlandó elhúzni. 

Azon az őszön bőven ki-
jutott az égi áldásból. A Csör-
gő egyre dagadt, akár át is 
lehetett volna keresztelni Szi-
lajra, vagy Tombolóra. Egy 
hajnalon Makacs Mihály és 

családja harangzúgásra ébredt. Az utcán emberek rohantak és 
kiáltoztak. 

– Jön az árvíz! Meneküljetek! Fel a dombra! 
Nosza, hamar megpakolták a kordét a legfontosabb hol-

mikkal. Ruhákkal, pokrócokkal, liszttel és más ennivalókkal. 
Egy ponyvával az egészet letakarták. A bakra felült Sára, ölébe 
vette Julcsikát. Mire mindennel végeztek, az udvar már sárten-
gerré változott. 

Mihály gazda húzni kezdte a kordét, Ferkó tolta hátulról. 
Minden erejüket latba vetették, mindhiába. A kerekek egyre 
mélyebbre süllyedtek a sárban, a kapuig sem jutottak el. Akkor 
a gazda fogta Sámsont, ki addig mellettük lépkedett, s bekö-
tötte a kordé elé. 

– Húzd, ahogy bírod, mutasd meg végre, mire vagy képes! 
Sámson azonban csak ingatta a fejét, ahogy ezt az évek 

alatt jól megtanulta. 
A kert már tóvá alakult, s a víz lassan a csizma száráig ért. 

Sára is leugrott a szekérről, hogy segítsen. A bakon csak 
Julcsika maradt. 

– Gyí, te ördögfajzat! – mordult Makacs Mihály a csacsira. 
– Egy kislányt már csak elhúzol! 

Meghallotta Sámson az ismerős mondatot, és csodák cso-
dája, rábólintott, aztán nekirugaszkodott. Az ám, de mintha a 
vén nyárfát próbálta volna gyökerestül kitépni a földből. Ten-
gelyig ért már a víz, és a kordé alig mozdult. Újból nekivesel-
kedett, semmi. 

Sámson, a csodaszamár 



Balatonkenesei Hírlap                     – 37 –  2021. július 

Ekkor, hogy a baj tetézve legyen, megnyílt az ég, zuhogni 
kezdett nyakukba az eső. 

Mihály gazda a vízbe vetette a kalapját és reményét vesztve 
térdre roskadt. Sámson azonban felkapta a fejét és fülelt. A kö-
vér esőcseppek kopogva porladtak szét a ponyván. Ez ugyanaz 
a hang volt, a dobpergés, amely a porondon megsokszorozta 
az erejét. S ez segített neki most is, hogy harmadjára nekife-
szülve kirántsa a kordét a sárból, s megindulhassanak a domb 
felé. Táltosként húzta a megrakott szekeret, tartani is alig bír-
ták vele a lépést. 

A domb tetején a kis kápolna köré zsúfolódott a falu népe. 
Mihály gazda családjának még éppen akadt egy abrosznyi 
hely. Ott letáboroztak, Sámsont szabadjára engedték. 

Csakhamar előbukkant a napkorong, s ahogy az emberek 
szétnéztek, szigeten találták magukat. A víz harsogva szágul-
dott körülöttük, asztalokat, szekrényeket, egész háztetőket vitt 

a hátán. A gyerekek zokogtak, az asszonyok sopánkodtak, a 
férfiak csak komoran bámultak maguk elé. 

Ferkó gondolt egyet, előhúzta a furulyát, s egy szomorú, 
lassú dalt kezdett játszani. Egyszer csak azt vette észre, hogy 
Sámson a zene ritmusára emelgeti a lábát. 

– Nézze csak édesapám! Mégiscsak csodaszamár ez! 
Mindenki a csacsit kezdte bámulni. Ferkó egyre gyorsabb, 

egyre cifrább dallamokat játszott, s a csacsi egyre serényebben 
ropta rá a táncot. Olyan mókás volt ez, hogy a gyerekek köny-
nyei felszáradtak, s kacagásban törtek ki. Ettől aztán a szüleik 
is elmosolyodtak. 

– Az bizony, csodaszamár! – nyugtázta elégedetten Ma-
kacs Mihály. – Meglehet, nem potyognak aranyak a szőre kö-
zül, de jókedvre deríti az embereket, s ez most minden kincsnél 
többet ér! 

Csesznák András 
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Hiába indult késéssel a tavasz, ilyenkorra valahogy mindig utoléri 
magát a természet. 

Zöldségfélék 
Vethetjük újból a sárgarépát. Persze válogassuk meg jó alaposan 

a fajtát, a rövid tenyészidejűt részesítsük előnyben. Szedjük az érő 
babot, paradicsomot, uborkát, cukkinit és paprikát. A kúszó zöldség-
félék indáit kötözzük. Az ágyás talajára terítsünk szalmát, mivel a 
föld víztartalmának elpárolgását lassíthatjuk, a gyomosodást meggá-
tolhatjuk. A burgonyatöveket kupacoljuk fel, lombját kéthetente per-
metezzük burgonyavész és burgonyabogár ellen. 

Július a legalkalmasabb időpont a karórépa ültetésére. Az étke-
zési célú karórépának nem a nagysága a meghatározó, hanem hogy 
zsenge és ízletes legyen. A korábban ültetett általában rosszabb mi-
nőségű lesz. 

A kései zöldbabot, ha még kielégítő termést szeretnénk kapni, 
legkésőbb július közepén vessük el. Ha később vetünk, már alig hoz 
termést, mert szeptember közepe után főleg éjszaka már túl nagyok 
számára a hidegek. A bab termése (hüvelye) ilyenkor már nem fejlő-
dik. 

Július utolsó napjaiban kezdjük el az őszi fogyasztásra szánt ga-
lambbegysaláta vetését. Október második felében lehet majd betaka-
rítani. Mivel a korai fagyok nem ártanak neki, egészen decemberig 
friss, jóízű salátát szedhetünk a kertből. Ezt a faját inkább sorba ves-
sük, mint elszórva. A sortávolság 12 cm legyen, így a normál ágyás-
ban (120 cm) 10 sor fér el. A soron belül olyan ritkára vessük, hogy 
egy négyzetméterre 3 g mag elegendő legyen. A mag csak 1-1,5 cm 
mélyre kerüljön a talajba. 

Július első felében ültethetünk céklát, amennyiben jól fejlett pa-
lántáink vannak. Így október elejéig még megnő annyira, hogy érde-
mes legyen termeszteni. Normál ágyásonként négy sort ültethetünk, 
a soron belül 20 cm-es tőtávolságot tartunk; 1 m2-re 17 növény kell – 
tehát 100 növény egy 5 méter hosszú ágyásra elegendő. 

Ha a vörös káposztát csak július elején ültetjük ki, rövid tenyészi-
dejű fajtákból nevelt, erős palántákból lesz jó termésünk. Olyan faj-
tákat használjuk, melyeknek 95-110 nap szükséges a teljes kifejlődés-
hez. Ezeknek elég 50x50 cm-es tenyészterület. Ha sűrűbben ültetjük, 
lelassul a fejlődésük. 

A káposztalepke az összes káposztafélét, így a karalábét is veszé-
lyezteti. Egyes években hernyói komoly károkat okoznak a rágásuk-
kal. Könnyen megelőzhetjük, ha nem a hernyókat, hanem már a peté-
ket megsemmisítjük. A peték a levél fonákján kisebb-nagyobb cso-
mókban ülnek. Sárgás színükről könnyen felismerhetők, ujjunkkal 
könnyen szét tudjuk őket nyomni. 

A növényvédelmet, gyomirtást és a rendszeres öntözést ne hanya-
goljuk el. Jegyezzük fel terméseredményeinket, tapasztalatainkat! 

Gyümölcs, szőlő 
A ribizlit, ribiszkét folyamatosan és óvatosan szedjük, nehogy a 

bokrok sérüljenek. Egyes fajtáknál a kocsányok nehezen választhatók 
el a hajtástól. Ha gondatlanul letépjük, jelentős károkat okozhatunk a 
hajtásban. Ilyenkor a levelet is letépjük, és a levélhónaljban lévő szem 
megsérülhet. A feketeribizlibokrokat a termés szedésével egy időben 
metszhetjük. 

A málnabokrokat szüreteljük, gyenge vesszőit, miután leértek, tá-
volítsuk el, az erős hajtásokat kötözzük fel. Szedhetjük a cseresznyét, 
a meggyet és az őszibarackot. Az őszi, téli termést adó fákon ritkítsuk 
meg a soron álló gyümölcsöket. A szőlőt csonkázzuk és hónaljazzuk. 
Az igény szerinti növényvédelmet itt se hanyagoljuk. Aszályos idő-
ben öntözzünk nagy vízadagokkal. Érő terméseinket védjük a dara-
zsak kártételétől. 

Ha a júliusban érő őszibarackot túl korán szedjük le, aromája ke-
vésbé kifejezett. A gyümölcsöt akkor vegyük le a fáról, ha a fajtára 
jellemző színe már kialakult. A teljes éréshez ilyenkor már csak né-
hány nap szükséges. Az őszibarackot szedéskor és tároláskor nagyon 

kíméletesen kezeljük, mert minden apró nyomás meglátszik a gyü-
mölcsön. Teljes érés előtt csak akkor szedjük, ha befőttnek akarjuk 
elrakni, hogy a gyümölcshús a befőzés után is elég kemény maradjon. 

Júliusban érnek a Cacanska Lepotica, Sermina és a Silvia szilva-
fajták. Mivel egymást követően érnek, érdemes folyamatosan szedni. 
Az összes szilvát hagyjuk teljes érésig a fán, csak akkor alakul ki a 
fajtára jellemző aroma. A gyümölcs szedése során ügyeljünk, hogy a 
fa ágai ne sérüljenek. A szilva gallyai igen törékenyek, ezért a létrát 
óvatosan helyezzük a fához, illetve a koronába. Legjobb, ha kétágú 
létrát használunk. – Egyébként a többi gyümölcsfajtánál is érdemes 
így tenni. Ezáltal elkerülhetjük a baleseteket és az ágak is épen ma-
radnak. 

A kajszi fő érése a július. Az őszibarackhoz hasonlóan a kajszit 
közvetlenül a teljes érés előtt kell betakarítani. Ha túl korán szedjük 
le, a gyümölcsök kemények, íztelenek maradnak. A fajták folyama-
tosan, egymást fedve érnek. 

A szamócatövekről a szedés befejezése után az indákat azonnal 
távolítsuk el – üzemi kísérletek igazolják, hogy így sokkal nagyobb a 
következő évi hozam. Persze csak akkor, ha nem akarunk róla ősszel 
a szaporításhoz indákat szedni. Az indákat óvatosan, késsel vágjuk le 
az anyanövényekről. Ilyenkor gyomláljuk és kapáljuk is meg az ágyá-
sokat. A későbbiekben fejlődő indákat is rendszeresen távolítsuk el. 
A szamócaültetvény csak két-három évig maradhat ugyanazon a he-
lyen, és a betakarítás után azonnal számoljuk fel. Az idősebb telepí-
tések hozama a legjobb ápolás mellett is annyira lecsökken, hogy nem 
érdemes tovább termeszteni. Rendszerint a telepítés utáni első évben 
érjük el a legnagyobb termést. 

A szamócaatka szá-
raz időben komoly ká-
rokat okozhat. Ha a 
szamóca fiatal levelei 
nem fejlődnek ki telje-
sen, torzulnak, kanala-
sodnak, a szamócaatka 
kártételére utal. Az at-
kák fehéres színűek, és 
szabad szemmel nem 
láthatók. Csak speciá-
lis atkaölő szerekkel lehet ellenük sikeresen védekezni. A permete-
zést egyhetes időközökkel, legalább kétszer ismételjük meg a betaka-
rítás után. Ahol nyáron szamócaatka fertőzte meg az ültetvényt, ott 
már tavasszal, megelőzésképpen is permetezzünk. A nem egészséges, 
fiatal növényeket semmi esetre se használjuk az új telepítéshez. 

Kertésznaptár 
Július 

Szent Jakab hava – Nyárhó – Áldás hava – Oroszlán hava 

2., Sarlós Boldogasszony napja: ha ma esik, további negy-
ven napig várható csapadékos idő. 

13., mérges Margit napja: zivataraival ijesztget. Ha dö-
rög, villámlik, ilyen lesz a következő, közel másfél hó-
nap is. 

20., Illés napja: megfigyelések igazolják, hogy e nap táján 
gyakoriak a viharok, s az esője kilyuggatja a diót, mo-
gyorót. 

22., Mária Magdolna napja: az időjárásjósló hiedelem 
szerint esőt hozó nap, mert Mária Magdolna siratja bű-
neit. 

25., Jakab napja: a délelőtti időjárás a karácsonyi, a dél-
utáni a karácsony utáni időt mutatja meg. Ha sok go-
molyfelhő van az égen, sok és nagy hóra kell számítani 
a télen. Ha igen fényes a nap, nagy hideg lesz, ha esik 
az eső, hideg lesz, ha süt a nap és esik az eső, jó idő lesz. 
E napon áll meg a szőlő növekedése, és kezd édesedni. 
Ha Jakab napja derűs, jó gyümölcstermésre számítha-
tunk. 

Szamócaatka kártétele
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Régi hiedelem szerint a diót csak nyáron, július-augusztusban 
szabad metszeni. A diófákat általában nem szükséges metszeni, ki-
véve a korona alakításakor, illetve később a sérült, vagy elszáradt 
gallyak eltávolítása végett. A diófát a vastagabb ágak kivételével a tél 
végén vagy kora tavasszal is metszhetjük. Július-augusztusban nyu-
godtan eltávolíthatjuk a rossz helyen fejlődő vagy útban lévő ágakat. 
Az összes elhalt ágat most vágjuk le ággyűrűre, a sebeket késsel iga-
zítsuk simára, és fasebkátránnyal kenjük be. 

Július végén, augusztus elején érik a történelmi almafajták közé 
tartozó asztraháni piros. Gyümölcse középnagy, lapított gömb alakú, 
fedőszíne hamvas liláspiros. Íze kellemesen savas, enyhén illatos, 
húsa félkemény. Többször kell szedni. 

Dísznövények 
A gyorsan növő sövényt nyírjuk meg. Metsszük vissza az elvirág-

zott rózsahajtásokat. Öntözzünk, tápoldatozzunk, tisztogassuk meg az 
egynyáriakat és a balkonláda növényeit. Ne hanyagoljuk el a virág-
ágyakat sem, gyomtalanítsunk, öntözzünk, az elvirágzott részeket 
vágjuk vissza. A szemzett és oltott növények vadhajtásait, valamint a 
János-napi vízhajtásokat tőből metsszük le. Permetezzük a rózsát a 
kártevői ellen. A rendszeresen öntözött és nyírt gyepet fejtrágyázzuk 
nitrogéntartalmú műtrágyával. Ne feledkezzünk el az idei telepítések 
bőséges öntözéséről és alakító zöldmetszéséről sem. Ügyeljünk rá, 
hogy az edényes, cserepes növényeink esetleges távollétünkben se 
száradjanak ki. 

Ilyentájt élményt szerezhetünk magunknak egy-egy gyönyörű ró-
zsa meghonosításával, ha egy szemből nevelünk rózsatövet. A fais-
kolákban használt, különböző fajok, fajták magoncai. De a hobbiker-
tész más megoldást is alkalmazhat. A rózsák szemzése nagyon sok 
kertbarát számára az egyik legérdekesebb munka. Viszonylag köny-
nyedén elvégezhetjük, ha tisztában vagyunk a fogásokkal. Ha gondo-
san és megfelelő időben végezzük el, nem marad el az eredmény. A 
következőkre van szükségünk hozzá: növekedésben lévő, vad alany, 
érett szemzőhajtás és éles kés. A szemzés csak akkor eredményes, ha 
az alj a héját a fatestről már könnyen leadja. A szemzőhajtások akkor 
érettek, amikor a végükön levő virág hervadófélben van. Szemzőhaj-
tásnak csak az idei hajtások alkalmasak. 

Első lépés a szemzőhajtás vágása, előkészítése. Röviddel a 
szemzés előtt vágjuk le a hajtáscsúcsot, az első, jól fejlett szemig. 
Távolítsuk el az összes levelet, hogy kb. 1 cm hosszú levélnyél ma-
radjon. Az így előkészített szemzőhajtásokat nedves vászonda-
rabba csomagoljuk be. Alanynak alkalmas az igen elterjedt gyepű-
rózsa, vagy a nemes rózsák mellett fejlődő vadhajtások. A szem-
zést ezeken a hajtásokon, közvetlenül a talaj fölött végezzük el. 
Egy évvel később a beszemzett hajtásokat ősszel leválasztjuk a tő-
ről és elültetjük. 

A rózsa szemzését a következő sorrendben végezzük: T-vágás 
az alanyon, a szempajzs levágása a szemzőhajtásról, a szempajzs 
beillesztése az alany héja alá, a szemzés bekötözése. A T-vágás kb. 
2 cm hosszú legyen. Az alany héját kissé megemeljük a szemzőkés 
fonákján lévő héjlazítóval. A szempajzs vágásakor bal kézzel úgy 
tartsuk a szemzőhajtást, hogy annak felső vége a testünk felé mu-
tasson. A jobb kezünkkel a kést kb. egy centiméterrel egy jól fejlett 
szem alá tesszük, és levágjuk. Ügyeljünk arra, hogy a szemet a far-
ész nélkül, illetve minél kevesebb farésszel szedjük le. A leszedett 
szemet az alany felfeszített kérge alá toljuk. Addig nyomjuk, amíg 
a szempajzs teljesen a héj alá nem jut. Raffiahánccsal vagy nejlon-
szállal kötözzük le. Speciális kötözőanyagot is használhatunk. A 
kötözésnek a szempajzsot az alanyhoz kell szorítania. A T-vágás-
nak a kötözés után nem szabad látszódnia. A szem azonban marad-
jon szabadon, a kötözés ne akadályozza a fejlődésben. Rózsánál a 
kötést nem kell feltétlenül oltóviasszal bekenni. Az alanyon a 
szemzés helye fölötti hajtásokat ne vágjuk vissza. Ha levágnánk, 
az összes növényi nedv a szemet táplálná és a szem megfulladna. 
A szemzés helye alatti hajtásokat még a szemzés előtt távolítsuk el. 

Haladóknak 
A pak choi a kínai kellel rokon zöldség. A növények nem ké-

peznek fejet, hanem vastag, húsos, általában fehér levélnyelet fej-
lesztenek, kissé a mángoldra emlékeztetnek. Másodveteményként 
termesszük. Július elején, augusztus közepén vessük. Korábban 
vetve a növények felmagzanak. Előnevelhetjük cserépben, de 
helybe is vethetjük. Az előnevelésnél a vetéstől a kiültetésig kb. 
négy hét telik el. A tenyészterület 30x25–30x30 cm legyen. A 

tápanyagellátással szemben a pak choi nem annyira igényes, mint a 
kínai kel. Az alaptrágyázást már az előveteménynél elvégeztük, kb. 
három héttel az ültetés után fejtrágyázzunk 5 g nitrogén/m2-es meny-
nyiséggel. A vetés, illetve ültetés után öntözzünk 10-15 liter/m2 víz-
mennyiséggel. 

A tojásgyümölcs (padlizsán) oldalhajtásain július közepétől meg-
jelennek a virágok. Ekkor a főhajtást és az oldalhajtásokat csípjük 
vissza, mégpedig a második terméskezdemény fölött, hogy a termés 
fejlődését serkentsük. Csípjük vissza a többi, nem termő hajtást is, de 
csak annyira, hogy a növényeknek még elegendő asszimilációs felü-
lete maradjon, hogy a terméseket táplálhassa. A nagybogyójú fajták-
nál ne hagyjunk a növényeken 3-4 termésnél többet. Fóliasátorban 
vagy melegágyban ilyenkor vágjuk le a főhajtást, majd a termést hozó 
oldalhajtásokat, a terméskezdemény fölött két levélig, hogy a termés 
jól fejlődjön. Az összes többi oldalhajtást folyamatosan törjük ki. A 
hajtató- és a fóliaházban a tojásgyümölcsöt két hajtásra neveljük, s 
azokat karókra, vagy az uborkához hasonlóan zsinegekre futtassuk. 
Itt is levágjuk a termést hozó oldalhajtásokat a terméskezdemény fö-
lött két levélig, s az összes többi hajtást is eltávolítjuk. 

A hagyományos kötözősalátafajtákat (nyári endívia) 8-10 nappal 
a betakarítás előtt kötözni kell. Ha a külső salátaleveleket a csúcsok-
nál lazán összekötjük, a belső levelek különösen zsengék és ízletesek 
lesznek. A kötözősalátát nyári endíviának, egyes vidékeken római sa-
látának is hívják. 

A jövő évi jó rebarbaratermést a júliusi fejtrágyázással alapoz-
hatjuk meg. A tenyészidőszakban a rebarbarát júliusban trágyázzuk 
utoljára, 1 m2-re 20 g összetett műtrágyát és ugyanannyi nitrogéntar-
talmú műtrágyát juttatva. Sekélyen kapáljuk be, majd alaposan öntöz-
zük meg. A műtrágyát tápoldat formájában is kijuttathatjuk. 

A kelbimbón csak akkor fejlődnek megfelelően nagy rózsák, ha 
júliusban bőségesen kap vizet és tápanyagot. A bimbók megjelené-
séig nitrogénben gazdag, összetett műtrágyát használjunk, hetente 
egyszer, 0,2%-os tápoldat formájában. Száraz időben bőségesen ön-
tözzünk. Természetesen a csalánlé is lehet segítőtársunk, túlzásba 
nem lehet vinni, bármennyit használhatunk belőle. 

Bollók Ferenc 
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A MÁV nyári menetrendje 
Budapest-Déli pályaudvar – Balatonkenese 

Indulás Érkezés Átszállás Időtartam Vonat 
02:40 05:09 1 2:29  
04:05 06:16 1 2:11  
06:30 08:09  1:39 Katica IR 
06:35 08:09 1 1:34  
07:30 08:51  1:21 Vízipók IR 
07:35 09:29 1 1:54  
08:30 10:09  1:39 Katica IR 
08:35 10:09 1 1:34  
09:30 10:51  1:21 Vízipók IR 
09:40 11:29 1 1:49  
10:30 12:09  1:39 Katica IR 
10:35 12:09 1 1:34  
11:30 12:51  1:21 Vízipók IR 
12:30 14:09  1:39 Katica IR 
12:35 14:09 1 1:34  
13:30 14:51  1:21 Vízipók IR 
14:30 16:09  1:39 Katica IR 
14:35 16:09 1 1:34  
15:30 16:51  1:21 Vízipók IR 
16:30 18:09  1:39 Katica IR 
16:35 18:09 1 1:34  
17:30 18:51  1:21 Vízipók IR 
18:30 20:09  1:39 Katica IR 
18:35 20:09 1 1:34  
19:30 20:51  1:21 Vízipók IR 
20:30 22:09  1:39 Katica IR 
20:35 22:09 1 1:34  
22:00 23:41 1 1:41  
23:40 01:25 1 1:45  

Balatonkenese – Budapest-Déli pályaudvar 
Indulás Érkezés Átszállás Időtartam Vonat 
02:32 04:19 1 1:47  
04:17 06:19 1 2:02  
06:19 07:54  1:35 Katica IR 
07:29 08:54  1:25 Levendula IC 
07:44 09:24 1 1:40  
09:06 10:29  1:23 Vízipók IR 
09:44 11:29  1:45 Katica IR 
09:44 11:24 1 1:40  
11:06 12:29  1:23 Vízipók IR 
11:44 13:24 1 1:40  
11:44 13:29  1:45 Katica IR 
13:06 14:29  1:23 Vízipók IR 
13:44 15:24 1 1:40  
13:44 15:29  1:45 Katica IR 
14:27 16:24 1 1:57  
15:06 16:29  1:23 Vízipók IR 
15:44 17:29  1:45 Katica IR 
15:44 17:24 1 1:40  
17:06 18:29  1:23 Vízipók IR 
17:44 19:29  1:45 Katica IR 
17:44 19:24 1 1:40  
18:27 20:24 1 1:57  
19:06 20:29  1:23 Vízipók IR 
19:44 21:24 1 1:40  
19:44 21:29  1:45 Katica IR 
21:06 22:29  1:23 Vízipók IR 
21:44 23:24 1 1:40  
21:44 23:29  1:45 Katica IR 
22:41 00:04  1:23 Vízipók IR 

 
Az adatok a MÁV-Start Zrt. honlapjáról származnak. 

További utazási és egyéb információk: 
MÁVDIREKT – +36 (1) 3 49 49 49 

+36 (20/30/70) 499 4999 

 
 
 
 
 
Az E.ON szolgáltatásainak kiváló minősége és a biztonságos 
ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajt végre a háló-
zaton. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a 
szolgáltatás időszakos szüneteltetése. 
 

Tervezett áramszünetek Balatonkenesén, 
2021. július 

2021. július 2. 
Időpontja: 08:00-16:00 
Bartók Béla utca 1358/3. hrsz. 
Bartók Béla utca 1360/17. hrsz. 
Bartók Béla utca 1368/11. hrsz. 
Bartók Béla utca 1368/15. hrsz. 
Bartók Béla utca 1., 5-7., 11., 2-8., 16. 
Berzsenyi Dániel utca 1330/4., hrsz. 
Berzsenyi Dániel utca 1340/4., hrsz. 
Berzsenyi Dániel utca 1-5.,9., 17., 21-27., 2-6., 10-12., 26. 
Hrsz. 1328/2., 1357/9., 1360/18. 
József Attila utca 33. 
Móricz Zsigmond u. 1., 25-27., 31. 

2021. július 7. 
Időpontja: 08:00-16:00 
Balatoni út 9., 13-27., 31-41., 45., 49., 53., 61., 65. 
Széchenyi István utca 55., 59-63. 
Vörösmarty tér 

2021. július 22. 
Időpontja: 09:00-12:00 
Ágnes utca 21-25., 22-24. 
Időpontja: 13:00-15:00 
Berek utca 35-37. 
Fő utca 1307/4. hrsz. 

2021. július 26. 
Időpontja: 09:00-12:00 
Öreghegy 6112., 6113., 6117/1. hrsz. 

Forrás: 
www.eon.hu – Áramszünetek 

Az adatok lezárásának dátuma: 
2021. június 24. 

 

Lakótelepi bevásárlójárat időseknek 
Június 23-tól a nyári időszakban Balatonkenese Város Ön-
kormányzata és a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény 
a 65 év felettiek részére bevásárlójáratot indít minden 
héten hétfői, szerdai és pénteki napokon. 

A járat a meghatározott napokon 8:00 órakor indul a Ka-
puvári utca, Széchenyi utca kereszteződésétől és az érin-
tetteket a városközpontig szállítja. A busz visszaindulásáig 
lehet intézni a szükséges teendőket. 

A busz 9.30 órakor indul a városközpontból és visszaszál-
lítja az utasokat a Kapuvári utcába. 

Kérjük a Lakosságot, hogy figyelmeztessék idős rokonai-
kat, szomszédjaikat, ismerőseiket a lehetőségre. 

 



Balatonkenesei Hírlap                     – 41 –  2021. július 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foglalkozás típusa Név/Cégnév Elérhetőség (e-mail, telefonszám) 

Ács, tetőfedő, bádogos Könyv-Bád Bt 06-70/545-74-42 
 www.keneseteto.hu 

Asztalos Szili Balázs www.szibafa.hu 

Asztalosmester Gondán József 06 70/221-02-90 

Autóalkatrész-kereskedő, bérautó-szolgáltatás, házhozszállítás JA-KO PARTS autóalkatrész 06 20/962-06-15 
jakoautoparts@gmail.com 

Autószerelés Álich Tibor 06 88/491-754 

Barkács- és villanyszerelésianyag-kereskedés Villker Kenese Kft. 06 88/481-975 

Bozótirtás, kaszálás, favágás, zöldhulladék-elszállítás Somorácz Krisztián 06 70/324-61-73 
Dietetikus, táplálkozástudományi szakember, étrend-kiegészítő haszná-
lati tanácsadó, masszőr Papp Barbara 06 30/216-35-64 

papp.barbara.dietetikus@gmail.com 

Esküvő- és rendezvényszervező Budai Roland 06 30/496-10-06 
www.budairendezveny.hu 

Esküvőszervezés, dekoráció, DJ, fény- és hangtechnika Zsurkó Krisztina Katalin 
Zsurkó Richárd 

06 70/674-74-39 
06 70/674-74-29 

Faárukészítő Sándor Zoltán 06 30/462-88-93 
06 88/491-161 

Festés, burkolás, parkettázás, gipszkarton Farkas István 06 70/601-82-17 

Fizikoterápia, masszázs, gyógymasszázs Bomedic '99 Bt. 06 20/973-48-04 
bomedic@vipmail.hu 

Fodrász Beckerné Part Gyöngyi 06 88/491-120 

Fuvarozás és gépi földmunka Krizsó és társa 2010 Kft. 06 30/232-06-90 
06 30/845-50-24 

Fuvarozás és költöztetés Enternet-Kenese Kft. 06 70/424-69-80 
koppany.veres@gmail.com 

Gázvezeték- és gázkészülék-szerelés Horváth János 06 88/491-699 

Gravírozás: fémre, fára, egyéni igények alapján is Miklósné Csapó Andrea 06-70/935-94-61 

Hidegburkoló Tóth Attila 06 70/553-17-31 

Kerítések, korlátok, lakatosmunkák Kenesevas 06 70/413-42-42 
kenesevas.hu 

Kertépítés, fakivágás Takács Kert Kft 06 30/236-56-99 

Kertépítés, öntözőrendszer, kertgondozás Kerimunka Kft. 06 70/318-13-69 

Kisebb kőművesmunkák Krisztián István 06 30/933-08-80 
Klímaszerelő, családi házak teljeskörű villanyszerelése, mérőhely-kiépí-
tés, teljesítménynövelés, E.ON ügyintézés Rádler Károly 06 20/530-67-58 

Kozmetikus Flink Szandra 06 30/480-28-00 

Könyv – Papír – Írószer – Nyomtatvány Vegyeske 06 88/491-758 

Könyv, hanglemez, nyomtatás, szkennelés, szövegszerkesztés Antikvárium Balatonkenese 06 30/345-28-07 

Kutyakozmetikus Koronczai-Takáts Viktória 06 30/887-24-76 
8174 Balatonkenese, Bocskai u.10. 

Manikűr és műkörömépítés NatiNails 06 70/935-40-66 

Masszázs, pedikűr, manikűr Vajda Erika 06 70/578-81-92 

Méhész, méhrajbefogó, darázsirtó Zergi Zoltán 06 30/240-23-62 

Mosogatógép-szerelés Csergő Szabolcs 06 20/215-87-08 
Műszaki ellenőr, felelős műszaki vezetés, építkezésekkel és felújításokkal 
kapcsolatos tanácsadás Klesitz Anna 06 20/532-93-61 

klesitz.anna@gmail.com 

Szennyvízvezeték duguláselhárítása, csőtörés-bemérés, csővezeték-építés Dugulásszervíz Kft. 06 30/400-75-77 
holeczgyorgydugulas@gmail.com 

Szobafestés, dekorációs festés Márczi Zsolt 06 30/387-60-66 

Szobafestés, mázolás Mag György 06 30/479-70-72 

Szobafestés, mázolás Pödör Ferenc 06 70/633-48-10 

Szőnyeg, kárpit, gőztisztítás Rusvai Gábor 06 30/432-73-55 
www.gozerovel.hu 

Természetes építőanyagokkal tervező, szakértő Part Mérnöki Iroda sugarpanorama@gmail.com 

Torta- és süteményrendelés Eleven cukrászat 06 88/481-595 
elevencukraszat@gmail.com 

Vas, elektronikus használt termékek elszállítója Pincési Tamás 06 30/541-42-58 

Villanyszerelés Nagy Zoltán 06 70/462-71-18 

Villanyszerelés Polgár Sándor 06 30/957-52-90 

Víz- és központifűtés-szerelés Murányi Ferenc 06-30/959-34-99 
muranyi82@gmail.com 

Vízszerelés Sági Zoltán 06 88/492-317 
06 20/802-68-11 
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Tovább folytatódik 
az önkéntes mentőszervezetek fejlesztése 

  Június 7. és 11. között nyolc megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság, köztük a 
Veszprém megyei, vehette át összesen 
negyvenhárom önkéntes szervezete részére 
azokat a komplett védőfelszereléseket, tűz-
oltó-szakfelszereléseket, amelyek révén a 
szabadtéri tüzek szempontjából leginkább 
érintett területek mentő tűzvédelme tovább 
erősödik. A fejlesztés a KEHOP-1.6.0-15-
2016-00021 azonosítószámú, az EU Pol-
gári Védelmi Komplex Modulok létreho-
zása elnevezésű projekt keretében valósult 
meg. 

Következő lépéséhez érkezett az az európai 
uniós projekt, amelynek egyik célkitűzése 
a „földi erdőtűzoltás járművekkel” polgári 
védelmi modul magyarországi létrehozása. 
A modul lehetővé teszi, hogy modern, a ha-
zai tűzoltásban eddig nem használt védő-
felszerelésekkel és szakfelszerelésekkel 
vegyék fel a harcot a tűzoltók a vegetáció-
tüzekkel szemben. Az EU Polgári Védelmi 
Komplex Modulok létrehozása projekt er-
dőtűzoltási része csaknem 495 millió forint 
vissza nem térítendő uniós támogatásból 
valósul meg, a teljes költségvetés pedig 2 
milliárd 300 millió forint. 

A Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Csongrád, Heves, Komárom-Esztergom,

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nógrád, Pest és Veszprém megyei mentő-
csoportok április közepén felmálházott erdő-
tűzoltó gépjárművekkel gazdagodtak, most 
pedig négyszáznyolcvan komplett védőfel-
szerelést kapnak: a hatvanfős megyei erdő-
tűzoltási csoportok sisakokhoz, kesztyűk-
höz, bakancsokhoz és könnyített védőkabá-
tokhoz, valamint védőnadrágokhoz jutnak. 
Ezek mellett erdőtűzoltási csoportonként 
egy hőkamera és összesen csaknem ezer da-
rab tűzoltó szakfelszerelés kerül a szerveze-
tekhez. 

Megyénk önkéntes szervezetei június tizen-
negyedikén vették át az igazgatóság épületé-
ben a támogatásként elnyert eszközöket. A 
Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

 
 
 
 
 
 
                  és a Veszprém Megyei Kutató-   
                   Mentő Szolgálat Alapítvány ko- 
                   rábban kapott felmálházott er- 
                   dőtüzes gépjárműve mellé eb- 
                   ben az ütemben kapta meg a ké- 
                   ziszerszámokat és tömlőket, il-
letve a komplett védőruházatot. Rajtuk kí-
vül további tíz szervezet beavatkozó képes-
sége erősödött hőkamerával, bevetési ruhá-
zattal, motoros láncfűrésszel, és egyebek 
mellett speciális tűzoltófejszékkel, tömlők-
kel és gereblyékkel.  

Fotók: Veszprém MKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
06-88/620-800 

06-20/413-8599 

Tűzgyújtási tilalom az egész országban 
Június 24-én éjféltől tűzgyújtási tilalom van érvényben az 

egész országban. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, 
fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 mé-
teres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.  

A hőség miatt száraz a növényzet és a legkisebb figyelmetlen-
ség is könnyen hatalmas tűzhöz vezethet a szabadban. A tűzoltó-
kat idén már több mint 5150 alkalommal riasztották szabadtéri 
tűzhöz, a leégett terület nagysága 5140 focipályát tenne ki. A sza-
badtéri tüzek miatt idén tizenhat ember megsérült, hárman pedig 
életüket vesztették. 

A tüzek megelőzése érdekében a dohányzó autósok ne dobják 
ki az égő cigarettacsikket az autóból, mert az út menti száraz nö-
vényzet nagyon könnyen meggyulladhat. A kirándulók ne szeme-
teljenek, mert az üveg- és fémhulladék amellett, hogy szennyezi a 
környezetet, a nap sugarait összegyűjtve tüzet is okozhat.   

A tűzgyújtási tilalom ellenére a saját kertjében mindenki bog-
rácsozhat vagy grillezhet, de a tüzet egyetlen pillanatra sem sza-
bad felügyelet nélkül hagyni, és mindig legyen a közelben néhány 
vödör víz vagy egy nyomás alatt lévő kerti slag.  

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályok-
ról az www.erdotuz.hu, vagy a www.katasztrofavedelem.hu 
honlapon elhelyezett térképen lehet tájékozódni. 

 

A Veszprém 
Megyei 
Rendőr- 

főkapitányság 
hírei 

 

Kábítószerellenes világnap 
Biztonságos szórakozás 

A kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napját 
1988. június 26. óta évente ezen a napon tartják meg 
világszerte. Ezen a napon szenvedélybetegségek ellen 
küzdő szervezetek tartanak prevenciós előadásokat.

A nap és az ENSZ 1987-es határozatának egyik fő 
célja, hogy az illegális kábítószer-fogyasztást világ-
viszonylatban 50 százalékkal csökkentsék. 

Világszerte mintegy 200 millió ember fogyaszt 
rendszeresen illegális szereket. A drog évente körülbelül 200 ezer 
ember haláláért közvetlenül felelős. Az utóbbi évekig Európában a 
leggyakrabban használt kábítószerek a kannabisz-származékok vol-
tak, míg napjainkra jelentősen növekszik a különböző szintetikus, 
részben még legálisnak számító tudatmódosító szerek használata. 
A nyár beköszöntével elkezdődtek a nagy tömegeket vonzó rendez-
vények, fesztiválok. A biztonságos szórakozás érdekében érdemes 
néhány tanácsot megfogadni: 

● Szórakozóhelyen soha ne fogadjon el idegentől felbontott flakon-
ból, üvegből vagy pohárban kínált italt! 

● Az asztalán soha ne hagyjon pohárban, felbontott üvegben italt! 
● A társaság tagjai figyeljenek egymásra! Amennyiben társuk bó-

dult állapotba kerül vagy rosszul érzi magát, hívjanak mentőt. Ne 
hagyják magára, ne bízzák ismeretlenekre! 

● Amikor a gyermek magatartása eltér a megszokottól ideges, in-
gerlékeny, vagy levert, közönyös, térbeli és időbeli tájékozódása 
zavart, indokolatlanul fáradt, gyorsan kimerül, alvászavarai van-
nak. Szűkebbek vagy tágabbak a pupillái, mint általában, szájszá-
razság, orrfolyás, étvágytalanság, erős fogyás jelentkezik nála, il-
letőleg színes tabletták, ismeretlen eredetű gyógyszerek, porok, 
féltve őrzött, kézzel sodort cigaretta, zöld, száraz növényi törme-

 

lék kerül elő a zsebéből, vagy éppen használati tárgyai közül, akkor 
gyanakodjanak! 

● Amennyiben a megváltozott viselkedés mögött droghasználat 
gyanúja merül fel, úgy kérjen segítséget! Keresse bizalommal a 
rendőrség drogprevenciós szakembereit a Balatonalmádi Rend-
őrkapitányságon a 06-88-438-71 l-es, illetve a 06/70/682-50-71-
es telefonszámon, vagy írjon, hogy segíthessünk! 

infodrog@veszprem.police.hu 
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Talán az ipari forradalom idején fejlődött olyan ütemben az energiaipar, mint manapság, a napelemek térhódításával. 
Ám amíg a XIX. századi modellváltás a környezet szennyezésével járt együtt, addig a mostani solar-rendszerek pont 
ellenkezőleg, környezetterhelés nélkül biztosítják az energiát a mindennapokban. Ráadásul a naperőműfarmok mellett 
immáron könnyedén, a saját háztartásunkat is felszerelhetjük ilyen technológiával. A veszprémi Solar Rendszerépítő 
Kft. szakembereivel néztük meg a lehetőségeket és a beszédes statisztikákat. 
 

A ’90-es évek elejéhez képest 30%-kal növekedett a hazai la-
kossági villamosenergia-felhasználásának aránya, derül ki a KSH 
erről vezetett statisztikájából, ugyanakkor sokáig ezt a megnöve-
kedett energiaigényt fosszilis energiahordozókkal elégítették ki, 
ezzel is növelve Magyarország ökológiai lábnyomát. A forduló-
pontot a 2010-es évek hozták el, amikor a magyar piacon is kez-
dett elterjedni a napelem-technológia, ráadásul meredeken emel-
kedő görbével. 

Hogy hova vezethető vissza a Napból származó megújuló 
energia térnyerése, arra Szakos Ferenc, a Solar Rendszerépítő 
Kft. ügyvezetője a számok nyelvén ad választ. 

– Egy átlagos családi ház energiafelhasználása 5-6000 kW/h 
között van éves szinten. Ezt az igényt egy 4,5-5 kW-os rendszerrel 
már ki lehet váltani, ami 12-13 napelemet jelent a tetőn. Amikor 
megtervezzük ezeket a rendszereket, mindig az előző évi fogyasz-
tásból indulunk ki, tehát mondhatjuk azt is, hogy minden háztartás 
személyre szabott konstrukciót kap tőlünk, amikor belevágnak 
ebbe a beruházásba. 

A napelem-technológia kapcsán viszont van még néhány kér-
dés, ami laikusok számára ködös lehet, de Ferenc segítségével 
ezekre is könnyen fény derül. Ilyen például az a dilemma, hogy 
ha felhős az égbolt, a napelemek működnek-e. 

 
 
lata egyébként kedvez a napelemeknek, és mivel éves szinten néz-
zük a termelést, a nyári hónapokban bőven megtermeli azt a 
mennyiséget, amit elvárhatunk egy ilyen berendezéstől. 

A logikát követve, szintén felmerül, mi történik, ha több áramot 
termelünk, mint amennyire háztartásunknak szüksége lenne? 

– A Solar Rendszerépítő Kft-nél mindig úgy tervezzük meg a 
berendezéseket, hogy az megközelítőleg annyi áramot termeljen, 
amennyi éppen fedezi a háztartás fogyasztását. Ha mégis többlet-
termelés van, azt az áramszolgáltató megvásárolja, ám számla el-
lenében jóval kevesebbért, már-már elhanyagolható összegért. 

Végül ismét barangoljunk el a számok földjére! Tegyük fel, 
hogy régóta szeretnénk lakásunk kényelmét egy jakuzzival bőví-
teni, esetleg egy elektromos autó vásárlásán gondolkodunk. Egé-
szen eddig bele kellett kalkulálni azt is, hogy ezek a berendezések 
– amellett, hogy költséges a beszerzésük – megnövelik az áram-
számlát. Viszont, ha napelemekkel váltjuk ki a hálózatot, a vil-
lanyszámla a jövőben kikerül a családi költségvetésből, a meg-
spórolt pénzt pedig nyugodtan fordíthatjuk ezekre a régen vágyott 
termékekre és működtetésükre. 

 
 

Napelemrendszerek telepítése továbbra is 
„SZALDÓ” elszámolással! 

Egy döntés, ami egyszerre kíméli pénztárcánkat és környezetünket 

2020 tavaszán elhatároztuk, napelemet szeretnénk. Döntésün-
ket költségtakarékosság és környezettudatossági szempontok 
befolyásolták, szerettük volna a háztartásunk villamosenergia-
felhasználását napenergiából biztosítani, valamint szempont 
volt az is, hogy a napelemek segítségével a fűtési szezonban 
be tudjunk segíteni a ház hőháztartásába, alternatív fűtési mó-
dozatok alkalmazásával, minimálisra csökkentve ezzel a fűtési 
költségünket.2020 májusában egy baráti ajánlást követően fel-
vettük a kapcsolatot a Solar Rendszerépítő Kft-vel. Egy gyors 
helyszíni és szakmai konzultációt követően testre szabott aján-
latot kaptunk a rendszer kivitelezésére. Az ajánlatot elfogadtuk 
és korrekt, precíz kivitelezés mellett kulcsrakész rendszert 
kaptunk. Az új technológiát 2020 júliusában élesítettük. Elé-
gedettek vagyunk, a telepített rendszer azóta is kifogástalanul 
működik. Utólag is köszönet a Solar Rendszerépítő Kft-nek! 

Répási Róbert, gyulafirátóti lakos 
 

Megoldást kínálunk a június 30. után történő napelemrendszerek telepítésére, 
energetikai korszerűsítésre kedvező finanszírozással, továbbra is szaldó elszámolással! 

 

2021. június 30-ig lehet megvalósítani azokat a napelem-fej-
lesztéseket, amelyeknek az Otthonfelújítási támogatási prog-
ram akár 50%-át is támogatja a magyar háztartásokban. Tehát 
már nincs idő ilyen jellegű fejlesztésben gondolkodunk, vi-
szont mi megoldást tudunk nyújtani azoknak, akik erről a tá-
mogatásról lecsúsztak. 
Az általunk nyújtott megoldással 2023. december 31-ig lehet-
séges napelemrendszert telepíteni úgy, hogy továbbra is marad 
az ügyfél a kedvező „SZALDÓ” elszámolásban. 
Ezért érdemes most meghozni a döntést, amelyben a Solar 
Rendszerépítő Kft. a tervezéstől a megvalósításig személyesen 
is segít. 

Solar Rendszerépítő Kft. 
8200 Veszprém, Budapest út 75. 

napelemveszprem.hu 
www.solar-re.hu 

+3630 298 5585; +3630 831 2167 
 

– Felhős és ködös időben is termelnek, igaz ilyenkor kisebb 
mennyiségben, mint ideális napos időben. Magyarország éghaj-

Hirdetés 
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Kommunális hulladék kezelése 
Természetes személy, ingatlanhasználó a vegyes hulladékot 

zárt, szabványos gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a meg-
adott szállítási napon a közszolgáltatónak elszállításra átadni. A 
szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék 
eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett – a közszolgáltató által 
biztosított emblémázott, 110 literes gyűjtőzsák vehető igénybe. 
 

 
Zöldhulladék kezelése 

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

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

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

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

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

A zsákokat a szolgáltató folyamatosan pótolja. A nagyobb pa-
pírhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtőedény mellé kihelyezve, ki-
lapítva, kötegelve adja át. 

A közszolgáltató a szelektív hulladékot havi egy alkalommal 
gyűjti be és szállítja el, az előre megadott időpontokban. 

Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló 
gyűjtőzsákot az elszállítás napján, kizárólag az ingatlan előtti köz-
területre helyezheti ki. 

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

 
Lomtalanítás – évente egy alkalommal 

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

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

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

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

tett elszállítási napon, az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki. 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Július 6. (kedd) Kommunális 
Július 13. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
Július 20. (kedd) Kommunális 
Július 26. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Július 27. (kedd) Kommunális 
 Lomtalanítás 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Július 4. (vasárnap) Kommunális 
Július 11. (vasárnap) Kommunális 
Július 13. (kedd) Zöldhulladék 
Július 18. (vasárnap) Kommunális 
Július 25. (vasárnap) Kommunális 
Július 26. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Július 27. (kedd) Lomtalanítás 
  

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

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

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

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

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

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

Az ingatlanokon keletkezett avart és kerti hulladékot 
2020. március 24-től TILOS égetni! 

Gyűjtse inkább biológiailag lebomló zsákba, 
vagy komposztáljon! 

 

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

A közterületen lévő hulladéktárolók 
NEM KOMMUNÁLIS SZEMÉT TÁROLÁSÁRA VANNAK! 

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

 

A zsákokat a következő helyeken 
tudják megvásárolni 

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

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

8174 Balatonkenese, 
                           Széchenyi u. 2. 
Hétfő – péntek:  7:30 – 16:00 
Szombat:  7:30 – 12:00 
Vasárnap: zárva 
 
Otthonka Vegyeskereskedés 
8174 Balatonkenese, Fő u. 23. 
Hétfő – péntek:  8:00 – 17:00 
Szombat:  8:00 – 13:00 
Vasárnap: zárva 
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A P R Ó -  
h i r d e t é s e k  

Fekete Gyémánt Szépségszalon 
Férfi, női és gyermekfodrászat. TC Jaguar 
meleg ollós hajvágás, pedikűr, gyógypedikűr, 
manikűr, műköröm, gél lakkozás, kozmetika. 
Szeretettel várom a kedves vendégeket! Ba-
latonkenese, Kikötő u. 2-4. 
Igény esetén házhoz megyek. 

Zimmermann Szilvia 
06 20/363-57-80, 
06 20/241-54-95 

 

 

 
Rejtvénymegfejtések 
Van képünk hozzá! 

23. oldal 
1. Magyar imola 
2. Fekete nadálytő 
3. Borzas kakascímer 
4. Mezei zsálya 
5. Pipacs 
6. Búzavirág 
7. Mezei margitvirág 
8. Fehér here 
9. Madármályva 
10. Hegyi len 
11. Mogyorós lednek 
12. Csomód ebír 
13. Magyar kutyatej 
14. Nyúlárnyék 
15. Vadrezeda 
16. Nagy pacsirtafű 

 
 
 
 

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 feladni a 30/837-18-53-as telefonszámon vagy 
e-mail-ben: balatonkenesehirlap@gmail.com, 
fizetni pedig a Polgármesteri Hivatalban lehet, 
így a következő havi lapszámban jelenik meg. 

A hirdetésre rendelkezésre álló oldalaink fekete-fehérek. 

ELADNA, VENNE 
 Eladó: 50x200 cm méretű, bronz színű, jó ál-

lapotú, új lapradiátor. Irányár: 30.000.- Ft. 
Ugyanitt: keverőtárcsás Hajdú mosógép, vala-
mint jó állapotban lévő tollpárnák (pehely). 

    Tel.: 06 30/760-25-95 
 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 

 

ÁLLÁS 
A Kenese Bay Garden Hotel 

az alábbi munkakörökre vár jelentkezőket, éves állásra: 
szakács, felszolgáló, műszakos, szobaasszony 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
bogarka.olah@accenthotels.com, 

vagy személyesen leadható recepción. 
 

 ELADÓ 
egy teljesen új, 140x200x20 cm-es, 

laprugós, orthopéd matrac. Ára: 25.000 Ft. 
06 30/971-08-12 

Változás a hirdetésfeladásban! 
Hirdetéseiket ezentúl a Polgármesteri Hivatalban 
tudják kifizetni, minden hónap 15. napjáig, így a kö-
vetkező havi számban jelenhet meg. 
A hirdetés feladható telefonon: 30/837-18-53, vagy 
e-mail-ben: balatonkenesehirlap@gmail.com. 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

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

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

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

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

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

A Polgármester ügyfélfogadási ideje  
(előzetes bejelentkezéssel): 

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

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

BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL 
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 

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

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7:00-17:00 

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

BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL 
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 

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

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7:00-17:00 

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

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

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

Péntek: 8:00-13:00 
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY 

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

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

Péntek: 8:00-12:00 
VÁROSGONDNOKSÁG 

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

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

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

POLGÁRŐRSÉG 
06 30/621-58-71 

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: KISS ILONA FOTÓJA 
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: JÚLIUS 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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