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KÖZLEMÉNY 
Tisztelt Olvasóink! 
A Balatonkenesei Hírlap ezúton tájékoz-
tatja Önöket, hogy a Magyar Posta Zrt. 
úgy döntött, 2021. július 1. napjától kive-
zeti szolgáltatásai közül a címezetlen ki-
adványok, így az ingyenes sajtótermékek 
terjesztését. Ezáltal a Balatonkenesei Hír-
lap 2021. július havi számától nem kéz-
besíti házhoz a lapszámokat. Városunk 
hírlapjának a kihordásáról jelenleg egyez-
tetések folynak, keressük a megoldást, 
addig is olvasóink szíves türelmét kérjük. 
A Balatonkenesei Hírlap aktuális és ko-
rábbi számai elérhetők Balatonkenese Vá-
ros Önkormányzat honlapján: 

www.balatonkenese.hu, 
valamint facebook oldalán: 

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

Igény esetén értesítést küldünk a megje-
lenésről, illetve az aktuális lapszámot 
elektronikus körlevél formájában juttat-
juk el a megadott e-mail címre. Ezzel 
kapcsolatos igényét kérjük, hogy a 

balatonkenesehirlap@gmail.com 
címen jelezze. 

Lapunk nyomtatott formában, korlátozott 
példányszámban az alábbi pontokon is el-
érhető: 
● 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 Intéz-

mény (Táncsics utca 20.) 
● Katica Pékség és Teaház (Fő utca 21.) 
● „Vegyeske” papír-írószerbolt (Széche-

nyi utca 2.) 
● „Incsi-Fincsi” Húsbolt (Fő utca 11.) 
● Húsbolt (Mikes Kelemen utca 20.) 

● Antikvárium Balatonkenese (Széche-
nyi utca 16.) 

● Balcsi Élelmiszer (Fő utca 6l/A.) 
● Villker Kenese Kft. (Szilágyi utca 15.) 

A nyári időszakban (májustól szeptembe-
rig) nyomtatott formában az alábbi ponto-
kon is elérhető: 
● Tájház (Kossuth utca 6.) 
● Tourinform iroda (a Vak Bottyán 

strandnál) 
● Alsóréti Szabadstrand/Alsóréti Üdülő 

Egyesület (Parti sétány 61.) 
● Balcsi „Íz-lelő” Büfé (Parti sétány 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 

 

Saáry Éva: 
Nehéz 

nehéz 
hogy 
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rend legyen 

nehéz 
hogy 
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Józanságban 
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abban 
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felkel az Élet 

s felkel a Szerelem is 
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régnemlátott 
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sosemlátott 
s szétfújja 
sűrűsödő 
gondjaink 

Saáry Éva 
(1929 Balatonkenese – 2014 Lugano) 
Átható csend. Versek 1965-1972.  

Százszorszép Kiadó és Nyomda  
Kft., Budapest, 1994 

 

 
 

                        Augusztus 
És már itt is az augusztus! Nem panasz-
kodhatnak az idei nyárra, akik szeretik a 
hőséget – a többieket vigasztalja, milyen 
jó lesz erre visszagondolni januárban. – 
Mi mindenesetre hoztunk egy kis olvas-
nivalót. 
Hogy Kenese sokszínű, érdekes és egészen 

rendkívüli emberek lakják, nyaralnak itt, 
illetve kötődnek hozzá, az valószínűleg 
senki számára nem kérdés. Remekül pél-
dázza ezt jelenlegi lapszámunk tartalma 
is: ebben a hónapban beszélgettünk ope-
raénekessel, rallyversenyzővel és megis-
merhetik Balatonkenese új városgondno-
kát is. – Köszönjük szerzőinknek az akti-
vitást, hogy sok és remek anyaggal látnak 
el minket, és köszönjük valamennyi olva-
sónknak, hogy szeretik, keresik a lapot! 

Nagy Krisztina  

Szerkesztői előszó 
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Szeretettel kö-
szöntök minden ked-
ves Hírlapolvasót! 

A múlt havi számból már értesülhettek 
róla, hogy a Posta a továbbiakban sajnos 
nem vállalja az újság kézbesítését, ezért jú-
liusban terjesztési pontokon juthattak hozzá 
a Balatonkenesei Hírlaphoz. Elnézést ké-

rünk érte – keressük a megoldást, hogy a továbbiakban eljus-
son a postaládákba. Remélem, ez a lapszám és a nyár kárpótol 
mindenkit a kellemetlenségért. 

Nyár van, a hőséggel küzdünk, ami egyfelől azt jelzi, hogy 
már jó ideje a nyári hónapokat éljük, másfelől azt, hogy köze-
ledik az ősz. De a nyárból még szerencsére van egy kis időnk, 
a nappalok még hosszúak. Strandjaink tele vannak, és várják 
az oda érkezőket, akár helyiek, akár vendégként vagy nyara-
lótulajdonosként vannak jelen. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
a strand fejlesztéseit szívesen használják; a gyerekek boldo-
gan népesítették be a homokozót és a víz partját, és az új épü-
letek is ellátják a funkciójukat. Minden adott ahhoz, hogy kel-
lemesen töltsük az időnket Balatonkenesén – ehhez egy ren-
dezvénynaptár is rendelkezésre áll. Sajnos azt tudomásul kell 
vennünk, hogy a járvány még mindig Damoklész kardjaként 
függ felettünk, és a vonatkozó előírásokat be kell tartanunk. 
Ez azt jelenti, hogy zenés-táncos rendezvényre csak védettségi 
igazolvánnyal lehet bejutni. Ez törvényi előírás: ha egy önkor-
mányzat vagy egy szervező vét ellene, súlyos következmé-
nyekre számíthat. Ezt Balatonkenese Város Önkormányzata 
nem kockáztathatja meg, hiszen az emberi élet és az egészség 
mindennél fontosabb. Ezzel együtt azon dolgozunk, hogy ne 
mereven értelmezzük a szabályokat, így a Lecsófesztiválra 
próbáljuk a „falunap” jelzőt ráakasztani. Bár mi város va-
gyunk, de az előírások a jelenlegi információink szerint lehe-
tővé teszik. Szeretnénk, ha a településnek ezt a jeles közösségi 
eseményét bárki védettségi igazolvány nélkül, szabadon láto-
gathatná, hiszen a rendezvény kenesei, Kenesének szól – 
mindamellett az ide látogató vendégeket és nyaralótulajdono-
sokat is nagy szeretettel, szívesen látjuk. 

Kiemelt állami ünnepünk augusztus 20-a, amelyre a meg-
hívót ezúton is tisztelettel nyújtom át: a szokott helyen és idő-
ben, a Díszkútnál, 20-án, 11 órakor kerül megrendezésre az 
esemény. A rendezvényen a díszpolgári cím, a Kenese Kultú-
rájáért és a Kenese Jövőjéért díj kitüntetettjei is átveszik az 
elismerésüket. Ez fontos történés a település életében, ezért 
szeretném, ha minél többen lennénk és ünnepelnénk együtt a 
díjazottakkal, emlékeznénk meg az államalapításról és az új 
kenyérről. 

Ezek mind örömteli események, de az Önkormányzat nyá-
ron nemcsak a rendezvényekkel és a programokkal foglalko-
zik, hanem olyan, sokakat érintő problémák is a terítéken van-
nak, mint a móló és a horgászok ügye. Mint arra mindannyian 
emlékszünk, bő egy évvel ezelőtt elég komoly küzdelmet ví-
vott a város azért, hogy a móló ne kerüljön eladásra, hanem 
megkaphassuk. Mi ekkor szerződésben vállaltuk, hogy a móló 
továbbra is kikötőként funkcionál. Ehhez üzemeltetőt keres-
tünk. Az üzemeltető minden hétvégén, előre meghatározott 
időpontokban sétahajót és naplementenéző túrát indít. Van, 
amikor ez létszámhoz kötött, de van, hogy egy-két utassal is 
kifut a hajó. 

A kikötő, mint azt a nevében is hordozza, hajók kikötésére 
szolgál. Amíg a BAHART kezelésében állt, mint üzemi terü-
let volt nyilvántartva, így az összes többi BAHART kikötőhöz 
hasonlóan a horgászat tiltva volt. Hallgatólagosan engedé-
lyezték ugyan, de hivatalosan tiltva volt. Most látom és érzé-
kelem a feszültséget, ami azért alakult ki, mert a jelenlegi üze-
meltető a tiltásnak érvényt kívánt szerezni. Mivel megfogad-

tuk: lehetővé tesszük, hogy a kikötőt mi-
nél több ember tudja szabadon hasz-
nálni, arra a megállapodásra jutottam az 

üzemeltetővel, hogy a kikötő elsődlegesen a hajók kikötésére 
szolgál, de emellett a horgászok számára is nyitva áll, azzal a 
kitétellel, hogy a hajók kikötését és indulását, az utasok ki- és 
beszállását nem akadályozzák, szerelékeiket a szükséges he-
lyen a vízből kiveszik. Illetve pénteki és szombati napokon 
délután 5 és este 10 óra között nem horgásznak, tekintettel 
arra, hogy ilyenkor nagyobb a hajóforgalom. Úgy gondolom, 
ha a hét 168 órájából 10-re horgászati tilalom van, az még 
mindig 158 órával több, mint amire eddig lehetőség volt – a 
kikötő üzemeltetőjével jó megállapodást sikerült létrehozni. 
Ennek azonban az is feltétele, hogy az ott pecázók a mólóval 
együtt a terület rendben tartását is a magukénak érezzék: segí-
tenek, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően az ott elhe-
lyezett seprűvel összetakarítanak maguk után, lehetőséget te-
remtve, hogy a kikötőbe érkező nem horgász vendégek szá-
mára is használható legyen. Ahogy a Balaton víztükrét a für-
dőző, a horgászó és a hajós egymás mellett megférve tudja 
használni, úgy bízom benne, hogy a kenesei, nagy múltra visz-
szatekintő kikötőben a horgász és a hajós is békében tud hó-
dolni a saját hobbijának. Elég nagy a terület és sok jó ember 
kis helyen is elfér. Arra kérek mindenkit, hogy tekintsük ezt 
alapvetésnek. 

Van egy másik fontos és sarkalatos ügy a település élet-
ében, ez pedig az úgynevezett súlykorlátozási rendelet. Több 
másik Balaton-parti településhez hasonlóan igyekszünk és 
kötelességünk megvédeni Balatonkenese útjait. Mint azt 
mindannyian nap mint nap látjuk és tapasztaljuk, a kátyúk 
tízesével születnek. Útközepek szakadnak be a korábbi épít-
kezések, közművezetések és nem megfelelő helyreállítások 
következtében. Védenünk kell az úthálózatot, és az Önkor-
mányzat nehéz helyzetben van. Tavaly mérlegelnünk kellett, 
hogy az útjainkat hagyjuk tovább pusztulni, vagy próbálunk 
valamilyen gátat szabni a behajtási jogosultsággal rendel-
kező gépjárműveknek. Akkor az a döntés született, hogy 
ahol súlykorlátozás van érvényben, 24 tonna a maximum, 
ameddig az út tolerálni tudja a ráhajtó járműveket. – Meg-
jegyzem, hogy ebben az időben a betonszállító cégek még 
rendelkeztek 24 tonnát meg nem haladó össztömegű gépjár-
művekkel, azonban ezek mára sajnálatosan a sofőrhiány és 
az építőipari változások miatt eladásra kerültek, ezért úgy ta-
pasztaljuk, hogy a cégek nagy része főleg 30 tonna fölötti 
gépjárműparkkal rendelkezik. Önkormányzatunk és a Hiva-
tal dolgozói hetek óta a kormányhivatallal folytatnak több-
körös egyeztetést, hogy milyen módon lehet a súlykorláto-
zást megoldani: egy útalap létrehozásával a behajtást kérők 
a település életét segíthessék és az utak helyreállítását bizto-
síthassuk. Sokan szeretnének építkezni, ugyanakkor szeretne 
mindenki nyugalomban, jó utak mellett élni. Azt viszont 
senki nem szeretné, hogy a gyermekeink mellett folyamato-
san nagy tömegű gépjárművek járjanak. Nehéz helyzetben 
van az Önkormányzat, de próbáljuk a legjobb tudásunk sze-
rint kezelni a kérdést. Keressük a megoldást, ami mindenki 
számára megfelelő. Reményeim szerint az ősz elejére meg-
nyugtató eredmény születik. 

Ezekkel a súlyosabb témákkal a Polgármesteri Hivatal és 
az Önkormányzat foglalkozik, a lakosság számára azonban 
kívánom, hogy a nyár ne a problémákról szóljon, hanem a 
jókedvről, a közös percekről és órákról, amelyeket a csalá-
dok akár a vízparton, akár otthon, a vacsoraasztal mellett, a 
teraszon együtt töltenek. Mindenkinek jó egészséget kívá-
nok, vigyázzanak magukra! 

Jurcsó János 
polgármester

Napi ügyeink 
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Pályázatokat nyertek 
a Veszprém megyei 

önkormányzatok 
A Belügyminisztérium által kiírt pályázatokon 
összesen 356.775.066.- Ft támogatási forrás 
érkezik Veszprém 2-es választókerületéhez. 
Ezzel a nyertes települések önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztési célokat valósít-
hatnak meg. 
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása címre 
igényelt támogatást nyert el: 

● Alsóörs: 20.000.000.- Ft 
● Balatonakarattya: 18.733.659.- Ft 
● Balatonakali: 17.220.811.- Ft 
● Balatonalmádi: 18.568.196.- Ft 
● Balatonfőkajár: 13.282.615.- Ft 
● Balatonfüred: 39.899.830.- Ft 
● Balatonfűzfő: 12.726.352.- Ft 
● Balatonkenese: 14.465.733.- Ft 
● Balatonszőlős: 15.159.786.- Ft 
● Berhida: 19.581.986.- Ft 
● Csopak: 20.000.000.- Ft 
● Felsőörs: 16.921.702.- Ft 
● Papkeszi: 19.550.000.- Ft 
● Szentantalfa: 15.270.867.- Ft 
● Szentjakabfa: 8.055.000.- Ft 
● Tihany: 6.676.803.- Ft 
● Tótvázsony: 20.000.000.- Ft 
● Zánka: 20.000.000.- Ft 
● Monoszló: 6.449.004.- Ft 

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intéz-
mények fejlesztése, felújítása címre igényelt 
támogatást nyert el: 

● Litér: 23.208.575.- Ft 
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruk-
túra-fejlesztés, felújítás címre igényelt támo-
gatást nyert el: 

● Pétfürdő: 11.004.147.- Ft 
Balatonkenesén a támogatásból a Táncsics 
utca járdája, a Bagolyvár utcától a Széchenyi 
utcáig, illetve a Táncsics utca útburkolata újul 
meg, a hídtól a Batthyány lépcsőig. 

 
Lakótelepi bevásárlójárat időseknek 
Június 23-tól a nyári időszakban Balatonkenese 
Város Önkormányzata 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 Kapuvári utca, Széchenyi utca ke-
reszteződésétől és az érintetteket a városköz-
pontig szállítja. A busz visszaindulásáig lehet 
intézni a szükséges teendőket. 
A busz 9.30 órakor indul a városközpontból és 
visszaszállítja az utasokat a Kapuvári utcába. 
Kérjük a Lakosságot, hogy figyelmeztessék i-
dős rokonaikat, szomszédjaikat, ismerőseiket a 
lehetőségre. 
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Tisztítsuk meg az országot! 
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Nyaralók! 

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. pályázati felhívásán, 
az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a 
„Tisztítsuk meg az országot!” című projekt I. ütemének ke-
retében nagy örömünkre, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium támogatásával Balatonkenese Város Önkor-
mányzata 15.895.565 Ft vissza nem térítendő támogatást 
kapott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Támogatói okirat száma: 2020/TMOP/0102 
Projekt fizikai kezdete: 2021.03.31. 
Projekt fizikai befejezése: 2021.06.30. 
A pályázat során hat helyszín hulladékmentesítése valósult 
meg, az alábbi helyrajzi számokon: 
0170; 0171/3; 0167/1; 090/5; 031/1; 031/3 
Az elszállított hulladék mennyisége: 102 m³ vegyes (29,84 t) 
A Városgondokság munkatársai és a helyi termőföldtulaj-
donosok segítségével a pályázatban szereplő utolsó hely-
szín is megtisztult. A kedvezőtlen időjárási körülmények 
között is segítették munkájukkal a pályázat megvalósulását.  
Ezúton is köszönjük! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pályázat lehetővé tette kézi hul- 
ladékgyűjtő eszközök beszerzését 
is, mellyel a helyi önkéntes szemét- 
szedési akciók lebonyolítását kíván- 
juk segíteni. 
A pályázati forrásból a további ille- 
gális hulladéklerakás megelőzése 
érdekében 6 db nagyfelbontású 
(Full HD) 360° látómezővel rendel- 
kező, megújuló energiaforrással mű- 
ködtetett kamerát is beszerezhettünk, melyeket hat ve-
szélyeztetett területen telepítettünk. 
A projekt során nagy mennyiségű hulladék került elszállí-
tásra. Kérjük Önöket, óvják környezetünket, városunkat! 
Az illegális szemétlerakás megakadályozása elsődleges 
szempont, kérjük ebben az Önök segítségét is! 

Jurcsó János polgármester  
 

 

Keddenként 11:00 és 13:00 óra között gyermekprogramok 
zajlanak a Vak Bottyán strandon. A jó hangulatú alkalmakon 
a kicsik a Mesetarisznya bábszínház előadásait élvezhetik, 
kipróbálhatják az izgalmas játékokat a Balatoni játszóházban 
és remek kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. 
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Faág szakadt le 
a Bezerédj strandon 

Az elmúlt hetekben a Bezerédj strand új vizesblokkja mel-
lett álló fa törzse kettéhasadt. A faág szerencsére sem em-
beréletben, sem anyagiakban nem okozott kárt. 
A hatalmas, öreg fát a szakemberek megvizsgálták és arra 
a következtetésre jutottak, hogy a törzs belső korhadása mi-
att nem elegendő a letört ág csonkolása, sajnos a fát ki kell 
vágni. 
Nem sokkal később egy másik fáról szintén lehasadt egy ág 
– sérülés ekkor sem történt. 
A történtek után a strand többi fáját is vizsgálatnak vetették 
alá, és további kettőről állapították meg, hogy a strandláto-
gatók, illetve a vagyonvédelem érdekében elkerülhetetlen 
azok eltávolítása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Természetesen elsődleges célunk nem az öreg fák kivágása, 
ahol lehet, ott visszavágással igyekszünk megoldani a hely-
zetet, de mindannyiunknak el kell fogadnunk, hogy az em-
beri élet biztonsága elsőbbséget élvez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fák lombkoronája hosszú időn keresztül adott árnyékot, 
gondoskodott a friss levegőről, szebbé, barátságosabbá tet-
ték a környezetet. Mindannyian sajnáljuk, de a biztonságos 
strandolás érdekében meg kellett hoznunk a kivágásukról 
szóló döntést. 
Pótlásukról, ahogyan eddig minden esetben, Balatonkenese 
Város Önkormányzata gondoskodik. 
Megértésüket köszönjük! 

Jurcsó János 
polgármester 

 
 
 
 

Továbbra is népszerűek a Tájházi szerdák, ahol hétről hétre 
csodálatos alkotások születnek. Június 30-án fából készült 
könyvjelzőket és névtáblákat festettek a gyerekek Czeglé-
diné Budai Katalin bútorfestővel, majd egy hétre rá mézes-
kalácsot díszítettek Farkas Katalin mézeskalácskészítővel. 
A következő alkalommal Bácsi Zita keramikus az agyag 
megmunkálásának rejtelmeibe avatta be az érdeklődő gye-
rekeket és felnőtteket. 

A Tájházi szerdák augusztusban is folytatódnak, a foglal-
kozások programját lapunkban megtalálják. Ha igazi kéz-
műves élményre vágynak, ne hagyják ki! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotó: Monostory Margit és BK Hírlap 
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„Máriával az élet útján” – 
zenés áhítat a balatonkenesei 

Katolikus Templomban 
Zenés áhítatra hívtunk mindenkit 2021. július 10-én, szom-
baton 19 órára, a balatonkenesei katolikus templomba. Az 
egy órás közös zenés elmélkedés témája a Máriával az élet 
útján címet kapta. Ezzel a zenés áhítattal igyekeztünk a 
résztvevők figyelmét így a forró nyári napokban is Máriára, 
Égi Édesanyánkra irányítani. A zenés áhítat különlegessége 
volt, hogy kántorunk, Ambrus Ágnes mellett közreműkö-
dött Hartyáni Ágnes hegedűművész Székesfehérvárról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az áhítat során rátekintettünk Mária, mint a Jelenések 
könyvének Napba öltözött asszonya ábrázolására.  A meleg 
nyári estén szebbnél szebb orgona- és hegedűdarabok kö-
zött Boldog Marton Marcell Boldizsár karmelita atya Má-
ria életre vonatkozó gondolatai hangoztak el, biztatva mind-
annyiunkat a csendes, imádságos életre. Újra és újra elhan-
goztak a biztató szavak: Köszöntsük Máriát! Íme, a Te 
Anyád… Szemléljük a Szűzanya szépségét! Járjuk életünk 
útját Máriával! 
Schubert Ave Mariájának utolsó hangjait követően, Marcell 
atya gondolatait hozhattuk el útravalónak: 

„Mária, Isten Anyja és Szeplőtelen… 
Megismertük a Szűzanyát,  
Megismerve szeressük, 
És mert szeretjük,  
Álljunk tökéletesen szolgálatába, 
Legyünk egészen az övéi.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A zenés áhítat végén pedig közösen adtunk hálát és kértük 
Égi Édesanyánkat egy imával, hogy kísérje életünk minden 
lépését a helyes úton. 
Köszönet Ambrus Ágnesnek a csodálatos énekekért és or-
gonajátékért, Hartyáni Ágnes hegedűművésznek a virtuóz 
hegedűjátékáért! A többi lelkes közreműködőnek pedig az 
aktív részvételért! Reméljük, hogy a nyár folyamán még 
több alkalommal is lelket emelő zenei élményeket ajándé-
kozhatunk templomunkban a hozzánk látogatóknak. 

Balatonkenesei Római Katolikus Plébánia 
 

Szomszédolás Küngösön 
Szent Kinga ünnepén jártunk 

Július 24-25-én Szent Kinga-búcsút tartott Küngös település. A 
történet szerint Kinga, a magyar királylány és lengyel királyné ap-
jától, IV. Bélától kapta a területet, melyen később a község alakult. 
A kétnapos rendezvényt Küngös Község Önkormányzata és az 
Árpád-házi Szent Kinga Kulturális Egyesület szervezte. Remek 
programokkal – kézműveskedés, meseelőadás, koncert, táncház, 
főzőverseny, kirakodóvásár – várták az érdeklődőket. A Polgár-
mesteri Hivatalban V4-ek kiállítás nyílt és a rendezvényt megtisz-
telték jelenlétükkel a Szent Kinga Egyesület lengyel tagjai is. Va-
sárnap Schauermann János atya mutatott be szentmisét, majd 
körmenet és Szent Kinga ereklyéjének áldása zárta a hétvégét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BKHírlap 
 

A Veszprémi Petőfi Színház Kukamese című előadása 
 

Megtekinthető volt Küngös gazdag tájháza is, melyet egy vasúti 
őrházban rendeztek be és 2010-ben avattak fel. 
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„Mélységes mély a múltnak kút-
ja” – de ebből meríted mai vizedet 
– ha tetszik, ha nem. 

A Tízparancsolattal való első ka-
maszos találkozásom legnagyobb 
bökkenője a bálványimádás tiltását 
kiegészítő rész, a „megbüntetem az 
atyák vétkéért a fiakat” kitétel volt. 
Micsoda igazságtalanság ez!?! Ez 
annyira nem jézusi, nem evangéliu-
mi! 

És ki is nyomoztam, hogy ez ráadásul a Biblián belüli el-
lentmondás is, hiszen Ezékiel próféta ugyancsak az egyéni fe-
lelősségről beszél a 18. fejezetében, amikor nekimegy az „Az 
apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle” korabeli izraeli 
közmondásnak: „Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú 
nem bűnhődik az apa bűne miatt, az apa sem bűnhődik a fia 
bűne miatt. Igazságáért csak az igaz kap jutalmat, a bűn pedig 
csak magát a bűnöst terheli.” 

Arra már nem emlékszem, hogy akkor mivel csitítottak le 
az ifinket vezető, egyébként nagyon nyitott, kedves és tiszta 
igei látású fiatal lelkészek, de aztán lassan eljött az idő, hogy 
megértsem ennek a parancsolat-kiegészítésnek 
a mélyebb igazságát. Azt, hogy a bűnnek e-
gész egyszerűen következményei vannak, 
konkrét hatása van, még akkor is, ha a bűnös 
megtér és megbocsáttatik neki. Tudod: törj 
össze egy tányért, mondd neki, hogy bocsánat 
és ragaszd össze. Ugyanaz, mint előtte volt? 
Na ugye... 

A parancsolatban azokról van szó, akik 
„gyűlölnek engem”. A szülők istentelensége, 
öntörvényűsége, az „értékrendjük” (= bálvá-
nyaik) tovább öröklődik, óhatatlanul hat a kö-
vetkező nemzedékekre. Szenvedélybetegség, 
verbális vagy fizikai bántalmazás, családi ta-
buk, játszmázások, hűtlenség, karrier kontra 
család, rossz szociális minták... társadalmi 
szinttől, tanultságtól vagy anyagiaktól függet-
lenül – sokszor tudat alatt – rendkívül erősen 
meghatározók. Vannak transzgenerációs traumák, nemzedéke-
ken átívelő sérülések. 

A múlt héten csöpp városkánk Kulturális Intézménye könyv-
bemutató estre hívta meg Grecsó Krisztián írót. A viharos idő 
ellenére nagyon sokan eljöttek. A közismert és méltán nép-
szerű szerző ontotta magából a szót, a lebilincselő történeteket, 
csak mesélt és mesélt. Őszintén szólva, fogalmam sincs, hogy 
ez konkrétan melyik könyvének a bemutatója volt, mert több 
írásmű szerzői háttere is előkerült. Szerintem inkább olyan 
életmű-bemutató lehetett ez inkább. Egy bizonyos szempont-
ból! 

Mert Grecsó Krisztián leginkább arról beszélt, hogy akár a 
Pletykaanyu vagy a Mellettem elférsz megírása hogyan segí-
tette őt abban, hogy visszataláljon a családi gyökereihez, hogy 
a kamaszos és messze vivő lázadás és útkeresés után hogyan 
tudott visszakanyarodni gyermekkora örökségéhez. Megismer-
ni, megérteni, rálátni – immár részben kívülről is – és elfogad-
ni, feldolgozni. És így továbbélni tudni. Otthon lenni a család-
jában, nemzedékek és rokonok örökségében, és önmagában. 

Nem szó szerint, de voltaképp azt mondta ki, hogy a „múl-
tat végképp eltörölni” nem lehet, sem közösségi, sem családi-
egyéni szinten. Lehet ezzel próbálkozni, de nem érdemes. Sé-
rülésekből reflektálatlanul elmenekülni – nem ad gyógyulást.  

És valóban, kiverekedheti magát valaki a mélyszegény-
ségből, kitörhet abúzusból, szeretetlenségből, parentifikáció-

ból (gyermekként kapott felnőtt 
szerep terhe), családi „átok” alól, 
de az énjében feldolgozatlanul ott 
fog munkálni mindez. Meg le-het 
tagadni értéktelennek, elavult-nak 
minősített értékrendet, de az ahhoz 
való viszony akkor is meg-határozó 
lesz. 

A szembenéző és tudatosító fel-
dolgozásban nyújt segítséget a kon-
textuális lelkigondozás, melynek 

vallásfilozófiai antropológiai alapja, hogy az ember kapcsolati 
lény. Senki sem működő-élő, sem nem értelmezhető önmagá-
ban. Minden egyén identitása, énképe és önértéke emberi kap-
csolatainak szövetében alakul ki, a közösségben, amiben él. 

A szimmetrikus, egyenlő korosztályú kapcsolatainkban 
(szerelem, házasság, barátság, kollegialitás …) sokszor már 
csak azt éljük meg, amit az aszimmetrikus, vagyis nemzedékek 
közötti kapcsolatainkban (szülőktől, nagyszülőktől és rajtuk 
keresztül az ősöktől) kaptunk. Lehet ez áldás és lehet átok, de 
megragadni és – ha kell – fordítani rajta csak akkor tudunk, ha 
felismerjük a saját döntési lehetőségünket. 

Ez a döntés egyrészt az önreflexió, a tudatosítás, a fel-
dolgozás, az örökség vállalása és átalakítása – ami érték lehet 
benne – hagyatékká. Másrészt ugyanekkor az Isten elé vitele 
mindennek. Ahogy a Prédikátor könyve mondja: „Isten vissza-
hozza, ami elmúlt”, vagy más fordítás szerint: „Isten újra föl-
keresi velünk a múltat, ami hozzánk tartozik.” 

Nem magányosan kell megküzdenünk az örökséggel, ha-
nem Istennel együtt idézhetjük fel és dolgozhatjuk fel. És 
érvényesnek tekinthetjük szüleinkre, nagyszüleinkre, minden 
elődünkre, egész családunkra és önmagunkra is, hogy a prófé-
tai, amúgy roppant igazságos kijelentést: „Annak kell meghal-
ni, aki vétkezett” felülírja a kegyelem evangéliuma. Mert az 
halt meg értünk és helyettünk, aki nem vétkezett! Apák bűné-
ért, anyák bűnéért, fiak bűnéért, leányok bűnéért, szülők mu-
lasztásáért, családok torzulásáért, nemzedékek átörökített se-
beiért… mindenkiért. 

Megbocsáttatott és megbocsáthatunk és meg fog bocsát-
tatni nekünk. Véget érhet minden átok. Mert bár „megbünteti” 
az atyák vétkéért a fiakat három, sőt négy nemzedéken át, ha 
gyűlölik Őt, de irgalmasan bánik ezer nemzedéken át azokkal, 
akik szeretik Őt. Az Ő kezében az összetört-összeragasztott 
tányér ugyanaz nem lesz. De valami egészen új és különleges 
és megtalált önmaga – igen. 

Némethné Sz. Tóth Ildikó 
(Az írás megjelent a megvanirva.hu oldalon.) 

A múltunk 
– áldással, átokkal – 

a részünk 
Gondolatok Grecsó Krisztián 

balatonkenesei könyvbemutatója kapcsán 



Balatonkenesei Hírlap                     – 10 –  2021. augusztus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANNÓNIA FOLKFESZT –
Nagyszabású fesztivállal ünnepelte a 30 esztendeje alakult Szivárvány Népdalkört Balatonkenese június 25-26-án. A Kultúra 
Háza és a Pannónia Népzenei és Kulturális Egyesület által szervezett programon a népzenéé volt a főszerep, de jutott bele sok 
minden más is: többek között kiállítás és gasztronómiai élmény. 

Népművészeti hagyományaink a Bakonytól a Balatonig 
Az ünneplés és a hétvégére történő ráhangolódás valójában 
már június 24-én megkezdődött: ekkor nyílt a fenti címet vi-
selő kiállítás a Kultúra Házában, a Veszprém Megyei Népmű-
vészeti Egyesület tagjainak munkáiból. A csodás kézimunkák, 
faragott tárgyak, szövések között a balatonkenesei Németh 
Sándorné Jucika díjnyertes hímzéseit is megtalálhattuk. A 
tárlatot Farkas Balázsné Petrikowsky Marianna nyitotta meg. 
A programban az érdeklődők Kropf Milán Príma Junior-díjas 
fafaragótól a bakonyi fafaragás eredetéről hallhattak, Vastag 
Richárd Aranysarkantyús néptáncos pedig az elmélet mellett 
a gyakorlatban is megismertette a közönséget a Veszprém me-
gyei néptáncokkal. 

(Színes fotóink a 43. oldalon.) 

Viharos kezdés 
…melyet sajnos nem a színpadon 

fellépők, hanem az időjárás produkált 
június 25-én. Kocsis Bálint mesterszakács 

még meg tudta tartani a sokak érdeklődésére 
számot tartó látványfőzést, sőt a közönség az 

elkészült ételnek is örülhetett, ám a kóstoló után már 
látszott: az estét nem lehet eső nélkül megúszni. A 

Góbé zenekar koncertje és Vastag Ricsiék 
táncháza sajnos elmaradt, azzal az 
ígérettel, hogy az alkalmat lehető- 

leg mielőbb pótolják. 
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30 ÉVES A SZIVÁRVÁNY NÉPDALKÖR
Az igazi ünneplés 

Amilyen szerencsétlenül alakult a péntek, olyan nagyszerűen 
sikerült a szombat. Délelőtt tíz órakor a Tájházban várta ven-
dégeit az ünnepelt, egy igazi népdalkörös találkozóra. Régi ba-
rátok találkozásai, az emlékek felelevenítése után pedig a cso-
portok fellépése következett: a programban e nap főszereplője, 
a Szivárvány Népdalkör mellett a balatonfűzfői, a balatonvilá-
gosi és a látrányi népdalkör vett részt. 

zal, hogy ott megbeszéljük a lehetőségeket. Végül elvállaltam: 
a művészeti vezetőjük lettem. A repertoárjukat hallás után ta-
nultam meg tőlük, de új összeállításokkal is kezdtünk készülni. 
Voltunk néhány helyen fellépni: városi rendezvényeken rend-
szeresen szerepelünk. 
– Hogyan áll össze egy-egy fellépés programja? 
– A műsort szeretem a saját gyűjtéseimből vagy általam egy-
befűzött népdalcsokrokból összeállítani. Sok kevésbé ismert, 
dallamos, jó népdal van, amelyeket ritkábban vesznek elő a 
csoportok. Kalocsai dalokat tanultunk a saját gyűjtésemből, 
somogyi, szirénfalvi éneket. Most Ung-vidéki dalokat tanu-
lunk, ezeket még nem adtuk elő. 
Sajnos az utóbbi két évből egyet kihagytunk, mivel a járvány-
helyzet miatt próbákat sem tudtunk tartani. Idén májusban 
kezdtünk újra dolgozni, s most, nyáron is heti rendszeresség-
gel próbálunk. 
Tagfelvétel is van: bárkit nagy szeretettel várunk sorainkba. Jó 
lenne, ha fiatalok is jönnének. Az aligai népdalkörben például 
mára nagyon kevesen maradtak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Mik a terveitek a közelebbi és a távolabbi időkre? 
– A Népdalkör fenntartásának kérdésében pályázatokban gon-
dolkodunk, hogy ne csak az önkormányzat támogatására kell-
jen támaszkodnunk. Vannak nyertes pályázataink, működési 
költségekre, rendezvényekre nyertük. A Pannónia Népzenei és 
Kulturális Egyesület létrehozásával több lehetőség nyílt meg 
előttünk, és vannak terveink. A Pannónia Folkfeszthez ha-
sonló eseményeket minden évben szeretnénk rendezni. Idén a 
Népdalkörről szólt, a későbbiekben is tematikus összeállítá-
sokban gondolkozunk. A népzene és a néptánc szerencsére 
most is népszerű, mozgalma van. Nagyszerű és a közönség ál-
tal kedvelt csapatok vannak: a Csík zenekar, az Esszencia, a 
Mezzo, a Dűvő zenekar. Szeretnénk velük is színesíteni a ke-
nesei kulturális életet. 
Augusztus 14-én a Népdalkörrel Balatonfűzfőre megyünk, ka-
tonadalos találkozóra. Jövő évre Kenese átvállalta ennek a 
szervezését, 10-11 csoport részvételével. Természetesen eh-
hez is nézzük a pályázati lehetőségeket. 
Tervünk az is, hogy felelevenítjük a régebben nagy hagyo-
mánynak örvendő Balatoni dalok és dalosok találkozóját. Fel-
mérést végzünk a Balaton-környéki népdalcsoportok és zene-
karok körében, hogy lenne-e rá igény, hányan szeretnének eb-
ben részt venni. Vándorjelleggel lehetne megszervezni, min-
den évben más településen tarthatnánk. A népdalkörünk tag-
sága nagyon lelkes. Így is tovább lehet éltetni a népdalt, az 
éneklést. 
 

„Tovább lehet éltetni 
a népdalt, az éneklést” 

Beszélgetés Bollók Attilával, 
a Szivárvány Népdalkör művészeti vezetőjével 

– Harminc év hosszú idő, egy ember, de egy csoport életében 
is. Több mint két éve játszol a Szivárvány Népdalkörrel. Ho-
gyan alakult ez az időszak? 
– A Népdalkört Károlyi László hívta életre, de az alapító tagok 
többet tudnak majd mondani az indulásról. Gyerekként én is 
rengeteget tanultam Károlyi Lászlótól, nagyszerű zenész volt. 
Hét-nyolcéves lehettem, amikor először citerát vettem a ke-
zembe; Lacitól úgy tíz évvel később kezdtem tanulni. Minden-
hová vitt magával, népdalcsoportokhoz, fellépésekre. 
2018 végén, a karácsonyi műsor után beszélgettünk először 
Séri Mártával arról, hogy szeretnék, ha átvenném a Népdalkör 
művészeti vezetését, mivel addigi vezetőjük, Bakosné Ilona 
egészségi állapota miatt nem folytatja velük tovább a munkát. 
Kértem egy kis gondolkodási időt. Akkor a csajági iskolában 
tanítottam és a világosi népdalkört is vezettem, soknak látszott 
a feladat: nem tudtam, munka mellett hogyan tudnám ezeket 
mind összeegyeztetni. A két ünnep között sokat gondolkod-
tam: ha nem veszi át valaki a Népdalkör vezetését, akkor lehet, 
hogy megszűnik. Januárban elmentem az első próbájukra az- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A születésnaposnak gratulálni szokás: a tájházi műsor után a jelen-
levők is ezt tették. A Szivárvány Népdalkör sem feledkezett meg az
életében fontos szerepet játszókról: többek között Károlyi László öz-
vegyét is köszöntötték. 



Balatonkenesei Hírlap                     – 12 –  2021. augusztus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szombaton délután a Széchenyi parkban folytatódott a program. 
Bakonyerdő a hazám… címmel a Gerence Hagyományőrző Nép-
táncegyüttes műsorát láthattuk, a talpalávalót Samu Zoltán és ze-
nekara húzta. Az utána következő táncházban pedig Vastag Ri-
chárd táncoltatta meg a nagyérdeműt. 

– A formáció neve Gipsy Cimba- 
lom Band és Branka. Ezen kívül 
meghívtuk kedves barátunkat, Ba- 
rity Zoránt, aki nagyszerű harmo- 
nikaművész. Básits Branka félig 
magyar, félig szerb származású, 
Zorán szerb. Nagyon jól értik a 
balkáni zenét, a szerb muzsikát. 
A csapat azzal a szándékkal ala- 
kult még sok-sok évvel ezelőtt, 
hogy azokat a zenéket, amelyeket 
a cigány cimbalmosok játszanak, 
ilyen formában tolmácsoljuk. De az ötlethez hozzátartozik, hogy 
nem akartunk teljesen folklórt játszani. Igyekeztem mindig olyan 
zenészeket összeszedni, akik több műfajban is otthonosan mozog-
nak. Nagyon sokféle zenésszel muzsikáltam együtt a hosszú évek 
során, és a különböző műfajokban jártas embereket egy csapatba 
szerettem volna hozni. Az volt az ötletem, hogy feldobunk egy 
zenei témát, és mindenki úgy reagál, ahogy akar, így közösen ala-
kítunk ki valamit. Ez lett a Gipsy Cimbalom Band, ami valamikor 
1993-1994 környékén indult. Az akkori, friss repertoárunkkal 
rögtön meghívtak minket egy holland fesztiválra. Ott lemezt is 
készítettünk, és nagyon sok további külföldi zenei fesztiválon vet-
tünk részt. Lassan itthon is megszoktak minket. Most a régi reper-
toárunkat is játsszuk, van benne cimbalomzene, ami lényegében 
autentikus, azonban Brankával játszunk jó pár szép szerb dalt. 
Persze kicsit mindig kalandozunk a jazz, az improvizáció felé. Ha 
van egy szép téma, harmóniamenet, kiélvezzük a spontán lehető-
séget. Ez is egy ilyen este lesz. Játszunk szép magyar dalokat, las-
súakat és gyorsakat is – kellemes, szórakoztató, de igényes műsort 
hoztunk. 
– Fúziós zenének nevezhetjük, amit játszotok? Egyáltalán betehet-
jük valamilyen kategóriába? 
– Lehetséges, mert spontán használunk elemeket a különböző mű-
fajokból. Előfordul, hogy egy román horából egyszer csak átcsa-
punk swingbe, vagy cigány dalból flamencóba. Megy egy make-
dón cigány dal, amiből egyszerre rumba lesz. Ahol vannak közös 
pontok, ott kicsit elfordítjuk a fókuszt, és már másképp szól. Já-
ték, szórakozás – mi akarjuk élvezni, ezért a közönség is élvezi, 
és így működik a dolog. 
A magam részéről mindig többlaki voltam a zenében. Amikor az 
Ökrös vagy a Méta zenekarral játszottam, az tisztán magyar zene 
volt, ugyanakkor nagy élvezettel játszottam a Zsarátnokkal bal-
káni zenét. Ezek mellett közreműködtem modern formációkban, 
ahol a jazz játszotta a főszerepet – Szakcsi Lakatos Bélával, a 
PDSZ Kollekcióban. Szeretem magam kipróbálni több helyen. A 
Gipsy Cimbalom Band-ben egyedül vagyok népzenész: Kovács 
Ferenc kortárs és jazz-zenész, klasszikus zenész; Frankie Látó a 
cigányzene és a kemény jazz világából érkezett, de játszik szóra-
koztató jazzt is; György Mihály a balkáni muzsikában és a jazz-
ben járatos; Zorán a balkáni zene ismerője; énekesnőnk, Branka
pedig magyar, szerb és román dalokat is egyformán jól énekel. 
– Mit terveztek a jövőben? 
– Sok tervünk van. Ugyanezzel a formációval, egy ütőssel kiegé-
szülve magyar népzenét játszunk, kicsit a popzene irányába el-
tolva. Már van néhány dalunk, hamarosan elkészül a teljes lemez-
anyagunk. Nem könnyű, mert olyan dalokat kell alkotnunk, ami-
ket egy társadalmi közeg, egy közösség talált ki. A történelem 
sokszor megszakította a magyarság történetének folyamatát, így 
izgalmas játék kitalálni, mi lett volna, ha másképp alakul? 
– Nagyon sok sikert kívánunk hozzá! 
 

Az ünnepeltnek torta is jár: a Népdalkör közönség körében is nagy 
sikert aratott tortáját a balatonkenesei Szó Cukrászda és Pékség ké-
szítette.  
 

Különleges zenei élmény: a színpadon a Szivárvány Népdalkör és a 
Sunset Lux zenekar. 
 
A pénteki vihar után szombatra is jutott nem várt esemény: a Ke-
rekes Band koncertje az egyik zenekari tag váratlan megbetege-
dése miatt sajnos elmaradt. Reméljük, mielőbb köszönthetjük 
őket Balatonkenesén.  
Helyettük Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band-je és énekes-
nőjük, Branka lépett fel. Nagyszerű zenéjükkel bőven kárpótol-
ták a közönséget. A koncert előtt Balogh Kálmán cimbalommű-
vésszel beszélgettünk. 

„…egy román horából egyszer
csak átcsapunk swingbe…” 

– Nagy szeretettel köszöntünk titeket Balatonkenesén! 
– Köszönjük! 
– Kérlek, mutasd be a zenekart, amivel ma este fellépsz nálunk! A 
cimbalmot nem mint a megszokott, hagyományos, régi hangszert 
hallhatjuk majd az előadásodban. 

A Pannónia Népzenei és Kulturális Egyesület a koncertekre a Nem-
zeti Együttműködési Alapból, a táncházakra a Csoóri Sándor Alap-
ból nyert támogatást. 
Összefoglaló és beszélgetések: Nagy Krisztina 
Fotó: Balázs Ágnes, Csőszi Marcell, Majoros Trudi, Nagy Krisztina 
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Ma hová megyünk? Mikor 
indulunk? Mikor érünk oda (a-
kárhová)? Még hány kilométer? 
Mikor tartunk pihenőt? Meddig pihenünk még? Még 
mennyi emelkedő? Hány fok van/volt/lesz? Ma mi 
lesz a vacsi? Mikor számháborúzunk? Hol számhá-
borúzunk? Van valakinek valami nasija? Maradt va-
lakinek egy kis vize? … 

Ezek a kérdések cikáztak az egyhetes táborozás 
alatt folyamatosan, pár perces eltolódással. S közben 
mindenki hősiesen rótta a kilométereket az Öreg-Ba-
konyban, a 34-38 fokban is. Segítették, biztatták 
egymást az úton a dunakeszi és balatonkenesei diá-
kok. A kérdéseknél talán csak a poénok röpködtek 
sűrűbben, amitől mindenkinek fülig ért a szája a tú-
rák alatt. Este pedig jó volt a bizsergető büszkeség 
érzése: igen, megcsináltuk, a hőség, az emelkedők, a 
vízhólyagok ellenére is! Levezetésként jólesett a kár-
tyázás, társasozás, focizás, számháborúzás, beszél-
getés, hogy aztán a következő reggelen minden kez-
dődhessen elölről. 

Az utolsó napon mindenki szótlanabb volt. Búcsúztunk. 
Nem csak egymástól, hanem a természetbe belesimuló szabad-
ságtól is. Jó volt így együtt lenni! Nekünk ezentúl mást fog 
jelenteni Bakonybél a Vadszőlő Panzióval, a Pannon Csillag-

dával, az Erdők Házával, a monostorral, a Szent-kút-
tal, az Odvaskő-barlanggal, a Kőris-heggyel, a Ker-
teskői szurdokkal; Hubertlak a Gyilkos-tóval; Vinye 
a Likaskő Vendégházzal, a Likaskő-barlanggal, a Pá-
palátóval, a Cuha-szurdokkal; Csesznek a várral, a 
Kőmosó-szurdokkal. Többet, mint ezek a bakonyi 
helyszínek bármilyen izgalmas útikalauz leírásában. 
A denevérekre is másként tekintünk már, Mészáros 
József denevérszakértő előadásának köszönhetően. 
Új tapasztalat volt mindegyikünknek a selymes de-
nevérek érintése. 

Más-más kép, hang, szín, illat vésődött belénk 
emlékül erről az egy hétről. Ami közös, az valószí-
nűleg a vágy, hogy de jó lenne újból ott lenni. Ez 
Dani bácsin (Sebő Dániel, iskolánk földrajz-testne-
velés szakos tanára, a tábor motorja) biztos nem fog 
múlni. Ezúton is köszönjük neki a szervezést, a lelki-
ismeretes felkészülést, a mindenre kiterjedő odafi-

gyelést, a jó hangulatot! 
Mindenkinek hasonló, élményekben gazdag augusztust kí-

vánok! 
Révfalusiné Páczelt Gabriella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyalogos vándortábor a Bakonyban

A Bakony legmagasabb pontján, a Kőris-hegyi kilátón 
 

A legnehezebb/melegebb napunk: Kőris-hegy 
 

Csoportkép a Pápalátón 
 

A hét egyik legszebb szakasza a Kertesfői szurdok volt 
 

Alkotás és közösségépítés 
Az idei nyáron megszerveztük a már majdnem 10 éves ha-

gyománynak számító alkotótáborunkat. A tábor 2 turnusban 
zajlott le. Eredetileg külön vettük volna a felső és az alsó év-
folyamokat, de mint mindig, most is elég vegyes társaság jött 
össze. 

Azért sok segítséget kaptunk a nagyobb tanulóktól a tábor 
során, akik már első osztályos koruk óta részt vesznek tábora-
inkban. 

Változatos programokkal vártuk a diákjainkat: agyagozás, 
mozaikolás, kosárfonás, ékszerkészítés, gyöngyfakészítés, ba-
tikolás, ajtódíszkészítés, kőfestés, fonalmunkák és zsugorék-
szer-készítés. 

A kézműves foglalkozások mellett természetesen más te-
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vékenységgel is gazdagítottuk a gyerekek mindennapjait. 
Ilyenek voltak: közösségépítő játékok, akadályverseny, kincs-
keresés, számháború, rókavadászat és zenés-táncos játékok. 

Emellett két kirándulással színesítettük a heteinket. Az 
első állomásunk a balatonfűzfői Serpa Kalandparkban volt. A 
gyerekek nagyon bátran vették az előttük álló kihívásokat. 
Ügyesen mentek végig a pályán és a falmászásban is jól telje-
sítettek. De a legnagyobb sikere a csúszópályának volt. A na-
pot strandolássál zártuk, ahol még palacsintával is megvendé-
geltek minket, a Dömölki Lángosos és Palacsintázó tulajdono-
sai. Ezúton is köszönjük a helyi vállalkozók hozzájárulását! 

A második kirándulásunk célpontja Balatonfüred volt, 
ahol több programot is szerveztünk a gyerekek számára, így 
a Bodorka Vízivilág Látogatóközpont, a Vitorlázeum és a Jó-
kai-villa múzeumpedagógiai foglalkozásán vehettek részt. 

Betekintést nyerhettünk a Kékszalag vitorlásverseny rej-
telmeibe, a Balaton védett örökségeibe és Jókai Mór életében 
mélyedhettünk el. A Kisfaludy gőzösön való utazás felejthe-
tetlen élményt nyújtott, egy frissítő limonádé kíséretében. A 
hajóról megcsodálhattuk a Tihanyi-félsziget vulkanikus 
dombjait. 

A két hét alatt majdnem 70 gyermek élvezhette velünk 
ezeket a színes programokat. A társaság nagyon jól összerá-
zódott, így élménypedagógiai szempontból sikert értünk el. 

Nagyon nagy köszönettel tartozunk a tábort segítőknek, 
hiszen már több éve helyet biztosítunk a közösségi szolgála-
tot teljesítő középiskolás diákoknak. 

De ezzel még nem fejeződött be a kaland, mert a Mosoni-
Dunán az idén is megszervezésre kerül a Vízivándor tábor is.

Táborszervezők:

Gárdonyi Anikó és Szabóné Németh Borbála
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– Köszöntjük Kenesén! Honnan érkezett közénk? 
– Nyíregyházán éltem a családommal hat éve, előtte Kis-

várda mellett laktunk. Egy helyi és egy budapesti nagy cégnél 
dolgoztam. Feleségem és két fiam van, Zsolt és Dávid. A na-
gyobbik a nyíregyházi egyetemre jár, a kisebbik pedig szintén 
a nyíregyházi Bánki Donát szakközépiskolában tanul. Mind-
ketten műszaki vonalon tanulnak. 
Én is a nyíregyházi egyetemen vé-
geztem, közlekedésmérnökként. 
Feleségemmel régi vágyunk volt, 
hogy a Balaton mellé költözhes-
sünk. Idén januárban sikerült egy 
házat kinéznünk, és meg is vásárol-
nunk, így már balatonkenesei lako-
sok vagyunk. Ekkoriban láttam 
meg azt is, hogy a kenesei város-
gondnokság vezetőt keres. Megpá-
lyáztam az állást és a képviselő-tes-
tület bizalmat szavazott, hogy az 
elkövetkező öt évben az intéz-
ményt irányítsam. Nagyon szép 
feladatnak látom. Az intézmény át-
vételében sokat köszönhetek pol-
gármester és alpolgármester úrnak 
– nagyon sokat segítettek. Munka-
társaimnak úgyszintén nagy köszö-
net jár, ők segítettek, hogy megis-
merjem a várost és felvegyem a 
tempót. 

– Hogyan látja a feladatot? 
– Körülbelül ugyanaz, mint az előző munkahelyeimen, 

csak más a terület és mások az igények. Más a lakosság hoz-
záállása is, amit meg kellett szoknom. Napról napra kap az in-
tézmény olyan e-mail-eket, amelyek korábbi munkáim során 
nem voltak mindennaposak. A panaszokat tudásomnak és ka-
pacitásomnak megfelelően személyesen vizsgálom ki, próbá-
lom orvosolni. Az eddigi visszajelzések jók, az emberek örül-
nek, hogy változás történik. Volt egy időszak, amikor nem volt 
vezetője az intézménynek, így a stranddal és a várossal kap-
csolatban is több dolog elmaradt, amit mindenképpen meg kel-
lett oldanunk: balesetveszély elhárítása, engedélyezési eljárá-
sok. A felmerülő problémákat eddig hála Istennek sikerült 
megoldani. 

A lakosság is segíti a munkánkat, amikor bejelentést tesz-
nek olyan dologról, amit mi nem veszünk észre, mert nem tu-
dunk mindenhol ott lenni. A bejelentővel mindig felvesszük a 
kapcsolatot és megköszönjük neki. Vannak esetek, amikor 
azonnal intézkedni kell: ha idős vagy mozgásában korlátozott 
személy kér tőlünk segítséget, a megoldás elsőbbséget élvez. 
Ezért vagyunk és ezért szép a munkánk, mert segíthetünk is. 

– Mire kíván leginkább koncentrálni a városüzemeltetés 
során? 

– Tudom, hogy az elődöm kertészmérnök volt, aki nagy 
hangsúlyt fektetett a fákra, virágokra. Nos, én közlekedésmér-
nök vagyok, elsősorban műszaki szemmel nézem a kérdést, de 
természetkedvelő ember vagyok. Természetesen van munka-
társam, aki a zöldterületek megismerésének, gondozásának té-
májában sokat segít, mivel én a növényeket nagyon szeretem 
ugyan, de nem ismerem, ezért mindig az ő tudására hagyatko-
zom. A legutolsó lehetőség, ha egy fát például ki kell vágni. 

Erre csak akkor kerül sor, ha a fa balesetveszélyes és nem 
menthető. Ezt próbáljuk megelőzni szakszerű metszéssel, ala-
kítással. Ám a kiszáradt, túlságosan elöregedett fákat az em-
berélet védelme érdekében muszáj kivágni, bármennyire saj-
náljuk. A pótlásukról minden esetben gondoskodunk. Kenesén 
elöregedett a faállomány és sok gondot okoz. 

Műszaki ember lévén az infra-
struktúrát, az útépítést és az épület-
gépészetet tekintem fontos terület-
nek – persze ezek azok, amelyek el-
sősorban az anyagi lehetőségektől 
függenek. Pályázatokat próbálunk 
megnyerni ahhoz, hogy útfelújításo-
kat végezhessünk, kátyúmentesít-
hessünk, aszfaltozhassunk. Hogy 
egy murvás útszakaszt aszfaltozni 
lehessen, infrastrukturális előkészí-
tést is kell végezni: meg kell oldani 
a csapadékelvezetést, a közműveket 
és ez nagy beruházás. Ezt önerőből 
nem tudja finanszírozni az Önkor-
mányzat. 

– Milyennek látja Kenesét? 
– Gyerekkori álmom volt, hogy 

ide költözzem. Turistaként, vendég-
ként sok helyen megfordultunk a 
Balaton több pontján. Családias 
hangulatánál fogva mindig Kenese 
tetszett a legjobban. Az álmunk vált 
valóra azzal, hogy ide jöhettünk 

lakni. Jó lenne, ha mások, akik már régebb óta élnek itt, is érez-
nék, értékelnék, hogy ilyen gyönyörű hely lehet az otthonuk – 
mert kiváltságos helyzetben vannak. Csodálatos helyszínek 
vannak itt: nagyon szeretjük a Soós-hegyet, a kilátót, ahonnan 
páratlan látvány a Balaton. A tó partján ilyen kilátás nincs más-
hol. Azóta is gyakran mondom a feleségemnek: el se hiszem, 
hogy itt lehetünk. Az, hogy ráadásul még ilyen munkám is le-
het, amivel hozzátehetek ehhez a gyönyörű településhez, to-
vábbi öröm a számomra.  

– És a feladata szempontjából milyen a város? Mik a leg-
fontosabb feladatok? 

– A fő prioritás jelenleg a strandok zökkenőmentes üze-
meltetése, hiszen vízparti üdülőtelepülés vagyunk. Strandjaink 
– akár a fővárosi strandokhoz képest is – szépen fejlődnek. A 
Bezerédj strandon a vizesblokk megépülésével napról napra 
mérhető a látogatószám-növekedés, mivel egyre több családot 
vonz. A vendégek kedvelik, pozitív visszajelzéseket kapunk. 
Látszik, hogy a beruházás és a fejlesztés megérte. Emellett sok 
feladatot ad az itt zajló építkezések miatt az utak vizsgálata, 
javítása. Akkora ideköltözési hajlam, nyaralóvásárlási kedv és 
fejlődés, mint Kenese esetében, a környéken sehol nem tapasz-
talható. Az építkezések pedig gyakran az utak állapotának 
romlásával járnak – a közterület-felügyelet munkatársaival 
több ilyen esetet is vizsgálunk. Minden utat úgy járunk végig, 
hogy nézzük, mit tudunk rajta javítani, de egyéb dunántúli kis-
városokhoz, községekhez képest – nem beszélve Kelet-Ma-
gyarországról – az itteni utak nincsenek elmaradva az átlagtól. 
Figyelemmel kísérve más, hasonló kvalitású települések ke-
vésbé infrastrukturális területeinek úthálózatát, nem vagyunk 
rossz helyzetben. 

„Kiváltságos helyzetben van, aki Balatonkenesén élhet”
Június óta új vezetője van Balatonkenese Városgondnokságának. Ismerjék meg Séra Zsoltot! 
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Tesszük a dolgunkat napról napra, az erőnkhöz és a lehe-
tőségeinkhez mérten. Sok függ a dolgozóink létszámától is. 
Igyekszünk minél többet megtenni, de vannak határaink.  

– A város többi intézményével milyen a kapcsolat? 
– Még egyszer nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, 

aki eddig segített! Munkám több ponton szorosan összekap-
csolódik a közterület-felügyelettel: az ottani a munkatársak is 
barátsággal fogadtak. Megpróbálom ezt viszonozni olyan dol-
gokkal, amiket a munkámmal meg tudok tenni. Szoros az 
együttműködés a Kultúra Házával a rendezvények miatt, s fo-
lyamatosan tartjuk a kapcsolatot a TSZSZI-vel is. Sokat se-
gédkezünk az Önkormányzat folyó ügyeiben. A strandokkal 
kapcsolatban Turi Ferencre hagyatkozhatom: átnéztük a teljes 
területet, a játszótereket, s a hiányosságokat pótoltuk, mivel a 
gyerekek biztonsága az első. Megpróbáltunk minden olyan hi-
bát kiküszöbölni, ami balesetveszélyes lehet. 

– A fejlődés mely irányát látja a legfontosabbnak Balaton-
kenese esetében? 

– Elsősorban a város élhetőbbé, barátságosabbá tételét: 
több park, több családi rendezvényre alkalmas közterület, a 
strand szépítése. Ehhez az igényeket a lehetőségekhez kell iga-
zítanunk, pályázati lehetőségeket keresve. Nagyon sok tervem 
van, amiről egyelőre még nem szeretnék beszélni, hiszen egy 
hónapja vagyok az intézmény vezetői székében, így elsődleges 
feladatnak a város és működésének megismerését tekintem. 
Azonban fokozatosan, a gazdasági szakemberekkel egyeztetve 
sor kerülhet ezekre is. 

Célom, hogy magamat, a tudásomat adjam hozzá a telepü-
léshez, de ehhez még egy kis időre van szükségem. Egyelőre 
fel kell zárkóznunk, hogy naprakészek legyünk az elmaradt 
dolgokkal, aztán következhet a fejlesztés. 

– Olvasóink nevében is jó munkát kívánunk – és érezze ma-
gát itthon Kenesén! 

– nk –
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A református templom-béli hangversenysorozat utolsó állomása lesz augusztus 15-én, vasárnap este 18 órakor Baranyai Anett 
operaestje. Anett kenesei-akarattyai kötődésű, gyermekkorunkban egy házban laktunk a Honvéd lakótelepen.  
 

– Anett, mesélnél gyermekkori ke-
nesei-akarattyai emlékeidről? Ha jól 
emlékszem, szüleid itt dolgoztak… 

– Igen. A Honvéd üdülőben dolgoz-
tak, ott is ismerkedtek meg. Rengeteg 
élmény és emlék fűződik Keneséhez, 
bár 6 éves voltam, mikor elköltöztünk 
a Fejér megyei Polgárdiba, de még 
utána is rendszeresen jártunk vissza. 
Talán a Balaton illata, ami a leginkább 
megmaradt. A jellegzetes pancsolós, 
„önfeledt játékos” gyerekkor illata. 

Bár most a Szentendrei-szigeten 
élek, körülvesz a Duna, ami csodálatra-
méltó és nagyon szeretem, de szá-
momra a Balcsi marad az örök ked-
venc. 

– Mikor kezdtél énekelni tanulni, 
honnan jött az első impulzus?  

– Ugye, már főiskolások voltunk, 
mikor hosszú évek után újra felvettük a 
kapcsolatot egymással. Ekkor vala-
hogy egyikőnk sem lepődött meg, hogy zenei pályára kerül-
tünk mindketten. Emlékszem, gyerekként sokszor lógott a 
nyakadban egy kisdob, akkor már sejthető volt… Te pedig em-
lékeztél, hogy én folyton táncikáltam, énekeltem, szerepeltem 
és ha nem is énekes, akkor táncos, bemondó vagy valami ha-
sonló leszek. 

Később, már Polgárdiban, az unokatesóm tanult zongo-
rázni. Béreltek egy hangszert. Megtetszett. Sokszor, mikor ná-
luk voltam, pötyögtem rajta mindenfélét, majd kitaláltam, 
hogy szeretnék zongoraművész lenni. Be is iratkoztunk a helyi 
zeneiskolába. A hangszer mellett fejlődött a zenei hallásom, 
majd a tanító nénim lett figyelmes rá, milyen tiszta csengésű a 
hangom és javasolta, hogy nevezzek a helyi népdaléneklési 
versenyre, ahol aztán III. helyezést értem el, 
3. osztályosként. Itt figyelt fel rám Gabrieli 
Kiss József, aki később az első énektanárom 
és mentorom lett. 

Az 5. osztálytól tanulmányaimat a székes-
fehérvári Kodály iskolában folytattam, onnan 
pedig egyenes út vezetett a zenei pályára. 

– Melyek voltak a meghatározó szakmai 
találkozások, kurzusok eddig életed során? 

– Életem meghatározó élményei közé 
tartoznak a Kodályos évek, ahol igazgatónk, 
Kneifel Imre segítségével aktív részvevői 
voltunk a város zenei életének. Számtalan 
fellépési lehetőség volt kórusban, kamara-
csoportokban és szólóban egyaránt. Egyik 
„Éneklő Ifjúság” alkalmával például kaptam 
a zsűritől egy kiemelt oklevelet a szólómért 
(ilyet nem gyakran osztottak) és sok sikert 
kívántak a pályámhoz. Erre a mai napig na-
gyon büszke vagyok és szép emlékként őr-
zöm. 

A főiskolát és az egyetemet már 
Miskolcon végeztem, az első igazi 
szakmai találkozások itt voltak. Részt 
vettem Walter C. Moore bécsi zenepro-
fesszor kurzusán. A Velencei-tavi Mű-
vészeti Fesztiválon tanulhattam Kiss 
Noémitől, Schultz Katalintól és Dinyés 
Somától, elsősorban régi zenét, amit a 
későbbi II. Händel nemzetközi ének-
versenyen kamatoztattam, ahol hangfa-
jom legjobbjaként végeztem. 

Az egyetem alatt többek között Kö-
ves Péter, a bécsi Staatsoper magánéne-
kesének kurzusán vettem részt, tőle 
színpadi játékot tanulhattam. A 
workshop végére rengeteget nyílt a sze-
mélyiségem, bátorságot kaptam, ami 
segítette további színpadi munkáimat. 

Emellett mestereim voltak: Magyar 
Gabriella, Dr. Szüle Tamás, Dr. Hege-
düs G. Katalin, Simonné Balogh Eme-
se, akik nemcsak megalapozták zenei és 

énektechnikai tudásomat, hanem rengeteg segítséget kaptam 
tőlük szakmailag és emberileg egyaránt. 

Egyetemi éveim végén kerültem a Miskolci Nemzeti Szín-
házba, ahol 8 évig voltam a társulat tagja. Itt lett kollégám Rá-
kai András, aki jelenleg is a színház korrepetitora. Andrissal 
tanultam be az eddigi szerepeim nagy részét, ezen felül kísé-
rőm volt a IX. Simándy József és a III. Marton Éva Nemzet-
közi énekversenyen. Kitűnő muzsikus. Hatalmas öröm szá-
momra, hogy most, a kenesei koncerten is együtt zenélhetünk! 

Volt még néhány kurzus, de amit még mindenképpen sze-
retnék kiemelni, az a 33. Régi Zenei Fesztivál – váci kurzusa 
volt, ahol két angol sztárénekestől, régi zenésztől tanulhattam: 
Emma Kirkby-től és Nicholas Clapton-tól. Ez a kurzus volt 

„Kenesére – úgy érzem – hazajövök” 
Interjú Baranyai Anett operaénekesnővel 

Puccini: Gianni Schicchi – Lauretta szerepében 
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eddigi életem egyik legna-
gyobb élménye. És persze 
tudnék még számos olyan 
embert mondani, aki meg-
határozó volt eddigi szak-
mai fejlődésemben. 

– Mik voltak a legkedve-
sebb, illetve legnagyobb ki-
hívást jelentő eddigi szere-
peid? 

– A legelső kedvencem, 
akinek ma is bármikor bele-
bújok a bőrébe, az Suzanna, 
Mozart Figaro-jából. Az el-
ső megtanult szerepem. 3 ó-
rás, szinte folyamatos szín-
padi jelenlét, kell az állóké-
pesség, de tudatos, pörgős, jószívű, cser-
fes szobalány, aki nem szeretne mást, 
csak hogy végre együtt lehessen sze-
relmével. 

Ezen kívül nagy kedvencem Nori-
na (Donizetti: Don Pasquale), szintén 
hasonló karakter, de már talán egy 
érettebb, tapasztaltabb nő, tele humor-
ral és életvidámsággal. 

Laurettát is szeretem játszani (Puc-
cini: Gianni Schicchi), ő egy hisztis 
kislány, de a humor itt is jelen van. 

Ami igazi kihívás volt számomra, 
az Dido (Purcell), aki egy díva, teljes 
dráma és tragédia. Valaki, aki úgy éli 
az életét, hogy tisztában van tragikus 
sorsával. Teljesen más karakter, mint 
akiket meg szoktam személyesíteni, de 
örültem, hogy ezt az oldalamat is meg-
mutathattam. 

A másik kihívás, ami aztán teljesen 
az enyém lett, az Örzse volt (Kodály: 
Háry János). Ebben a színpadi beszéd 
volt a legfontosabb fejlődnivaló. Hang-
súlyok, hangerő, hogy ne énekes be-
széd legyen, hanem „emberi hang” szólaljon meg egy-egy dal 
után. Nem mondom, hogy szakmát váltok és innentől prózai 

színésznő leszek, de azért sikerült teljesíte-
nem a feladatot, ami már később inkább szó-
rakozás lett. 

Kodály zenéje egyébként is meghatározó az 
életemben. Több Háryban is énekeltem koráb-
ban kórust, gyerekkart, több Örzsét is figyel-
tem, csodáltam gyerekként, de mikor megfor-
málhattam a sajátomat, egy álom vált valóra! 

– Hol dolgozol jelenleg, s hogy képzeled 
el a további szakmai életed? Van-e olyan sze-
rep, amit nagyon szeretnél elénekelni, de még 
nem volt rá lehetőséged? 

– Már két éve dolgozom Budapesten, az 
Opera énekkari művészeként. Tavaly nyáron 
bemutatkozhattam szólistaként is, balatonfü-
redi operagálánkon, Erkel: Erzsébet című 
operájából énekeltem Erzsébet áriáját. Fan-
tasztikus élmény volt. Sajnos a pandémia mi-
att még nem volt egy teljes évadom, így nem 
igazán tudtam még kibontakozni, de nagyon 
remélem, hogy most már rendben folytathat-

juk a dolgunkat. 
Nagyon szeretem a je-

lenlegi munkámat, az O-
pera légkörét, a kollégái-
mat és persze szeretném, 
ha lennének majd lehető-
ségeim egy-egy kisebb-
nagyobb szerepre. Szerep-
álmom igazán nincs, sok 
olyan van, amit még sze-
retnék elénekelni, de ha 
egyet mondanék, az Verdi 
Traviatájából Violetta. 

– Milyen érzés vissza-
térni Kenesére, s milyen 
műsort hozol nekünk? 
Persze, ha meglepetésnek 

szánod, nem kell mindent elárulni… 
Ahogy korábban említettem, Ke-

nesére – úgy érzem – hazajövök. Ko-
rábban már többször voltam itt, a Fia-
talok Koncertjén, szinte minden év-
ben énekeltem, nagyon jó hangulatú es-
tek voltak! Várom, hogy találkozhas-
sak rég nem látott ismerősökkel, vala-
mint mindennél jobban vágyom, hogy 
végre élő közönség előtt énekelhessek. 

Sikerült összeválogatni a szá-
momra legkedvesebb, legnépszerűbb 
operaáriákat. Lesz benne humor, sze-
relem, varázslat és egy csepp szomo-
rúság, hiszen enélkül értéktelen az 
örömünk is. Remélem, hogy tudok 
majd némi mosolyt csalni az embe-
rek arcára és egy kicsit kiszakítani 
őket a mindennapi gondokból. Ez a 
célom és a feladatom. 

– Köszönöm a beszélgetést, s a 
kenesei Közönség nevében is további 
jó egészséget és sikereket kívánok to-
vábbi pályafutásodhoz! 

Mindenkit szeretettel várunk au-
gusztus 15-én, vasárnap este 18 órakor Anett operaestjére! 

Sipos Csaba 

 
Lehár Ferenc: Giuditta 

A kacagóária előadása közben, Johann Strauss: A denevér című művéből 
 

Bizet: Carmen – Frasquita szerepében 
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Van egy terasz Kenesén, ahol árnyékos a reggel, s ahol, ha szükséges, a nyári nap melegétől a szellővel együtt táncoló, lenge 
függönyök védenek. Vasúti talpfa a széle, amelyen tarka növények díszlenek, és a sarokban harsány zöld banánfák levelei hajla-
doznak. A terasz nagy asztala körül sokan elférnek. Nyaranta gyakran megfordulnak itt a hazai zenésztársadalom kiváló képvi-
selői, ezért kapta a Popterasznya nevet. Ezúttal, kenesei koncertjük kapcsán a Roy és Ádám Trió tagjaival, Kohánszky Roy-jal, 
Nagy Ádámmal és Csányi Zoltánnal beszélgettünk. 
 

– Volt-e valaha bárki közületek Balatonkenesén a koncertet 
megelőző időkben? 

Roy: Szerintem biztos, de az a baj, hogy konkrét esetre 
nem emlékszem. 

Ádám: Keneséről nekem sincs konkrét emlékem, az az 
igazság, hogy mi sokáig „déli partosok” voltunk, amíg volt egy 
„parti fészke” Balázsnak (Benkő Balázs Benkő László fia, aki-
vel a zenekar tagjai szoros, régóta tartó barátságot ápolnak), 
oda jártunk sokat, az utóbbi időben pedig Zolika volt feleségé-
nek, Csillának északi parti nyaralója volt biztos pont a Bala-
tonnál, de ez a keleti csücsök valahogy kimaradt. Éppen ezért 
a júliusi kenesei koncert 
nagyon jólesett; egyrészt 
ritkán volt rockkoncertünk 
az utóbbi időben, másrészt 
remek közönségünk volt. 
Ha azt látjuk, hogy a szín-
pad előtt állók ki vannak 
éhezve az élő zenére, ak-
kor mi is nyilván sokkal 
jobban érezzük magunkat 
a színpadon. 

Roy: Nem Kenesén vet-
tük azt a ping-pong asztalt 
Balázsnak? 

Ádám: Ja, de tessék, itt 
egy konkrétum, néhány é-
ve ajándékba vettünk egy 
ping-pong asztalt Kene-
sén! 

Zoli: Ahogy a többiek, 
én is csak átutazó voltam 
eddig Kenesén. 

– Vannak-e közös csa-
ládi programok, ünneplések, vagy csak a zenélésre van együtt 
időtök? 

Roy: Most már hagyomány, hogy együtt ünnepeljük a szü-
letésnapunkat! Ádámmal mindketten augusztusiak vagyunk, 
három nap különbség van a születésnapunk között és ezért 
nyaranta ez mindig egy születésnapi koncertbe torkollik… 

Ádám: … és ha folytathatom, akkor ez nagyon is kötődik 
a Balatonhoz, mert ezt mindig a Balatonnál tartjuk. Szóval, ez 
valahogy úgy alakult, hogy egy nyaralással egybekötött bulit 
szervezünk, picit meghirdetjük, de ez ilyen kis ingyenes kon-
cert, rajongók, rokonok együtt, Zolika meg mindig végigcsi-
nálja velünk, ő szegény februári… 

– Zoli, érdekes volt látni, hogy noha dobosként a színpad 
hátsó részén kell lenned, most Kenesén szinte frontemberként 
kommunikáltál a közönséggel. Mióta van a dobosnál mikro-
fon? 

Zoli: Ez régebben úgy alakult, hogy vokáloztam a Black-
Out zenekarban és onnantól kezdve annyi rutint és annyi ma-
gabiztosságot szedtem fel, hogy miután bekerültem a Roy és 
Ádám Trióba szinte természetes volt, hogy nálam is van mik-
rofon. Aztán amikor hajón dolgoztunk, hogy Roy is tudjon 

néhány nóta erejéig pihenni én bevállaltam több dalt, illetve az 
is hozzátartozik, hogy a Linkin Park Tribute zenekaromban, a 
Piknik Parkban jómagam frontemberi tevékenységet végzek, 
és az is már több mint 15 éve megy. 

– Nagyon sok sláger van már mögöttetek, de van-e olyan 
dal, amiben nagyon hittetek, végül azonban nem lett befutó? 
Vagy olyan dal esetleg, ami sláger lett, pedig nem is gondoltá-
tok volna? 

Roy: Van egy dal, a „Több mint nő” című dalunk, ami 
demó korában, még angol halandzsa szöveggel jóval erősebb-
nek tűnt, de mégsem lett igazán befutott sláger belőle. 

Ádám: Én azt említeném, hogy maga az egész kezdet ki-
csit álomszerű volt. 1998 táján nagyon sokáig küzdöttünk, 
amíg az első lemezszerződésünk összejött, és az első dalok, a 
„Csapból is én folyok” meg a „Trambulin” sikere nagyon 
meglepett bennünket. Royban meg bennem sem volt olyan ér-
zés, hogy holnap befutunk, előtte mi nagyon sokat zenéltünk 
ismeretlenül klubokban, de szerencsére a hirtelen jött siker 
nem szállt a fejünkbe. Örültünk, hogy van kereslet az igényes 
zenélésre. Szerintem nagyon sok jó dalt kihoztunk azóta is, de 
sajnos kevés jutott el az emberekhez, ennek nyilván sok oka 
van. 

Zoli: Én még az „Ördög van velem” című dalt szeretném 
bedobni..., ami egy kissé szomorkásabb hangvételű… 

Ádám: …jaj tényleg, ezt én is akartam említeni…! 
Zoli: Erről a dalról többször beszéltünk, nagyon jó vissza-

jelzéseket kaptunk, nagyon sok embert megérintett. 
Roy: Így van. Horváth Attila, amikor megírta a szövegét, 

azonnal mondta is nekünk, hogy ebből a dalból feltétlenül ké-
szítsünk klipet, mert ez biztos befutó szám lesz. 

– Itt jegyzem meg, hogy az interjú készítőjének is személyes 
kedvence e dal, és ezúton javasolja minden kedves Olvasónak 

Popterasznya – A Roy és Ádám Trióval 

A kenesei koncerten. Fotó: Hiegl Gergő 
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a meghallgatást! – Nos, ha már szóba került az „Ördög van 
velem”, említsük meg az albumot, ami a „Fullánk” címet viseli 
és amelyen olyan kiváló zenészek szerepelnek, mint Presser 
Gábor, Tátrai Tibor vagy éppen Charlie. Az album visszaiga-
zolta a zenekar zenészeinek szakmai elismertségét is. Lesz-e 
folytatás, lesz-e még ilyen album? 

Roy: Nincs most egyelőre ilyen terv, inkább dalokat kell 
csinálnunk. Felmerült már korábban, hogy felvegyük az „Az 
otthon itt van” frissített változatát, de aztán nem jött össze va-
lamiért. Azért az év végéig biztosan felveszünk majd néhány 
új dalt. 

– Roy, az köztudott, hogy basszusgitározni és énekelni egy-
időben az egyik legnagyobb szakmai kihívás. Te hogy készülsz 
erre? 

Roy: Egy-két éves lehetett a kisfiam, amikor elkezdtem ez-
zel komolyabban foglalkozni: szépen leraktuk aludni és akkor 
fejhallgató fel, basszgitár a kézbe, mert a srácok olyan rende-
sek voltak, hogy feljátszották nekem a próbateremben a dob- 
és a gitársávokat, én meg gyakoroltam napi két-három órát, 
toltam a számokat rendesen. És láttam azóta olyan felvételt, 
amikor előtte még csak három hónapot gyakoroltam, meg 
olyat is, amikor mondjuk már hatot, meg amikor már másfél 
éve így játszottunk – és azért látszódott a különbség. 

– A „Fullánk” című albumon van egy dal, amit Charlie-val 
énekeltek és arról szól, hogy az ő idejében mennyire más volt 
a zenei közeg mint akkor, amikor Ti kezdtétek. Most már lassan 
Ti is 30 éve vagytok a pályán, szóval talán már van egy har-
madik út is az ismertség felé. Napjainkban könnyebb vagy Nek-
tek volt könnyebb ismert zenésszé válni? 

Roy: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Például a reklámozás 
egészen más, hiszen akkor nem volt Facebook vagy Internet. 
Nekünk mondjuk plakátoznunk kellett; emlékszem, a kezdő 
zenekarommal kimentünk és kiraktuk a kis plakátjainkat, aztán 
jött a nagy plakátozó cég és egy pillanat alatt eltűntek a mi 
kiragasztott dolgaink. Akkoriban nem voltak még olyan felü-
letek, mint most, amikor kirakod a kliped a YouTube-ra és 
mindenkihez eljut. 

Ádám: Én sem tudom megmondani, hogy könnyebb vagy 
nehezebb, de egy dolog biztos: a ’90-es években valahogy sok-
kal őszintébb volt a zenélés, akkoriban valahogy bajtársiasabb 
volt a szakma is. Most ez talán háttérbe szorult. De az egész 
szórakoztatóipar ilyen, a szórakoztatás áll mindenek felett, 

nem feltétlenül a teljesítmény vagy a tehetség számít. Persze, 
talán én is szívesebben indultam volna a ’70-es években, de ez 
nem jelenti azt, hogy bármilyen hiányérzetem lenne azzal kap-
csolatban, amit végigcsináltunk. 

Roy: Egyetértek, csak az jutott még eszembe, hogy manap-
ság az olyan világsztárok is, mint Sting vagy egyéb idősebb, 
ismert előadók, a mai futó pop-mainstream előadókhoz képest 
borzasztó alacsony nézettséget produkálnak. 

Ádám: Bocsánat, hogy belevágok: természetesen az elő-
nye annak megvan, hogy van Internet, hiszen mióta gyakorla-
tilag átvette az uralmat, a jó dolgok is eljutnak a célközönsé-

gükhöz. Nem csupán a ze-
nére gondolok, de a zené-
ben is láthatunk például 
egész kis gyerekeket, akik 
úgy zenélnek, hogy csak 
na! 

Zoli: Szerintem talán 
mostanában könnyebb, ré-
gen nem volt ennyire egy-
szerű. Ezt a saját bőrömön 
is tapasztaltam, hiszen ne-
kem például 200 kilomé-
tert kellett utaznom, hogy 
egyáltalán a fővárosba ér-
jek és megmutathassam 
magam. 

– Beszélgettünk a kü-
lönböző utakról az ismert 
zenészség felé. Nektek van 
lehetőségetek átadni vala-
mit a Ti tapasztalataitok-
ból? Tanítotok valahol? 

Ádám: Én négy éve ta-
nítok egy zeneiskolában gitárt és jazzgitárt. Az első két év 
szenvedés volt; nem nagyon volt bevált metódus, hogyan és 
mit tanítsak. A tanítást kicsit a „vészhelyzet” is hozta, mert 
már nem zenéltünk külföldön, hajón. Aztán az utóbbi két év-
ben nagyon jól jött, hogy van fix bevételem és a hozzáállásom 
is megváltozott. Felelősségteljesebben csinálom, sok tehetsé-
ges tanítványom van. Júliusban voltunk egyébként a Csoda-
szarvas Alapítvány szervezésében két hét alatt 14 helyszínen, 
ahol a zenélés örömeivel ismertettük meg a gyerekeket. A gye-
rekközösség nagyon őszinte, érdekes dolgot kellett nekik mu-
tatni, hogy lekösd őket. Persze a legnagyobb sikere mindig a 
hangszersimogatásnak volt, mindenki ki akart próbálni min-
den hangszert. De azt láttam, hogy maga a zene megmozgatja, 
érdekli őket, és ez a lényeg az egészben, hogy szeressék meg 
a zenét. A jövő a fiataloké, és szerintem a tudást átadni nagyon 
nemes dolog! Ez a program is remek lehetőség volt, hogy test-
közelből találkozhassanak velünk, mert ez egészen más él-
mény számukra, mint mondjuk, ha a Budapest Park színpadán 
látnak minket. 

Zoli: A Csodaszarvas-turné tényleg nagyon meghatározó 
élmény volt. Jómagam egyébként a Rocksuli dobtanára is va-
gyok, és magántanítványaim is vannak. 

– Végül egy utolsó, gyors kérdés: mit szerettek legjobban a 
zenélésben? 

Ádám: A szabadságot. 
Roy: Bennem is valami ilyesmi fogalmazódott meg. Át tu-

dod adni a zenén keresztül a saját érzéseidet, gondolataidat. 
Zoli: Szabadság, utazás és a zene szeretetének átadása. 
Roy: Meg, hogy olyan dolgot csinálhatsz, amit a legjobban 

szeretsz! 
Tóth Csaba 

 
A kenesei koncert után. Fotó: Hiegl Gergő 
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– Két éve beszélget-
tünk utoljára a lapban, 
amikor meglehetősen 
drámai helyzetben vol-
tatok: legutolsó verse-
nyeteken a kocsitok ma-
radandó károsodásokat 
szenvedett. Mi történt 
veletek azóta? 

– Nagy anyagi és 
időbeli ráfordítással 
összeraktuk az autót. 
Illetve első körben ter-
mészetesen darabok-
ra szedtük, megnéz-
tük a hibákat. Persze a 
folyamat során továb-
bi problémák is kide-
rültek. Amire szükség 
volt, teljesen felújí-
tottuk. Újraépítettük a 
motort is. Az autó ka-
pott egy teljesen új 
sebességváltót, mert a 
régi – fogalmazzunk 
így – kissé már vise-
letes volt. A futómű-
vön és az egyéb ré-
szeken részleges fel-
újítás volt, a szükséges dolgokat cseréltük ki. Miután mindent 
összeraktunk, az autót be kellett járatni, utána pedig a papír-
munkák következtek: szemle, a gépkönyv kitöltése, így már 
jogilag is alkalmas arra, amire eddig is volt. Új gumikat pél-
dául már nem tudtunk venni, ami egyéb esetekben sem túl 
nyerő, de ez már meghaladta volna a lehetőségeinket. Minden-
esetre a Holdról, távcsővel is egy határozott kazalnyi pénz 
lenne látható, amennyit ráköltöttünk. 

– Összehasonlításképpen: egy versenyautógumi egy átlagos 
kocsi téli-nyári gumijához képest milyen árfekvést képvisel? 

– Abban a méretben, amiről a mi esetünkben beszélhetünk, 
egy jó minőségű utcai abroncs árának körülbelül a háromszorosa. 

– Ehhez mérten a motor is nyilvánvalóan más kategóriát 
képvisel, mint egy hétköznapi autónál. 

– Egy átlagos, utcai 1600-as Lada új korában 75-80 lóerős. 
A versenyautó a duplája. A motor ára pedig nyolc-tízszerese 
ennek. 

– Nagyjából hány 
munkaórát fordítottatok 
az autó felkészítésére? 

– Csak a motorra úgy 
70-80-at. A teljes autó a 
többszöröse, de meg se 
tudom saccolni, mert in-
kább nem is akarom. E-
zek a szükséges, köte-

lező körök, ezek nél-
kül nem megy. Nem 
szoktunk mindent szá-
molni, mert aki boxo-
lónak áll, számítson 
rá, hogy néha állba ve-
rik. 

– Az autó újjáépí-
tése után pedig már 
jöhetett volna a ver-
senyzés… 

– Úgy gondoltuk, 
2020 nyarán ismét be-
kapcsolódunk a vérke-
ringésébe. De mind-
annyian tudjuk, mi tör-
tént: jött a vírus, ami 
megváltoztatta az éle-
tünk minden területét. 
Futamok maradtak el, 

így végül úgy döntöttünk, a 20-as évet elengedjük, azzal, hogy 
újult erővel vágunk 2021-nek. 

– Nehéz volt a 21-es versenytervet összeállítani? 
– Valójában nem, mert időben ki lettek írva a versenyek, 

és amelyeket terveztünk, úgy tűnik, meg lesznek rendezve. Tá-
voli eseményekre, az ország keleti részébe nem szerettünk 
volna menni, ami jó döntés volt, mert ott idén is maradtak már 
el versenyek. 

– Az autón kívül hogyan kell most felké-
szülnötök egy versenyre? Változott ez a két 
évvel ezelőttihez képest? 

– Kis csapatunk nem bővült, hanem szű-
kült. A versenyekre így fizikálisan és időből 
is többet kell rááldoznunk, így ez nehezebb. 
A lehetőségek megvannak, csak az idő és a 
ráfordított munka több ahhoz, hogy ugyanazt 
tudjuk hozni. 

– Kikből áll most a csapat? 
– A navigátorom, Lajos, a segítőnk, Bá-

lint és én alkotjuk az egységet. 
– Hol indultok a nagy kihagyás után elő-

ször? 
– A következő verseny, amit bemelegítő 

futamnak szánunk, augusztus elsején lesz, 
Királyszentistvánon. Ez egy országos, meg-
hívásos verseny, R-Cup Challenge a neve. 
Több mint száz résztvevővel zajlik. Lajos 

mellett egy versenyző barátommal, Fogarasi Attilával indu-
lunk. Duplán neveztem, ennek eredményeképp pedig a fiam, 
Ádám is rajthoz áll velem. Beül navigálni, kipróbálja, milyen 
ez a sport. 

– Melletted, egy autóversenyző családban egy fiúgyereknek 
előbb-utóbb ki kell próbálnia… 

– Természetesen, ő is alaposan meg van már fertőzve az 
autósport szeretetével. 

Újra megyünk! 
„Teljesítenünk kell, a többi pedig kiderül.” 

Ismét rajthoz áll a Vass Károly – Szabó Lajos páros 
az augusztus 1-i királyszentistváni versenyen 

 
Motor – építés közben 
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– Tehát akkor a családi vonal erősödik, 
és megvan az utánpótlás. Milyen az ő felké-
szülése? 

– Ugyanúgy bejárja, felírja velünk a pá-
lyát a verseny előtti napon. Neki is meg kell 
felelnie a versenyszabályzatnak. Itinert fog 
írni, amit vissza kell mondania a verseny so-
rán. Meglátjuk, hogyan alakul, de szerintem 
fog neki menni. 

– Nyilván nem esett messze az alma a fá-
jától, de neki külön is sok sikert kívánunk! – 
Királyszentistván után hogyan tovább? 

– Ha minden igaz, nyár végén megren-
dezésre kerül a Vértes Rally, ami országos 
verseny. Ez aszfaltos lesz, ellentétben a ki-
rályszentistvánival, ami murvás pályán zaj-
lik. Az aszfaltos verseny másféle felkészü-
lést igényel. Augusztus elseje után arra 
összpontosítunk. A Vértes Rally az idei baj-

nokság része is egyben, nagyobb volumenű, 
több napos verseny – több időt és energiát 
is kell belefektetnünk a felkészülésbe. 

– És a bajnokság további fordulói? 
– Erre most még nem tudok konkrét vá-

laszt adni, mert a szeptember már tavaly is 
sok dolgot meghatározott a sportban és az 
életünk egyéb területén: a vírushelyzettől 
függnek a dol-gok. Hiába akarunk verse-
nyekre menni, ha megint nem lesz rá lehető-
ség. Szóval a szeptember-októbert még nem 
látjuk pontosan. 

– Ha eltekintünk a lehetséges újbóli le-
zárásoktól, milyen reményekkel indultok 
neki az idei bajnokságnak? 

– Mivel két évet kihagytunk, hiába van 
mögöttünk tizenhat évnyi autóversenyzői 
múlt, először vissza kell rázódnunk. Ezen 
kívül jönnek a fiatalok, akik tehetségesek, 
ügyesek, stabil anyagi háttérrel rendelkez-
nek. – Teljesítenünk kell, a többi pedig kiderül. 

– Teljesítményben pedig nyilván nem lesz hiány, a szokott 
elánnal vágtok neki. 

– Azt szoktuk mondani: mi megtesszük, amit tudunk, a 
többi meg nem rajtunk múlik. 

– A támogatókkal sikerült-e előbbre jutnotok? 

– Mivel egyébként is sok minden másra 
kellett figyelmet fordítani – vállalkozásra, 
családra –, ezért nem kerestünk új támoga-
tókat. Úgy gondolom, az előző évek negatív 
tapasztalatai alapján ezt nem erőltetjük, mi-
vel falakba ütköztünk. Ezért saját erőből 
megyünk, persze minden segítséget jó néven 
vennénk és előre köszönünk! Szívesen vin-
nénk bármerre az országban a balatonkene-
sei támogatók jó hírét. Meglátjuk, mit hoz a 
jövő. 

– Gondolom, a szurkolók már nagyon 
várnak vissza titeket a pályára. 

– Az elmúlt időszakban sokan kérdezték, 
hogy mikor és hol megyünk. Éppen ez a kö-
zelben lévő, augusztus elseji verseny lesz az, 
amire nagy szeretettel várjuk azokat, akik 
kíváncsiak ránk! Jöjjenek is ki minél töb-
ben! 

– Jó felkészülést, még jobb versenyt kívánunk nektek, vi-
gyázzatok magatokra és jól menjetek! 

– Köszönjük! Augusztus elsején pedig mindenkit várunk 
Királyszentistvánon! 

 
Nagy Krisztina 
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Ezen a nyáron 10 éve már, 
hogy az 1970 -ben végzett 8.b-sek 
kedves osztályfőnöke, Kecskés Jó-
zsef tanár úr örökre lehunyta sze-
mét. 

Ezen az íráson keresztül emlékez-
zünk együtt  a tanár úrra, akinek életét 
végigkísérték a művészetek, különö-
sen a magyar irodalom és a zene sze-
retete; aki folyton azon munkálko-
dott, hogy ezeket másokkal is meg-
szerettesse; aki fáradhatatlanul taní-
tott; aki állandóan alkotott; aki úttörő 
volt lakóhelyünk fontos eseményei-
nek megörökítésében, a filmezésben; 
aki kitartóan kutatta, gyűjtötte Kene-
se írásos történetét, kolléganőjével, 
Vér Lászlónéval karöltve; aki iskolai 
vetélkedőket szervezett és vezetett; 
aki  színpadi műveket írt, majd rende-
zett. 

És aki 100-nál is több versben, 
négy kötetben örökítette meg gyö-
nyörű szerelmeit, könnyes-bús emlé-
keit, felesége, gyermekei, szülei, uno-
kái, tanítványai, barátai, kollégái iránt 
érzett szeretetét, velük való kapcsola-
tait, közös élményeit, esetleges konf-
liktusait – egyszóval az egész életét! 

A tanári pályán eltöltött 42 év 
szolgálati idő után nyugdíjba vonult. 
Ám ezekben az években is aktív ma-
radt. 2000-ben megalapította a Pi-
linszky János Irodalmi Színpadot. A 
tagság zömét volt tanítványai köré-
ből toborozta. Többnyire évente két 
alkalommal álltak közönség elé, 
igényes, magas színvonalú irodalmi 
estjeiken. 

2000 decemberében mutatkoz-
tak be első irodalmi estjükkel, 
amely Kecskés József tanár úr első 
verseskötetének bemutatója volt. A 
kötet és az est címe: Part és obe-
liszk. Ekkor kaptam volt osztályfő-
nökömtől az első felkérést, mondjak 
bevezetőt e műsor elé. Nagy izga-
lommal, de örömmel vállaltam a 
megtisztelő feladatot, majd ugyan-
úgy a többi felkérését is. 
2008-ban mutattuk be Az út mentén, 
2009-ben a Barangolás és 2010-ben 
a Kézenfogva című versesköteteit. A 
fent említett kötetek bemutatóin kí-
vül megismerkedhettünk a tanár úr 

színpadra írt műveivel is, Széttépett 
madarak és Dominó címmel. 

Az összes többi előadás tisztel-
gés volt többek között Soós Lajos, 

Jánosi Gusztáv, Pilinszky János, Ke-
mény Géza és sok-sok magyar és kül-
földi költőóriás, valamint Kodály Zol-
tán és a magyar népzene, a magyar és 
külföldi zeneirodalom nagyjai előtt. 

Az Irodalmi Színpad előadásai 
mindig teltházasak voltak. Minden es-
ten hallhattuk és láthattuk a színpad 
nemes egyszerűségét, a rendezésből 
adódó precízséget, a legmagasabb 
színvonalú szereplést, az előadók ajká-
ról a szép, tiszta magyar szót. És 
mindez óriási jutalom volt Kecskés Jó-
zsef tanár úr számára! Az estek „koro-
nája” pedig a felzúgó vastaps! 

Kedves Tanár úr! Kérem a Terem-
tőt, adja meg, hogy a „...kell ott fenn 
egy ország…”-ban  kísérjen utadon az 
a vastaps, amit  az utolsó előadásotok 
végén is megélhettél, de most már nem 
vagy egyedül: követett téged szeretett 
feleséged, Jutka néni, aki egy életen át 
hűséges társad volt. 

Pulai Istvánné  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In memoriam 

Az 1970-ben végzett 8.b osztálytalálkozója, 2010-ben. 2021-re három tanárunk, Kecskés tanár 
úr, a felesége, Jutka és Mecsekiné Pannika sajnos már nincs köztünk, és három osztálytársunk-
tól is el kellett búcsúznunk. 
 

 

 
 

 
Micsoda kényszer telepedett ránk? 
Hova viszi századunk a bárkát? 
Hazugság-zátonyon szorongva állunk: 
Ki lehetne még szent-igaz barátunk? 

 

Kecskés József: Válasz a zavaros időnek 
 

 
Kertünkben fák, mogyorók, meggyek, 
Itt lehetünk erősek, változatlan egyek… 

(1988) 

A Part és obeliszk című kötetből 

 
Nagy László botja lehuppant a földre, 
Csillagfényes lett a halottak éje. 
A földi lámpák sorban kialudtak, 
Tettvágyunk kútjai vastagon befagytak. 
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Búcsúzunk…
„…ha nem tudjuk, mit örököltünk,

nehéz eldönteni, mit kell megvédeni…”

2021. július 16-án, életének 79. évében elhunyt Ráday Mihály
Kossuth-díjas operatőr, rendező, televíziós szerkesztő. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1942. június 11-én született Budapesten, édesapja Ráday Imre

színművész volt. Az ELTE művészettörténet szakán szerzett diplo-
mát, majd a Színház- és Filmművészeti Főiskola operatőri, később 
rendezői szakát is elvégezte. Operatőrként számos tévéfilmet készített.

1968-tól a Magyar Televízió munkatársa, ahol 1979-ben elindí-
totta a műemlékek védelmére és megbecsülésére ösztönző, azóta is 
sokat emlegetett Unokáink sem fogják látni… (Avagy Városvédő 
Pallasz Athéné kezéből időnként ellopják a lándzsát) című soroza-
tát. A műsor nyomán könyv is készült, mely 1982-ben jelent meg. 
Ezen kívül is gyakran publikált, egyebek mellett a Budapest című 
folyóiratban, de több könyve jelent meg Budapest helytörténetével 
és a műemlékvédelemmel kapcsolatban is. Ő volt a szerkesztője a 
2013-ban megjelent Budapesti utcanevek A–Z című átfogó munká-
nak, amely a középkortól napjainkig követi végig egy-egy buda-
pesti utca nevének eredetét, történetét. Utolsó kétkötetes munkája, 
a Házak nyilvános titkai tavaly jelent meg. 

Az épített örökség szeretete és megóvásának fontossága 1983-
ban a Budapesti Városvédő Egyesület, majd 1986-ban a Város- és 
Faluvédők Szövetségének életre hívására sarkallta. Ő volt a kezde-
ményezője a Nemzeti Panteon Alapítvány létrehozásának is. 

1990 és 1994 között az SZDSZ országgyűlési képviselője, majd 
a Fővárosi Közgyűlés tagjaként is rengeteget tett Budapest műem-
lékeinek védelméért. A munkát pedig nemcsak politikusként, ha-
nem cselekvően segítette. 

Tevékenységét több díjjal és kitüntetéssel ismerték el. Ezek kö-
zött operatőri munkásságáért 1979-ben Balázs Béla-díjjal jutalmaz-
ták. 1996-ban kapta meg a Kossuth-, 2005-ben a Táncsics Mihály-
díjat, majd még ebben az évben Prima-díjat is adományoztak neki. 
2009-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztje kitün-
tető cím birtokosa lett. 2021-ben, nem sokkal halála előtt lett Buda-
pest díszpolgára. 

A főváros mellett a Balaton szerelmese volt, különleges kapcso-
lat fűzte Balatonkeneséhez. „Itt, ahol egyre több napot, hetet, hó-
napot töltök, élek, pártolom az alsórétiek mozgalmát, érdekvédel-
mét és szépítő igyekezetét egyaránt. Úgy érzem, minden boltban, 
piacon kedvesek a helyiek, s mindazok, akikkel valamilyen (esetleg 
éppen munka-) kapcsolatba kerülünk” – vallott erről. 

Az értékvédő tevékenységet mindvégig folytatta, s adta át tudá-
sát, helytörténet iránti elkötelezettségét és szeretetét a fiatal gene-
rációknak. 

„…egy ország épített örökségének (…) megóvásához egyrészt 
meg kell ismerni, föl kell kutatni, föl kell tárni a múlt értékeit. Más-
részt – és ebben vállaltam én szerepet – meg kell ismertetni és meg 
kell szerettetni ezt az örökséget. A harmadik dolog pedig, hogy ösz-
tönzés kell, hogy mindez megmaradjon.” 

– nk –
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Egy reggel a megszokottnál jó-
val korábban ébredtem, bár beval-
lom, néha szeretek egy kicsit lustál-
kodni. Békés éjszakám volt, s gyönyörű álmaim, amelyek visz-
szaforgatták az emlékezés kerekét. Bár szegénységben nőttem 
fel, de szüleim mindent elkövettek, hogy kisgyermekként ezt 
soha ne érezzem meg. Ritkán fordul elő velem az utóbbi évek 
során, de mosollyal az arcomon ébredtem. Ugyanazzal a mo-
sollyal ültem ki a virágokkal borított teraszunkra a már hosszú 
évtizedeken át szokásom-
má vált reggeli első kávé-
mat kortyolgatva. Az el-
múlt napok forrósága elle-
nére élvezettel fürdettem 
arcomat az ébredező nap el-
ső sugaraiban. Az általam 
ültetett s ma már oly kelle-
mes árnyékot nyújtó fák-
nak lombkoronái közt éb-
redező aprócska énekes-
madarak vidám kórusának 
hangja kezdte betölteni a 
hajnal templomi csendjét. 
Régóta nem érintette meg 
ily csodás érzés a lelkemet, 
s már-már kezdtem elérzé-
kenyülni e varázslatos reg-
gel szépségeitől, amikor 
szürke varjak népes hadá-
nak zajongása zavarta meg 
a meghitt hangulat vará-
zsát. Bosszúsan tekintet-
tem a tovareppenő varjak 
után, de nem éreztem hara-
got irántuk, sőt korosodó 
arcom redőit is elsimította 
a földi élet iránti szeretet 
kora hajnali hangulata. A 
második kávém kortyol-
gatása közben komótosan rágyújtottam, s nagy élvezettel ere-
gettem a cigarettám füstjét a tengerkék ég felé, miközben 
gondolataimban ismét felszínre törtek a régmúlt oly kedves 
emlékei. 

Újra látni véltem szülőfalum porlepte utcáit, amelyeket 
hétvégeken tisztára söprögettek az istentiszteletekre készülődő 
gazdasszonyok. A gondozott utcai virágágyások különböző 
színekben pompázó mályvabokrait, a mindig frissen tapaszolt 
s fehérre meszelt nádtetős házakat, valamint a lassan feledés 
homályába tűnő mosolygós arcokat. Bizony, azokban az idők-
ben kimondottan jó volt Kenesén gyermeknek lenni. Mindenki 
ismert mindenkit, s az úgymond haragosok is kellő tisztelettel 
köszöntötték egymást. Az édesanyák s nagymamák minden 
különösebb kérés nélkül óvták egymás gyermekeit, unokáit. A 
helyi családok nagy többsége békés szeretetben élte minden-
napi életét, anyagi lehetőségeitől függetlenül. Bár szüleink 
gyakran hangoztatták: másoktól ne fogadjál el semmit, de fel-
tétlenül köszönd meg a szíves kínálást. Ha valamit megkí-
vánsz, gyere haza, s megkapod! Bár máig is jól emlékezem 
mindazon esetekre, amikor az udvarunkban játszottunk a bará-
taimmal, Édesanyám mindig kínálgatta őket, sőt akkoriban rit-
kaságnak számító, különleges ízű süteményeket készített szá-
munkra. Viszont arra is tisztán emlékszem, ha bármelyikőjük 
udvariasan megköszönte, ám annak ellenére nem fogadta el a 
kínálást, Édesanyám könnyeivel küszködve vonult vissza 
konyhájába. 

Ki tudja, meddig kirándultam 
volna még a régmúltban, ha csalá-
dunk két hűséges kutyája, Rozika, a 

törpetacskó és Alexi, a husky úgy nem döntenek, hogy a két 
idekint lustálkodó cicát, Cirmit és Zoknist egy kis közös já-
tékra ösztönzik. 

Így visszazökkentve a jelenbe, mellőzve az álom további 
élményeit, csupán néhány mondat erejéig térek még vissza 
szülőfalum múltjára. 

Az akkori Kenese területe messze felülmúlta az összes Ba-
laton-környéki települések területi nagyságát, mégis rendezett 
közterületek, erdős ligetek s hangulatos fürdőhelyek fogadták 
a nálunk megpihenni vágyó embereket. A fürdésre kijelölt víz-
területek altalaja mindig jó állapotú volt, hisz a háborítatlan 
nádas kellően megóvta az eliszaposodástól. A falu lakosai ven-
dégszerető barátsággal fogadták a településünkre érkező távoli 
rokonokat, barátokat, de akár számukra ismeretlen embereket 
is. Sajnos azóta sokat változott körülöttünk a világ, s vele 
együtt mi, emberek is. Természetesen nem a technikai fejlő-
désre vagy a politikai változásokra gondolok, hanem elsősor-
ban az emberek egymáshoz való viszonyulására. Ma már 
szinte önmagunknak sem tűnik fel, hogy mennyire önzőkké 
váltunk. Nem tudunk már közösen örülni mások sikereinek, 
sőt azonnal az általunk vélt hibáikat igyekezünk az előtérbe 
helyezni. Az eddig oly jól működő közösségeinken belül is 
egyre növekedő ellentétek kezdenek elszaporodni. A közös-
ségi érdekeket felváltják az egyéni érdekek. 

Úgy érzem, ez a világ már nem az én világom. A torzító 
változások ellenére, amíg csak tehetem, őrizni fogom egy cso-
dálatos gyermekkor emlékeit. 

Már nem tudok többé bízni 
ebben a hazug világban, 
sem az ide-oda forgó 
emberek adott szavában. 

Id. M.S.

Hajnali gondolatok 

Régi kenesei utcarészlet dr. Saáry István fotóján 
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Augusztus hónap végén 
egy család két szentjét ün-
nepli az egyház, augusztus 
27-én Szent Mónikát, 28-án Szent Ágoston püspököt. Mónika 
az édesanya (332. Tagaste – 387. †Ostia), a fia Ágoston (354. 
Tagaste – 430. †Hippo). A történelmet nézve ilyen meglehető-
sen ritkán történik, egy családon belül két szent. Az ok-okozati 
összefüggés természetesen a hit területén is érvényes. Az em-
ber elsődleges nevelője az édesanyja, a családja. Túlzás nélkül 
állítható, hogy Ágoston azért lett szentté, mert édesanyja is 
szent életet élt, hosszú esztendőkön át imádkozott fia megtéré-
séért és férje üdvösségéért. Pedig milyen nehéz volt Mónika 
házassága italozó, durva, hűtlen férjével, a pogány Patricius-
sal. 

Szent Mónika az édesanyák védőszentje, ezért gyűjti össze 
egyházunk a Szent Mónika-csoportokba a plébániák család-
anyáit, akik a nagy védőszent szárnyai alatt imádkoznak, jóté-
konykodnak, szeretnék meg- és eltanulni a szentség útját. 
Mennyire szükséges a mai életünkben is a jó példa, az a sok 
szeretet-áldozat, amelyet a jó édesanyák a mai napig meghoz-
nak szeretteikért. Az egyház ezt látta meg Szent Mónika élet-
ében, és ajánlja azt a lelkiséget a kereső édesanyáknak és min-
denkinek, akinek fontos a hite, akiket megtépázott az élet vi-
hara. Időben már hatalmas távolság választ el minket Szent 
Mónikától, de látnunk kell, hogy a mostani nehézségek bizony 
nem mások, mint amilyen nehézségekkel a keresztény csalá-
dok a IV. században küzdöttek. A Szentlélek megtanította Mó-
nikát minden körülmények között Istenben bízni. Előfordult, 
hogy az Isteni Gondviselés adott esetben azért nem hallgatta 
meg Mónika asszony egész éjszaka végzett imáit, mert egy 
sokkal fontosabb kérést hivatott teljesíteni. A szent asszony 
még megérte fiának megkeresztelkedését, de Isten valójában 
sokkal többet tett, mint amit Mónika kért, hiszen nemcsak a 
keresztséget vette fel Ágoston, hanem Hippo püspöke lett. Is-
tent soha nem lehet kegyelemben felülmúlni. Szent Mónika 
életének példája az Istenben való hűséges-imádságos lelkület 
erényének kimunkálása és fenntartása. Nekünk is el kell hin-
nünk, hogy Isten nem feledkezett el rólunk pusztán azért, mert 
nem adja meg rögtön, amit kérünk. Imádkozzunk töretlenül, 
mély hittel, mert az imádság mindig Istenhez vezet minket. Az 
imádság célja nem az, amit kérünk, hanem Isten maga! 

Szent Ágoston nagy utat járt be, mind lelkileg, mind fizi-
kailag, amíg 33 évesen felvette a kereszteséget és a beavató 
szentségeket. A keresztség felvétele után négy évvel áldozó-
pappá szentelték, öt évvel később pedig már püspök volt. Ő a 
nagy keresők megtestesítője, akik a dolgok mélyére tekinte-
nek, akik nem pusztán az érzelmekkel, hanem az értelemmel, 
az intellektussal is keresik az igazságot. Nagyon sokat mondó 

Ágostonról, hogy amíg retorikai, stilisztikai szempontból ol-
vasta az evangéliumot, nem volt számára érdemi mondaniva-
lója. Sok talentumot kapott az Istentől, amit püspökként tudott 
igazán kamatoztatni. Könyvtárnyi könyvet írt a filozófiáról, a 
hitről, a Szentháromságról, ezért megkapta az egyháztanítói 
címet. Gyönyörű életrajzi könyve a „Vallomások”. Egy hatal-
mas formátumú, Istenben megkapaszkodó ember Ágoston, 
gazdag élettapasztalattal. Ágoston élete arra példa, ha valóban 
komolyan keressük az élet értelmét, a dolgok lényegét, mi is 
meg fogjuk találni, feltéve, hogy szívből keressük. Két jel-
lemző rövid idézettel szeretném szemléltetni Ágoston lelküle-
tét, amit talán a legtöbbször idéznek tőle: „Nyugtalan a mi szí-
vünk, mert csak Istenben talál nyugodalmat.” Az Istenről: 
„Kívül kerestelek, Te pedig belül voltál, közelebb voltál, mint 
én önmagamhoz.” 

Rengeteg mindent lehetne még említeni Ágoston gazdag 
életéből, most csak felvillantottam néhány epizódot, remélve, 
hogy a kedves Olvasó veszi a fáradtságot és részletesebben 
utánanéz a keresztény ókor e kimagasló géniuszának, Ágos-
tonnak. Örvendetes, hogy a magyar televízió az utóbbi idő-
szakban többször is műsorára tűzte a Szent Ágoston életét be-
mutató két részes tv-filmet. 

Ahogy az elején említettem, Ágoston azért lehetett szent, 
mert édesanyja Mónika rendíthetetlenül imádkozott érte. A 
legfontosabb a mi életünkben is, hogy rendíthetetlen bizonyos-
sággal, kitartóan imádkozzunk Istenhez minden ügyünkben, 
nem számolva ennek az idejét. Kedves édesanyák, Szent Mó-
nika példájára, imádkozzatok szüntelenül gyermekeitekért, 
hogy Ti és Ők is szentek lehessetek. 

Balatonkenese, 2021. július 17.  
Medveczky Miklós 

plébános 

Augusztus hónap „elfeledett” szentjei

Szent Ágoston Tomás Giner (1458-1480) 
spanyol-flamand festő képén 

 

 
Szent Mónika Franz Mayer alkotásán 
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„A példakép szó (főnév) jelentésében tökéletes példa arra, 

hogy valaminek milyennek kellene lenni; milyen az ideál…” 
A fenti szócikk a Magyar Értelmező Kéziszótárból szárma-

zik. Kicsit sántít a dolog, mert szerintem nem valaminek, ha-
nem valakinek kellene valamilyennek lennie. Példaképek, 
akikre mindig szívesen gondolok majd az út során, amelyet vé-
gig igyekszem járni. Példaképnek, azt gondolom, olyan sze-
mélyeket érdemes választani, akiket személyesen is ismerek 
vagy legalábbis valamilyen kapcsolatban állok velük, ilyen 
vagy olyan formában. 

Egyszerű, nyári hétköz-
napjainkban sokat láthatunk 
a magazinokban vagy a kö-
zösségi médiában külön-
böző cikkeket a példaké-
pekről. De kik valójában az 
igazi példaképek? Erre a 
kérdésre nem is egyszerű a 
válasz. Korosztály, külön-
böző felfogás, élethelyzet és 
még sorolhatnám, hogy mi 
miatt keresünk magunknak 
példaképeket. Sokszor egy 
nehéz helyzet átvészelésére: 
„ha ő meg tudta csinálni, ak-
kor én is”. – Nem tudom, ki hogyan van vele, de minél többet 
gondolkodom a példaképek témáján, sorra elém rajzolódnak 
az életem különböző szakaszaiban példaképként előttem álló 
emberek. Nagyszüleim szűnni nem akaró mosolya, kereszt-
apám végtelen szerető ringatása, kamasz hittantársaim feltétel 
nélküli elfogadása, távol élő barátaim gondoskodó figyelme, 
ovis hittanosaim önfeledt kacagása, és még tucatnyi példakép 
elevenedik újra lelki szemeim előtt… Miben közösek? El kell 
ismernem, mindannyiuk életpéldája hatással van és volt az éle-
temre, gondolkodásomra, érzéseimre. Milyen nagy kincs ez itt 
és most! 

A nagy kérdés az, hogyan is válasszunk jó példaképet? 
A példaképeket kutató szakemberek két lehetőséget is ajánla-
nak. Az első lehetőség szerint ki-ki gondolja át, hogy milyen 

belső tulajdonságban kellene fejlődnie, utána válasszon vala-
kit, akire felnéz és jó példa benne. A másik lehetőség az, hogy 
kiválasztunk valakit, akire felnézünk, utána átgondoljuk, hogy 
melyik tulajdonsága az, amit szeretnénk tőle megtanulni. 

Vannak, akik a nagyszüleiket választják példaképnek, mert 
rengeteg mindenen keresztülmentek, rengeteg mindent átéltek 
és egyszerűen csak szükségünk van egy valós, igazi történetet 
hallgatni a nagyitól – legyen az akár egy gyönyörű történet, 
akár olyan, ami könnyeket csal a szemünkbe. 

De mi van azokkal, akik nem keresnek maguknak példaké-
pet? Mi van azokkal, akik 
maguk szeretnének példát 
mutatni? Számomra ők lel-
kileg erősek és az érzelmi 
intelligenciájuk igen magas. 
Szeretnék, ha az emberek ta-
nulnának az ő hibájukból. 
Szeretnék, ha példát tudná-
nak mutatni egy jobb, öröm-
telibb hétköznapi életre. 

Mindenkinek van példa-
képe. Akár egy híresség, aki 
megmutatta, hogy a semmi-
ből – akár a nyomorból is – 
fel lehet törni. Egy nagy-

szülő, aki megmutatta, hogy túl lehet vészelni mindent, feltétel 
nélkül lehet szeretni. Egy tanárunk, aki önmaga erejét nem kí-
mélve készít fel minket a nagybetűs életre. Szüleink, amiért 
felneveltek minket. Vagy akár legyünk mi példaképek, hogy 
ha tudunk, akkor segítsünk másoknak, figyeljünk egymásra! 

Nyár van, talán a legtöbben most nyaralnak, pihennek. Mi-
ért ne használhatnánk ki ezt a lehetőséget a testi töltekezés 
mellett lelki töltekezésre is? Mindenkit bátorítok, itt és most 
keressük meg a példaképeinket, és kövessük őket. Hiszem, 
hogy így hitelesen életté tudjuk mindannyian váltani Pintér 
Béla dalának gondolatait:  

„Szeretném úgy élni az életemet, hogy végre rajtam is meglát-
hassák az emberek, hogy kiben hiszek én, hogy kit követek én…”  

M. Erzsébet nővér 

 Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, sőt még a tündöklő üveghegyen is túl, csöndes magányában 
állt egy aprócska vályogházikó egy aprócska portán. Mosolyapó, és Dolgosanyó élte csendes életét az aprócska porta 
aprócska házában. Csöndesen és szorgosan, nagy szeretetben teltek napjaik. Ha valaki az utcáról látta az aprócska 
házikót csak legyintett egyet – Ó, ez aztán olyan jelentéktelen házikó, hogy fel sem tűnne, ha nem lenne itt. És való 
igaz, „hiszen jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges az a szemnek láthatatlan”. Mosolyapó és Dolgos-
anyó is jól tudták ezt az igazságot, hiszen szívük tele volt szeretettel, arcuk pedig ragyogott a mosolytól, szüntelen. 
Volt azonban valaki, aki nagyon szerette a kis vályogházikót Mosolyapóval, és Dolgosanyóval, mert lelke legrejtet-
tebb bugyrait is betöltötte ez a különleges légkör. A loknis hajú Kistündérke sokáig azt gondolta, mikor belépett, hogy 
valamiféle tündérport vagy csodavarázslatot érez a levegőben, ami annyira vonzza. Sok-sok látogatás kellett, mire 
Kistündérke megértette a titkot. Nincsen ott sem tündérpor, sem csodavarázslat, hanem valami más van, amit érez. 
A szív békességét és szeretetét. Ez ragyog ott Mosolyapó és Dolgosanyó arcán is, erről tanúskodnak az egyre mélyülő 
mosolyráncok annak a két békés idős embernek a szemei mellett. Ahogy Kistündérke megértette a titkot, megröptette 
alig ötéves, apró tündérszárnyait, és tett egy elhatározást: Innentől fogva én is mindig mosolyogni fogok, hogy mire 
olyan öreg tündér lesz belőlem, mint Mosolyapó és Dolgosanyó, mindenki lássa, nekem milyen jó példaképeim voltak 
hitben, reményben, szeretetben, mert szüntelen mosolyt tudtak rajzolni arcomra. 
Attól a naptól kezdve az a szabály lépett életbe Tündérországban, hogy minden Apró Tündérnek példaképet kell 
keresnie az emberek közül. Így volt-e, vagy sem, döntse el mindenki maga. De ha találkozol egy kis tündérrel, jusson 
eszedbe: lehet, ő éppen példaképet keres… 
 

Példakép? Vagy mégsem? „Te vagy a példaképem, és szeretnék mindent
úgy tenni az életben, mintha csak te tennéd.” 

Pintér Béla: Te vagy a példaképem című dalából
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A forró nyár utolsó heteit éljük. Már egyre hosszabbak az 
éjszakák, lassan nyúlnak az árnyékok a köveken, és egyre szí-
nesebb a táj. Már sok helyen sorakoznak a teli befőttes és lek-
város üvegek a polcokon, vagy a kalandokról szóló hűtőmág-
nesek azon a bizonyos dicsőségfalon, de talán még szeretnénk 
új programokat és találkozásokat belepréselni az augusztusi 
hetekbe. 

Azonban lassan elkezdődnek 
már az iskolai tervezések is, esetleg 
a felnőttek is belevágnak egy-egy 
ősztől induló posztgraduális kép-
zésbe, de lehet, hogy valaki egy új 
projekten vagy vállalkozáson töri 
épp a fejét. Persze vannak olyanok 
is, akik úgy gondolják, ők már min-
dent megpróbáltak, most már hagy-
ják a dolgokat csak történni. Talán 
volt, ami nem sikerült elsőre, és a ku-
darcélmény elvette a kedvüket, vagy 
csak elfáradtak a hajtásban. Talán 
már nem is álmodnak, hogy mi 
lenne, ha …? 

Gyerekkoromban olvastam egy 
ősi japán mondást egy izgalmas tör-
ténelmi regényben, amire a főhősnő, 
egy női szamuráj (egy onna-bugeisa) 
emlékezett vissza akkor, amikor az 
élet kéziféket húzott számára. „Az emberélet röpke dráma, 
csak egyszer játsszák. Nincs több előadása.” Ezért, amikor va-
lami nem úgy sikerül, ahogy szerettem volna, vagy nagyon el-
fáradok és úgy érzem, az erő úgy száll ki belőlem, mint a ki-
lyukadt úszógumiból a levegő sisteregve, megállíthatatlanul 
távolodik, eszembe idézem ezt a gondolatot. Egy életem van. 
Mit szeretnék, hogy beleférjen? Miről álmodozom még? Mi 
adna ehhez erőt? 

Zwack Péter ezt a gondolatot egy üzleti előadáson így fo-
galmazta meg: „Az életben nincs kudarc, csak az, ha nem pró-
bálod meg véghezvinni az életben azt, amiben hiszel.”  

Egyszerűbben talán így lehetne az üzenetet formába ön-
teni: ne attól félj, „mi lesz, ha…”, hanem attól, hogy sosem 
tudom meg, „mi lett volna, ha…”. Ebben sok igazság van. 
Mert tényleg sosem fogom megtudni! 

Mikor idősebb emberekkel beszélgetek és arra terelődik a 
téma, hogy mit bántak meg az életükben, mi volt az, amit mai 
ésszel máshogy tennének, a legtöbben az időben ki nem mon-
dott szavakat, az el nem sétált közös alkalmakat, a ki nem pró-
bált lehetőségeket, a veszni hagyott álmokat sorolják fel. S mi-
kor arról beszélgetünk, hogy miért maradtak ezek ki az életük-
ből, mert már egyértelműen kimaradtak, általában egy válasz 
volt: féltem megtenni, mert mi lesz, ha... Ott és akkor a félelem 
a bizonytalanságtól, a kudarctól, a visszautasítástól, a sikertelen-
ségtől nagyobb volt benne, mint az erő, hogy nekifusson. Igen. 

Lehet, hogy hibázunk, lehet, hogy az 
álmunk nem úgy alakul majd, ahogy 
elterveztük, lehet, hogy … de nem 
tudjuk! Csak akkor tudjuk meg, ha ne-
kifutunk. Csak akkor tudjuk meg, ha 
elkezdjük. Csak akkor tudjuk meg, ha 
elindulunk. Csak akkor tudjuk meg, ha 
kell, újra nekiindulunk! 

 „Hibáink beismerése nem jelenti 
azt, hogy kudarcot vallottunk. Vállal-
juk a felelősséget saját helytelen cse-
lekedeteinkért! A felelősségvállalás 
nem a kudarc, hanem a lelki érettség 
jele.” – Gary Chapman 

Lehet úgy élni, hogy inkább a tel-
jesen biztonságos és kiszámítható 
életre törekedjünk, a legkisebb ellen-
állás irányába haladjunk. De ekkor a 
képességeimet sosem próbálom ki 
úgy igazából, és jó eséllyel sosem tu-

dom meg, mi lett volna, ha nem adom fel – nemhogy a kezdet 
kezdetén, hanem egyáltalán, csak úgy, anélkül, hogy megpró-
báltam volna. Tehát, még van idő újat álmodni, még van idő 
terveket szőni, még van lehetőség új utakon elindulni. Lehet, 
hogy először nem sikerül vagy nem úgy sikerül, hogy eltervez-
tük, de ez nem feltétlenül kudarc. De ha mégis úgy éled meg, 
kérlek, fontold meg a következő gondolatot:   

„Engedd, hogy a kudarc / Rávilágítson a legfőbb tanul-
ságra: / Minden naplemente / Egy nagyon, nagyon fényes / És 
erőteljes napfelkelte kezdete.” – Sri Chinmoy, indiai filozófus. 

M. Teréz nővér 

Életvezetés – Mi lenne, ha…? 
Mottó: Ha cselekszel és győzöl, az csodálatos! Ha cselekszel 
és veszítesz, az fájdalmas – de ez még nem kudarc. A ku-
darc az, ha nem teszel semmit! 

Bob Gass, író 
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A júliusi számban az iskolai szociális 
munka külső és belső változatát tárgyaltuk. 
Tekintsük át most az úgynevezett pécsi modell 
működését! 

Pécsi modell 
Szakmai csoportok részvételével 2010 és 

2015 között az óvodai és iskolai szociális 
munka bevezetéséhez készült koncepció. Sa-

játossága abban áll, hogy egyesíti a belső és külső iskolai szociális 
munkát. Az iskolai szociális munkás teljes munkaidőben van je-
len. Feladata információnyújtás, tanácsadás, hivatalos ügyek inté-
zése, segítése, családokkal való konzultáció iskolai és más élet-
kérdések kapcsán, valamint szülő és gyermek kapcsolatában köz-
vetít. A szociális szakember természetesen együttműködik a jel-
zőrendszer tagjaival, részt vesz fegyelmi tárgyalásokon, a delegá-
lásban, programok tervezésében, e-
gyüttműködik a diákönkormányzat-
tal, diákszemináriumok szervezésé-
ben, pályaorientációs célú csoport-
munkában, prevencióban, egészség-
fejlesztő programok szervezésében, 
jelen van szülői értekezleten, s a 
szülő-tanár megbeszéléseken is he-
lyet kap. Hetente tartanak az intéz-
ményben esetmegbeszélést, így a 
szakember munkáját egy szakmai 
team segíti. A fenntartó egyéni és 
csoportos szupervíziót is biztosít 
számára. A munkáltató civil szerve-
zet, mely az iskolától és a gyermekjóléti 
rendszertől teljesen független. Ennek előnye, 
hogy a szakmai munkát nem terheli az alá- és 
fölérendeltség. Az iskolai szociális munká-
sok hálózatban működnek, mely szakmai fel-
ügyeletet és biztonságot nyújt. A program a 
gyerekekre fókuszál, az iskolai szociális 
munka a modern ökológiai modellekre tá-
maszkodik. Eredetileg volt egy olyan elkép-
zelés, hogy az iskolai szociális munkások je-
lenlétével a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős státuszát megszün-
tetnék. Mint tapasztalhatjuk, végül is az ifjúságvédelmi felelős 
megmaradt. 

Fordulópontot jelentett a szakma szempontjából az iskolai 
szociális munkához kapcsolódó törvény, amely 2018. szeptember 
1-től vált kötelezővé az iskolákban és az óvodákban. Ehhez kap-
csolódik a feladatokról és működésről szóló 15/1998.(IV.30.) NM 
rendelet. A szociális munka „személyes és társadalmi funkciók ja-
vítása az egyén, a család vagy a környezet tekintetében. A segít-
ségnyújtás során a funkciók javításán van a hangsúly. A BASW, a 
Brit Szociális Munkások Szövetsége 1997-i iránymutatásában ki-
fejtette, hogy a készségek nyomatékossága kapcsán, az egyénnek 
támaszt nyújtanak abban, hogy önmaga tudatosítsa a problémáit 
és megoldja azokat. A szociális munkás az ember szociális prob-
lémái mellett testi és lelki gondjaival foglalkozik: tevékenysége 
során bizalmi kapcsolatot alakít ki a segítséget kérővel. Munkájá-
hoz nagyfokú empátiás készségét használja, különféle szakmai 
technikák és módszerek segítségével kelti fel az érdeklődést, mo-
tivációt a kliensben”. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevé-
kenység olyan, a nevelési-oktatási intézményekben biztosított 
preventív jellegű szolgáltatás, amely a gyermekek és fiatalok ké-

pességeinek, lehetőségeinek optimális kibontakozását támogatja 
szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával. Az 
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység hangsúlya a meg-
előző és megkereső tevékenységen van, szolgáltatásai pedig dön-
tően a nevelési-oktatási intézményekben valósulnak meg, ezért 
kulcsfontosságúvá válik a szociális segítő és az intézmény közötti 
együttműködés. Az óvodai és iskolában tevékenykedő segítő 
szakember feladata elsősorban a gyermekek és tanulók veszélyez-
tetésének megszüntetése. Fejleszti a gyermekek kommunikációs 
készségeit, prevenciós tevékenysége meghatározó. Az egészség-
fejlesztés területén úgyszintén elengedhetetlen a munkálkodása. A 
segítő szakember elengedhetetlen résztvevője a gyermekvédelmi 
rendszernek. Ezen belül a kialakult szociális problémák területén 
életvezetési tanácsaival nyújt segítséget az óvoda gyermekeinek, 
az iskola tanulóinak és nem utolsósorban a pedagógusoknak, va-
lamint a nevelésben, oktató munkában részt vevő szakemberek-
nek, így például a gyermekfelügyelőknek, dajkáknak, pedagógiai 
asszisztenseknek. A jelzőrendszer során más szakemberek szá-
mára is segítséget jelenthet, így a védőnő, iskolaorvos, iskola-
rendőr, iskolapszichológus számára is. Természetesen a segítség-
nyújtás folyamatából a szülők sem maradnak ki. Az óvodai és is-
kolai szociális segítő további feladata, hogy figyelemmel kísérje 
a gyerekek előremenetelét. Részéről elengedhetetlen, hogy meg-
felelő kapcsolatot alakítson ki a köznevelésben részt vevő peda-

gógusokkal, a nem pedagógus alkal-
mazottakkal, az oktatási-nevelési in-
tézménybe járó gyerekekkel, nem 
utolsósorban a szülőkkel. Ezen kívül, 
ahol kollégium is működik, ott a kol-
légiumi alkalmazottakkal, egyéb más 
segítő szakemberekkel. A szociális 
segítő munka sajátos változatát 
végzi. Tevékenységét az adott neve-
lési-oktatási intézményben keletkező 
szükséglet, illetve a nevelési-oktatási 
intézményben lévő segítő szakembe-
rek csoportjának összetétele, erőfor-
rása határozza meg, valamint az, 

hogy a szociális szakember az alapvégzettsé-
gén kívül milyen egyéb más készséggel ren-
delkezik. Ezzel együtt a szociális szakember 
pedagógiai, pszichológiai kérdésekben nem 
foglal állást: nem alkot véleményt, kerüli a ta-
nácsokat, mert nincs kompetenciája. A segítő 
szakember együttműködik az oktatási-neve-
lési intézményben dolgozó összes szakem-
berrel, s a gyermekvédelmi jelzőrendszer tag-
jaival. Ehhez fontos a köznevelési intézmény 

támogatása, valamint a folyamatos kapcsolattartás az intézmé-
nyekkel és a különféle szakemberekkel. 

Szakmai realitás, azaz a valóság 
A segítő szakembereknek egyrészről be kell tartaniuk a törvé-

nyeket, figyelembe kell venniük a szakmai ajánlásokat; eseten-
ként két vagy több intézménnyel és személlyel kell kapcsolatban 
lenniük. Minden nap szükségük van arra, hogy munkájuk biztos 
ponton alapuljon. Ma ez egyáltalán nem így működik. A szociális 
segítő szakembernek lehetőleg mindenhez kell értenie, ugyanak-
kor ismernie kell a határait, lehetőségeit. Ő nem orvos, nem isko-
lai pszichológus és nem pedagógus, szakmailag erre nincs felha-
talmazása, ugyanakkor mégiscsak ismernie kell ezeket a tevé-
kenységeket. Míg a pedagógus nevelési célok mellett és tanterv, 
tanmenet mentén oktatja a rábízottakat, az iskolai szociális mun-
kásnak magának kell kitalálnia, hogy adott helyzetben milyen esz-
köztárral dolgozzon – folyamatosan fejlődnie kell szakmailag és 
megfelelni a kihívásoknak. A szociális szakmán belül az iskolai 
szociális munkás szembesül azzal a totális értetlenséggel, mely a 
már korábban említett szociális munka indításakor volt tapasztal-
ható. Akkor a nulláról kellett elindulni, ami ma is gyakran jellem-
ző. Az iskolai szociális munkát a tapasztalatok és megfelelő szak-

Szociálpolitikai kalauz 
Iskolai szociális munka 

3. rész 
Az iskolai szociális munka hazai kialakulása 

és helyzete 
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képesítésű szakember hiánya jellemzi. Az interjúkérdések vála-
szai kapcsán is kiderülnek a „vakfoltok”. Általánosságban el-
mondható, hogy számos esetben a tárgyi, szakmai feltételek sem 
állnak rendelkezésre az iskolai szociális munka során. Az egyik 
jelentkező probléma mindjárt adja is magát: a szociális segítő 
szakember számára az adott nevelési-oktatási intézményben már 
saját szerepének elfogadtatása is fejtörést okoz. Ezzel egyidőben 
ki kell bővíteni az óvodai és iskolai szociális munkához kapcso-
lódó szakmák képviselőinek a körét. Fel kell térképezni, kik azok, 
akik a segítő tevékenység során a gyermek érdekében jelzőrend-
szert alkothatnak. Nem árt, ha a szociális segítő ezekkel a szak-
emberekkel megismerkedik. Külön nehézséget jelent még 2021-
ben is, hogy a jelzőrendszer tagjai egyáltalán részt vegyenek az 
együttműködésben. Létezik olyan szakma, melynek képviselője 
sajátosan értelmezi a jelzőrendszeri kötelezettségét: nem vesz 
részt az összejöveteleken, mivel neki erre nincs ideje. S igazából 
következménye sincs, ha nem kapcsolódik be. Egy példát hadd 
említsek, azzal a megjegyzéssel, hogy persze tisztelet a kivétel-
nek: tapasztalataim alapján az orvosok azok, akik leggyakrabban 
távol maradnak az ilyen együttműködéstől. 

Az elmúlt esztendőben, a vírushelyzetből kifolyólag a jelző-
rendszeri esetmegbeszélések elmaradtak. Abban az időben lehe-
tett újra megtartani, amikor a megszorításokat egy kicsit enyhítet-
ték. Az együttműködés leszűkült a telefon és e-mail szintjére. A 
pandémia után újabb kihívást jelent, hogy a jelzőrendszert újból 
működtetni kell, és ezen belül aktivitásra serkenteni a résztvevő-
ket. Egyszóval a szakmaközi együttműködés elengedhetetlen ah-
hoz, hogy egy-egy felmerülő probléma esetén a megfelelő megol-

dási lehetőséget találják meg. Ehhez minimálisan az szükséges, 
hogy a különböző szakmák képviselői együtt találják ki, mit le-
hetne/kellene tenni egy adott, konkrét ügyben, közösen tűzzenek 
ki célokat és tervezzék meg a közös munkát és döntsenek a to-
vábbi beavatkozások tekintetében, majd a továbbiakban folyama-
tosan tartsák egymással a kapcsolatot, rendszeresen találkozzanak 
egymással, újra és újra kiértékeljék az eseményeket, elemezzék 
egymás tapasztalatait, hozzanak újabb és újabb döntéseket. A 
hosszabb időtartamú, komplex szemléletű, folyamatos stáb-team 
munka vezethet el a tényleges szakmaközi tevékenységhez. 

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 
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5. Olyan, mint a málna, 
csak ez fekete. 

6. A legkorábbi gyü-
mölcs, júniusban igen 
ízletes. 

7. Egy, megérett a … 
8. Majdnem szilárd víz, 

igazán hűsítő „keve-
rék”. 

9. Apró gömböcskék pi-
ros halmaza. 

10. A reklám szerint van,
akinek nem ragad a 
foga közé. 

11. Az egyik legkedvel-
tebb lekvár készül be-
lőle. 

12. Vékonyra sütött, ke-
rek tészta, sokfélekép-
pen tölthető. 

13. A nyár tésztája a 
strandon. 

14. Piszke, köszméte, 
azaz … 

15. Leggyakrabban azt 
mondjuk rá, hogy ő-
szi…, de igazából? 

16. Jó lenne, ha hekk he-
lyett vagy mellett ez is 
lenne a Balatonnál. 

17. Olyan, mint egy rit-
ka szőlőfürt, de igen 
kicsi (piros, fehér, fe-
kete). 

Meghatározások 
1. A magyar tenger fel-felmagasodó vizei. 
2. Ilyen hatású a kóla, a limonádé, az almalé stb. 
 

3. „Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek.” 
4. A neve hasonló, mint a hármas megfejtésnek, csak a 
színe más. 
 

18. Ezt a hűsítő finomságot megveheted itt: „Szólj anyádnak, 
jöjjön ki!” 

19. Ha páros a piros, még a füledre is akaszthatod. 
20. „Eper…, eper…, hű, de finom!” 
21. Folyékony kenyér. 
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Az alkimista magányosan élt egy kis kunyhóban a Veres-
hegy oldalában. Hosszú élete során az anyagok vegyítésének, 
átalakításának számos fortélyát kitapasztalta. Tégelyeiben 
gyógyszereket, fiatalító krémeket kotyvasztott. Leghíresebb 
tudománya azonban az aranykészítés volt. 

Időnként egy-egy földönfutóvá vált ember felkereste őt, és 
elpanaszolta, milyen sorscsapások érték. Ilyenkor az alkimista 
elővett egy kis rézkondért. Különleges főzetet készített, majd 
belehajított pár kavicsot. Fertály óra múlva a kavicsok helyett 
aranyrögöket halászott ki a főzetből. Azokat mind a vendégé-
nek ajándékozta. 

Sokan álmélkodva kérdezték: 
– Mester, ha ilyen könnyen tudsz aranyat készíteni, te ma-

gad miért élsz ekkora sze-
génységben? 

– Ó, az arany? – mo-
solygott az alkimista. – Az 
is csak olyan orvosság, mint 
a többi. Sokféle gondra, baj-
ra jó, de ha valaki túl sokat 
használ belőle, méreggé vá-
lik. Nekem mindenem meg-
van a boldog élethez, mi 
szükségem volna ilyen ve-
szedelmes szerre? 

Idővel az alkimista egy 
fiatal fiút vett maga mellé 
segédnek. A fiú látszólag 
lelkesen tette a dolgát. Se-
gített gyógyfüveket, bo-
gyókat és gombákat gyűj-
teni, a hegyekben követ bon-
tani. Cserébe az alkimista 
átadta neki a tudását, ám az 
aranykészítés titkát sokáig 
nem árulta el. 

Telt-múlt az idő, a fiú 
felnőtt férfivá érett. Egy 
nap az alkimista leültette őt maga mellé és azt mondta: 

– Drága fiam, nekem hamarosan lejár az időm, rád bízom 
hát az alkimisták legféltettebb titkát. Súlyos teher ezt a titkot 
hordani, és ekkora teherhez erős vállak kellenek. Mostanáig 
vártam, hogy megerősödj testben és lélekben a feladatra. 

A segéd buzgón bizonygatta, hogy ő már felkészült, és 
méltó utódja lesz az öregnek. Az alkimista megbízott benne, 
és elsorolta az aranykészítés titkait. 

– Az első és legfontosabb a főzet összetétele. Ennek fő al-
kotója az a vörös márga, amit csak a Veres-hegy lejtőin bá-
nyászhatsz. 

– A második a pontos főzési idő. Minden anyagnak más-
más időre van szüksége. Ha hamar kiveszed a főzetből, nem 
alakul át. Ha túl sokáig főzöd, homokká válik az egész. 

– A harmadik a réz. Ez az egyetlen anyag, ami ellenáll a 
főzetnek. Ezért mindig rézedényt és rézkanalat használj. 

Pár nap múlva az öreg alkimista örökre lehunyta a szemét, 
és az ifjú átvehette a birodalmát. Ám esze ágában sem volt 
gyógyszereket, kenceficéket készíteni! Őt csak az arany érde-
kelte. Azonnal munkához látott, éjt nappallá téve hordta a 
kunyhóhoz az összetevőket. Még meg sem újult a hold, már 
fortyogott is a főzet a bográcsban. 

Kezdetben nehezen boldo-
gult, minden, amit főzött, ho-
mokká omlott szét. Ám lassacs-
kán kitanulta a fortélyokat. Egy 
esztendő múltán már egy egész 
ládika aranyrög lapult a kunyhóban. 

Egy napon aztán úgy gondolta a fiatalember, ideje végre 
élvezni munkája gyümölcsét. A kincsesládát hóna alá csapta, 
és elindult a városba. Amit hátrahagyott, azt nem kívánta visz-
sza soha többé. 

A város szélén vett egy takaros kastélyt, elegáns ruhákat 
varratott magának, szolgák hada leste minden kívánságát. 
Nem telt belé egy hónap, és grófi címet is sikerült szereznie. 

Úgy nevezték, Vereshegyi 
gróf. 

Az még önmagában nem 
baj, ha valaki gróffá válik. 
Ismerünk számos nagylelkű 
uraságot, ki hatalmát orszá-
ga és népe javára fordította. 
Hanem a mi grófunk min-
den idejét szórakozással, mu-
latozással töltötte. Tehette, 
mivel egyébhez úgysem ér-
tett. Pénzügyeit a bankárok, 
könyvelők intézték he-
lyette. 

Történt egyszer, hogy 
Vereshegyi gróf magával a 
királlyal dorbézolt végig 
egy éjszakát. Olyan jó paj-
tások lettek, hogy a király 
kitüntette őt a becsületrend 
nagykeresztjével. Büszkén 
hordta ezután mellén a ke-
resztet, s magas rangú urak 
hajbókoltak előtte. 

Jól ment a gróf sora, 
mígnem egy reggel arra ébredt, dörömbölnek a kastély kapu-
ján. Végrehajtók jöttek, kifizetetlen számlákat, hitelleveleket 
dugtak az orra alá. Alig tudta elhinni, hogy a temérdek kincs-
nek már mind a nyakára hágott. Vereshegyi gróf egyik pilla-
natról a másikra az utcára került. 

„Sebaj” – gondolta magában. „Van nekem egy olyan tudo-
mányom, ami ismét gazdaggá tesz. Ezúttal viszont sokkal több 
aranyat kell gyártanom.” 

Ami kevés pénze maradt, abból megvette a létező legna-
gyobb rézüstöt. A kovácsnál egy hosszú, erős rézláncot is ve-
retett. Így felszerelkezve elindult vissza a hegyekbe. 

A kunyhóban újból berendezkedett, s visszavedlett alki-
mistává. Két nap hordta a hegyről a sziklatömböket és a tüze-
lőfát. Két nap bányászta, gyűjtögette össze az aranykészítő fő-
zet összetevőit. Vörös márgát, kénes iszapot, mindent, amire 
szüksége volt. 

A kunyhó mellett állt egy öreg tölgyfa. Annak egy erős, 
kiálló ága alatt a sziklákból katlant épített. Csak a legnagyobb 
kőtömböt tette félre, azzal más terve volt. Az ágon átvetette a 
rézláncot, és mint egy csörlővel, az üstöt felemelte a katlan te-
tejére. Még egy álló nap hordta a vizet az üstbe a közeli patak-
ból. A hetedik nap reggelén végre begyújtotta a katlant. 

Az alkimista segédje 
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Egész nap rotyogott az üstben a főzet, sűrű fekete füst go-
molygott fel a Veres-hegy oldalából. Késő délutánra a füst fe-
hérre váltott, ez jelezte, hogy a főzet használható. Akkor az 
alkimista a félretett kődarabot odagörgette a tűz mellé. Áthur-
kolta rajta a láncot, és emberfeletti erővel húzta, emelte felfelé, 
hogy a főzetbe alámerítse. 

A szikla már éppen az üst fölé ért, mikor a tölgyfa ága meg-
reccsent. Mivel egész nap lángolt alatta a katlan, a felszálló 
forró levegő kiszárította az addig erős ágat. A következő pilla-
natban az ág a szikladarabbal együtt nagy robajjal leszakadt. 
A hatalmas súly éppen az üst szélére zuhant, az megbillent, és 
a forró főzet egyenesen az alkimista nyakába zúdult. 

Az ifjú rohant a patakhoz, hogy lehűtse magát. Ám félútig 
sem jutott, teste elnehezedett. Amint végigpillantott magán, ré-
mülten látta, hogy ruhája, bőre aranyszínben tündököl. Pár 
perc múlva pedig már moccanni sem bírt, aranyszoborrá me-
revedett. 

Azokban az alkonyati órákban a Veres-hegy oldala arany-
nyal volt kifestve. Akik látták, azt hitték, a lemenő nap sugarai 
okozzák ezt a káprázatot. Aztán, ahogy a csodálatos főzet még 
tovább dolgozott, a csillogás lassan elmúlt. A kiborult üst kö-
rül nem maradt egyéb, mint tengernyi homok. 

Néhány hét múlva favágók jártak arra. Megtalálták a réz-
üstöt és a láncot, s feldobták a szekerükre. Már éppen indultak 
volna tovább, mikor egyikük megpillantott egy csillogó kis 
tárgyat a homokban. Felemelte, leporolta, majd ámulva mu-
tatta társának. 

Nem volt az más, mint a becsületrend nagykeresztje. Azt 
hitték, aranyból van, olyan fényesen ragyogott. Pedig csak réz-
ből készült az is, mint az üst meg a lánc. Ezért állt ellen a cso-
dás főzetnek, melynek receptje most már mindörökre titok ma-
rad. 

Csesznák András 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Víz-, Föld- és Madarak-fák napja kvíz – totónk 

nyertesei: 
1. díj: családi hajóút Keneséről a Balatonon 

Besenyei Zalán 
2. díj: családi belépő a balatonfüredi Bodorka Balatoni 

Vízvilág Látogatóközpontba 
Kelemen Kristóf 

3. díj: a Természetbúvár magazin egyéves előfizetése 
Besenyei Lilla 

A nyertesekkel hamarosan felvesszük a kapcsolatot! 
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Észrevehetően rövidülnek a nappalok – jó, ha ebben az 
ütemben növekszik a kamra kincse. Az áldás, amivel a nyár 
ajándékozott meg minket. 

Zöldségfélék 
Vethetünk gyorsan növő salátaféléket, sóskát és spenótot 

is. A magnyerés céljából nevelt cukkinik alá tegyünk jókora 
követ vagy szalmát, hogy ne induljanak rothadásnak, a többit 
szedjük le. A vöröshagymát szedjük fel, hagyjuk kicsit a föl-
dön száradni, majd tisztogassuk meg és tároljuk el. Folyama-
tosa szedjük az érő terméseket. Elvethetjük a korai fejeská-
posztát, szedhetjük a fiatal gyökérzöldségeket. A növényvé-
delmet, a gyomirtást és a rendszeres öntözést igény szerint fo-
lyamatosan végezzük. 

Gyümölcs, szőlő 
A nyári almát, kajszit és őszibarackot szüreteljük le, az őszi 

és téli termést ígérő ágakat támasszuk alá. Miután a bogyóso-
kat leszedtük, az öreg vesszőket metsszük vissza. Telepítsünk 
új szamócát. Permetezzük az alma- és körtevarasodás ellen. A 
hónap vége előtt még öntözzük kertünket. A szőlő sűrű részeit 
óvatosan ritkítsuk, hogy a fejlődő fürtöket érje a fény és a le-
vegő. 

Dísznövények 
Az egynyári virágokról távolítsuk el az elnyílt részeket, 

gyűjtsük a beérett magvakat. Növényeinkről vágjuk zöld dug-
ványokat, szaporítsuk, tőosszuk évelőinket. Vágjuk vissza az 
elvirágzott cserjéket. A tavasszal nyíló hagymásokat a hónap 
végén ültessük el. – Iskolapélda: a tulipán hagymái, ahogy az 
iskola kezdődik, kell a föld alá kerüljenek, legalább a hagyma 
magasságával megegyező mélységbe – kicsit lehet mélyebbre 
is –, majd virágzás után, nyárelőn, ahogy bezár az iskola, a 
hagymákat szedjük fel, s nedves homokban pihentessük. 
Ilyenkor a fiókhagymákat is leválaszthatjuk, hogy a tavasz ele-
jén újrakezdhessék a ciklust. 

Ilyentájt igen eredményes lehet a fűmagvetésünk. Vadró-
zsába nemest szemezhetünk. Kevesebb öntözéssel pihentessük 
a télen virágzó szobanövényeinket. 

Csak azért, hogy jó legyen 
A bogyós gyümölcsűek közül a szamóca a legkedveltebb, 

ezért egyetlen kertből sem hiányozhat. A legkisebb kertben is 
találhatunk a számára helyet, hiszen olyan pöttöm marad, hogy 
a szomszéd növényekre sem vet árnyékot. Termesztése, ápo-
lása viszonylag egyszerű. 

Ha a szamócát legkésőbb augusztus közepén, szeptember 
elején elültetjük, már a következő évben nagy termést hoz. Eh-
hez, dús gyökérzetű, bőtermő anyanövényről származó, lehe-
tőleg, saját nevelésű palánták szükségesek. A palántákat a sza-
porítóágyásból földlabdával együtt vegyük ki és így ültessük 
el. Minél hamarabb ültetünk, annál biztosabb a következő évi 

hozam. A szamócafajták között vannak úgynevezett hímsteril 
fajták, amelyek mellé pollenadó fajtákat kell telepíteni. Ezek-
ből a virágokból hiányoznak a pollent adó, hímivarú szervek, 
ezért önállóan telepítve nem hoznak termést. A fajtakiválasz-
tásnál erre mindenképpen oda kell figyelni. Megfelelő fajtavá-
lasztással a szamócaszezont kibővíthetjük. Nagyon korán 
termő, ezért elsőnek termő fajták a zordabb klímájú területekre 
(fagyzugos helyekre) nem valók. Rendszeresen fellépő, kései 
éjszakai fagyok esetén a virágok elpusztulnak. Itt is termeszt-
hetünk azonban korai fajtákat, ha az ágyás fölé például fólia-
alagutat húzunk, és/vagy éjszakánként megfelelő takarásról 
gondoskodunk. A legnagyobb termést adó fajták közé tartozik 
a Bogota, az Elsanta és a Gorella. A korai, igen bőtermű az 
Elsanta és a Fertődi ötös. Középkorai, szintén bőtermő a Go-
rella. Későbbi bőtermő a Bogota. Közepes érésidejű, nagyon 
bő fajta a Senga Sengana. 

A folytontermő szamócákat szívesen ültetik szegélynö-
vénynek. Ezek sem maradhatnak 3-4 évnél hosszabb ideig 
ugyanazon a helyen. Legjobban a Rügen fajta vált be, mivel 
nem növel sarjakat, magoncot kel beszerezni belőle. A talajtól 
függően a folytontermő szamócának elegendő a 20x20, 25x20 
cm tőtávolság. Ha egy sorba ültetjük, minden esetben elegendő 
a 20 cm. Az évente kétszer termő szamócafajták a kiskertek-
ben még nem terjedtek el igazán, a bevált Ostara fajta, ami 

Kertésznaptár 
Augusztus 

Kisasszony hava – Nyárutó – Új kenyér hava – Tűz hava 

10., Lőrinc napja: ezen a napon fordul az időjárás: ha szép 
idő van, hosszú lesz az ősz. A fás növények megállnak 
a fejlődésükben, a kígyó odvába bújik. Ha olyan bősé-
gesen esik az eső, hogy a kerékvágásban megmarad, sok 
bor terem, és sok, jó minőségű gyümölcs lesz. A diny-
nyénél az új évezredben technológiai váltás következett 
be: vitatható, hogy megtaláljuk-e még azokat a régi aro-
mákat, amelyeket régen, viszont s kereskedelemben 
kaphatóak lesznek magszegény és akár kocka formájúra 
nemesített változatok is. 

15., Nagyboldogasszony napja: derült idejével a jó gyü-
mölcs- és szőlőtermés előhírnöke. 

20., István napja: ha István napján szép idő van, jó gyü-
mölcstermést mutat. 

24., Bertalan napja: „Amint Szent Bertalan magát muto-
gatja, az őszi idő is magát mind aszerint tartja.” Sok 
helyen őszkezdő, kánikulát végző napnak tartják. 
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augusztusban terem másodszor. Persze azt is értenünk kell, 
hogy a szamóca a változó éghajlatot nehezen viseli, mert ere-
detileg tőlünk inkább északra szeret élni ez a varászlatos kis 
növény. Tápanyagban és humuszban gazdag, jó vízellátású ta-
lajt kíván. Homokos agyagtalajon fejlődik igazán. Mivel álta-
lában három évig marad ugyanazon a helyen, nagyon fontos, 
hogy telepítés előtt bőven adjunk tápanyagot. A lótrágya laza 
szerkezetű talajokba nem való, ezért csak kötöttebb talajokon 
használjuk. A szarvasmarhatrágya a legalkalmasabb a szerves 
trágyázáshoz, ebből 10-15 kg/négyzetméternyit dolgozzunk 
bele a talajba. A műtrágyát inkább a termesztés során, fejtrá-
gyaként juttassuk ki. A telepítés előtti talajművelés alapvetően 
meghatározza a szamóca későbbi fejlődését. Növényünk mé-
lyen megművelt, ha lehet, hollanderezett talajt kíván. Ügyel-
jünk arra, hogy a bedolgozott szerves anyagok, így például az 
istállótrágya ne kerüljön mélyre, mert ott a viszonylag seké-
lyen gyökezedző szamóca számára már nem érhető el a táp-
anyag. Ugyanennyire szükséges a folyamatos talajlazítás is, 
hiszen csak a megfelelően szellőző, gyommentesen tartott ta-
lajban fejlődnek a szamócatövek megfelelően. Leginkább sza-
bad, napos helyen érzi jól magát, de enyhe félárnyékban is ki-
elégítő termést hoz. A nagyon árnyékos helyeket azért kerül-
jük el, mert ott a hozam jelentősen csökken. A bogyós gyü-
mölcsűek között a szabad sávot viszont nyugodtan beültethet-
jük szamócával, a fiatal gyümölcsfák közé is telepíthetünk sza-
mócát. Ha saját telepítésű szamócából nem tudunk palántát ne-
velni, vásárláskor ügyeljünk arra, hogy a növénykék egészsé-
gesek legyenek. A kanalasodott, torz levelek szamócaatka kár-
tételét jelzik. A leveleken levő piros és piros szegélyű fehéres-
szürkés foltok levélbetegségre utalnak. Ha ilyen tüneteket ész-
lelünk, ne vásároljuk meg a palántákat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szamóca termőrügyeinek differenciálódása szeptember 
végén, október elején zajlik le, a virágrügyek megfelelő fejlő-
dése érdekében augusztus-szeptemberben két-három alkalom-
mal öntözzük meg az ültetvényt. Ilyenkor a műtrágya egy ré-
szét is kijuttathatjuk, hogy erős legyen a rügy. Telepítéskor a 
szamóca gyöktörzsének csúcsi részén lévő, tőrózsában álló le-
velek hónaljában vannak a hajtásrügyek. Ezek mindig talajfel-
szín fölé kerüljenek. A túl mélyre ültetett növények rendsze-
rint nem virágoznak a következő évben. A túl magasra ültetett 
növények gyökérnyaka viszont elfagyhat. Az ültetés után 
gyorsan és biztonságosan meggyökeresedik és veszteség nél-
kül áttelel, amennyiben azonnal takarjuk a talajt. Erre alkalmas 
az érett istállótrágya, nedves tőzeg, szecskázott szalma vagy 
az érett komposzt. A talajtakaró anyagokat még az öntözés 
előtt terítsük szét, de a növényt ne takarjuk le. Ne mulasszuk 
el az telepítés után az öntözést: egyenként kannából öntözzük 
meg a növényeket, csak azután permetezzük vízzel az egész 
ágyást. Ahol talajtakarást alkalmazunk, ott az egyedi öntözésre 
nincs szükség. Az augusztusban ültetett szamócát nagyon me-
leg napokon többször permetezzük le vízzel, amíg meggyöke-
resedik. A permetező öntözés jelentősen csökkenti a levelek 
párologtatását, a növények nem hervadnak el. A tavalyi vagy 
korábbi ültetésű folytontermő szamócát augusztusban még 
egyszer trágyázzuk, ilyenkor csak gyorsan ható, nitrogéntar-
talmú trágyát használjunk. 

Bollók Ferenc
 

A természet patikájából 
Az ősidőkben a kenesei kertekben is ott virított, aztán teljesen 
kiveszett, majd Pap Ella néni valamikori kertjében, a reformá-
tus temetővel szemben újra gyökeret vert. Mivel másoknak is 
ajánlotta, ismét terjedni kezdett a faluban, majd hosszabb időre 
megint eltűnt. Sok évvel ezelőtt Pulai Irénke számolt be a nö-
vény létezéséről a Balatonkenesei Hírlapban. Most a gyü-
mölcskerti részen, Babolcsai Árpád állandóan csodaszép kert-
jében tűnt fel ismét, még az Ella nénitől kapott, régóta teljesen 
kiveszett palánták helyén. És az idei nyáron ismét kihajtott! 
Kenesén barlangfűnek is nevezték. Örömmel mentünk el
megnézni és lefényképeztük a növényt, melynek hivatalos 
neve muskotályzsálya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A muskotályzsálya (Salvia sclarea) őshazája Európa, így Ma-
gyarországon őshonos. A földön elterülve, elég terebélyesen 
növekszik, molyhos levelei tojásalakúak és nagy, emberi kéz 
méretűek, szőrösek. Rózsaszínes és lilás virágai júliusban 
nyílnak. Egyméteres magasságával kertünk dísznövénye lehet, 
és még gyógyászati célokra is felhasználhatjuk. Ezt a régi ke-
neseiek meg is tették. Segítségével sokféle betegséget orvosol-
hatunk, kiváltképpen a női bajokat: a muskotályzsályás fürdő 
az idegekkel és a női hormonokkal csodát tesz. Régebben mus-
kotályborok ízesítésére alkalmazták, de orvosságként is fel-
használták, például vizelethajtásra és vértisztításra, stresszol-
dásra, de meghűlés és köhögés ellen is. Emésztési problémák-
nál szintén ezt a gyógynövényt hívták segítségül. Külsőleg, 
borogatásként jót tett a nehezen gyógyuló sebekkel.  

No, éppen ez kell nekünk! Ha szerencsénk van és megbecsül-
jük, nekünk is viríthat a kertünkben. 

Vasváry-Tóth Tibor
 

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. augusztus 

2021. augusztus 5. 
Időpontja: 12:00-15:00 
Erdőalja utca 13., 14., 15. 

Forrás: www.eon.hu – Áramszünetek 
Az adatok lezárásának dátuma: 2021. július 25. 
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Hőségriadó esetén 
Ezen a nyáron már volt néhány igen forró napunk, hetünk, 
sőt, lehet is még. Amikor a hőmérsékleti értékek vagy a napi 
középhőmérséklet az átlagosnál magasabb értéket mutat-
nak, a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a hatóságok 
hőségriasztást adnak ki. Érdemes tisztában lennünk az 
ilyenkor érvényes szabályokkal és tudnivalókkal, hogy az 
esetleges problémákat elkerüljük. 

Harmadfokú hőségriadót akkor rendelnek el, ha legalább 
három egymást követő napon eléri, vagy akár meghaladja a 
napi középhőmérséklet a 27 Celsius-fokot. 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felhívja az emberek 
figyelmét, hogy a nagy melegben fogyasszanak több folya-
dékot, lehetőség szerint vizet. Kerülni kell a kávé, az alko-
hol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros éte-
lek fogyasztását. 11.00-15.00 óra között semmiképpen ne 
tartózkodjanak a tűző napon. A bőr védelméről sem szabad 
megfeledkezni: naptejjel és világos, jól szellőző, bő ruhá-
zattal lehet a leghatékonyabban a leégés ellen védekezni. 

A hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de külö-
nösen veszélyeztetett helyzetben vannak a kisgyermekek, az 
idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenve-
dők.  Fokozott óvatossággal vezessenek az autóval uta-
zók. Tűző napon parkoló autóban még néhány percre se 
hagyják a gyermekeket, házi kedvenceket. Ha bárki napon 
álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azon-
nal hívja a 112-es segélyhívó számot. 

Ajánlatos több órát légkondicionált, hűtött helyiségben tar-
tózkodni. A légkondicionálóval felszerelt helyiségeket nyit-
vatartásuk függvényében bárki igénybe veheti. Balatonke-
nesén a Balatoni út 45., és a Fő utca 8. szám alatt található 
Coop élelmiszerüzletek kerültek fel a Veszprémi Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság által készített listára. 

A Veszprém megyei klimatizált helyiségek itt érhetők el: 
https://veszprem.katasztrofavedelem.hu/33458/klima-
tizalt-helyisegek 

A kritikus időjárási helyzetben a szociális ellátórendszer 
egyik legfőbb feladata, az élet védelme. Ezért a Balatonke-
nese, Táncsics M. 20. alatt működő Tátorján Szociális 
Szolgáltató Intézményben Balatonkenese Város Önkor-
mányzata hűsítő folyadékot, illetve a pihenési lehetőséget 
biztosít minden érintettnek, aki igénybe kívánja venni a hő-
ség ideje alatt, minden nap 8-15 óráig. 

Június 24-e óta tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész 
országban. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdők-
ben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és 
ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelye-
ken is. 

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

 A hőségre való tekintettel és a WHO ajánlásait követve a 
tisztifőorvos javasolja az áram- és vízellátás zavartalan 
fenntartását, a programozott karbantartások elnapolását.  

 

 
Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
06-88/620-800 

06-20/413-8599 

Nyáron is veszélyes 
a szén-monoxid 

Életet mentett a szén-monoxid-érzékelő Pétfürdőn, egy Újman-
dulás utcai családi házban. A pétfürdői hivatásos tűzoltók kiér-
kezése előtt a tulajdonos kikapcsolta a kazánt, kinyitották az 
ablakokat és kimentek a házból. 

A tűzoltók a nyílt égésterű gázkazánt újra bekapcsolták, méré-
seket végeztek és a berendezés közelében ki tudták mutatni a 
gyilkos gáz jelenlétét. Az egység lekapcsolta a kazánt, szellőz-
tetést követően újabb méréseket végzett, a koncentráció csök-
kent. A tűzoltók felhívták a tulajdonos figyelmét, hogy a kazánt 
felülvizsgálatot és a szükséges javítások elvégzését követően 
használják újra. 

Az eset könnyen tragédiával végződhetett volna, de a házban 
volt jól működő CO-érzékelő és a család helyesen járt el, ami-
kor kinyitották az ablakokat és elhagyták az épületet. A fűtési 
szezont követően sem múlt el a szén-monoxid mérgezés veszé-
lye, hiszen nemcsak a fűtőberendezések, de a klímák és a víz-
melegítők is okozhatnak problémát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nagy hőségben megemelkedhet a szén-monoxid miatti riasz-
tások száma. Ennek oka, hogy a kémény belső hőmérséklete 
alacsonyabb, mint a külső hőmérséklet, a beszorult hideg le-
vegő pedig nem engedi kiáramolni az átfolyós vízmelegítők 
égéstermékét. A légdugó miatt az égéstermék visszaáramlik a 
vízmelegítőbe és másodpercek alatt mérgező szén-monoxid 
fejlődhet. Ezért fontos még nyáron is egy szén-monoxid-érzé-
kelőt működtetni ott, ahol nyílt égésterű vízmelegítővel mele-
gítik a vizet. 

Ezekben a napokban sokan használnak klímát vagy mobil klí-
mát, megfelelő szellőzés hiányában ezek is segíthetik a gyilkos 
gáz kialakulását. Minden olyan épületgépészeti megoldás ve-
szélyes lehet, amely befolyásolja az otthonunkban a levegő-
áramlást, ezért minden nyílt égésterű vízmelegítő és fűtőeszköz 
közelébe érdemes egy szén-monoxid-érzékelőt telepíteni. 
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A tűzoltókat idén nyáron eddig több mezőgazdasági tűzhöz 
riasztották, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Az elmúlt 
hetekben 64 százalékkal több gabonatáblában keletkezett 
tűz, 60 százalékkal több volt a tarlótűz, és kazaltűz miatt is 
32 százalékkal többször kellett beavatkozniuk a tűzoltóegy-
ségeknek, mint egy évvel ezelőtt. 
Idén már 22 gabonatáblán, 30 tarlón keletkezett tűz, a leégett 
mezőgazdasági terület nagysága 210 hektár. Tizenkilenc al-
kalommal égő kazlakat kellett oltaniuk a tűzoltóknak. A ki-
gyulladt mezőgazdasági gépek száma majdnem ugyanannyi, 
mint tavaly ilyenkor: eddig 21 gép kapott lángra. 
A katasztrófavédelem idén is kiemelt figyelmet fordít az ag-
ráriumban keletkező tüzek megelőzésére. A katasztrófavéde-
lem szakemberei nemcsak ellenőrzik a mezőgazdasági gépe-
ket, a mezőgazdasági épületek tűzvédelmi állapotát, hanem 
folyamatos kapcsolatban állnak a gazdákkal és megelőzési 
tanácsokat adnak. Az évről évre előforduló hibák kiküszöbö-
lése érdekében a hatósági ellenőrzések mellett tűzbiztonsági 
konzultációs lehetőségeket biztosítanak a gazdáknak. Részt 
vesznek a gépek műszaki ellenőrzésén, és felhívják a figyel-
met a leggyakoribb hibákra. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A mezőgazdasági tüzek megelőzése érdekében az alábbiakat 
érdemes szem előtt tartani: 

● Külterületen tilos zöldhulladékot égetni. 
● Belterületen csak ott szabad zöldhulladékot égetni, ahol 

ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi, de még 
ilyenkor is rendkívül óvatosan kell égetni. A nagy hő-
ségben a legjobb, ha egyáltalán nem gyújtunk tüzet. 

● Június 24-e óta tűzgyújtási tilalom van érvényben az 
egész országban. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyúj-
tani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli 
fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a ki-
jelölt tűzrakóhelyeken is. 

● Gabonatáblán, annak közvetlen közelében tilos dohá-
nyozni, a munkagépek vezetőfülkéjében is. 

● A mezőgazdasági munkagépek forgó, súrlódó alkatré-
szeit pontosan kell beállítani, ezeket rendszeresen kell 
olajozni, zsírozni, mert ha ezek felforrósodnak, meg-
gyújtják a munka közben rárakódott növényi törmelé-
ket és akár az egész gabonatáblát. 

● A munkagépet meg kell tisztítani a rárakódott olajsár-
tól, növényektől. 

● A betakarítást és a termények szállítását végző munka-
gépekre, járművekre is kell tűzoltókészülék. 

● A munkagépek elektromos vezetékeinek szigetelését, 
rögzítettségét, az akkumulátor szigetelését érdemes 
használat előtt ellenőrizni. 

● A kombájnoknak földelőlánccal kell rendelkeznie. 
● Ellenőrizni kell a kipufogórendszert, mert a sérült il-

lesztéseknél, lyukaknál kiáramló forró kipufogógáz 
meggyújthatja a növényzetet. 

● Az üzemanyagellátó- és olajtovábbító rendszereket is 
ellenőrizni kell, mert a kiszabadult kenőanyag vagy 
üzemanyag könnyen tüzet okozhat. 

● A gabonatáblán lévő munkagépek kipufogóira szikra-
fogót kell tenni. 

 

A nagy hőségben több a mezőgazdaságot érintő tűz 
 

A kombájn egy éve Gicen gyulladt ki, egy búzamezőn. A tűz mint-
egy négy hektáron a környező gabonára is átterjedt. 

(Fotó: Pápai HTP)

 
 
 
 
 
 
 
 

Ne várjunk őszig a kéménysepréssel! 

Nyáron is szerencsét hoz, ha kéményseprővel találkozunk, 
hiszen ha jól működik a házunk kéménye, biztonságban tud-
hatjuk otthonunkat és szeretteinket. Ne várjunk őszig, foglal-
junk időpontot minél hamarabb! A kéményseprők a fűtési 
szezonon kívüli is elérhetők, ajánlott ilyenkor felvenni velük 
a kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes kéményellenőr-
zést. Ilyenkor gyorsabb az ügyintézés, a várakozási idő rövi-
debb, a nyári szabadságok miatt pedig könnyebb megfelelő 
időpontot találni a kéményseprők fogadására. 

2018. január 1-je óta a kéményseprők nem mennek ki auto-
matikusan a családi házakhoz, az ellenőrzésre időpontot kell 
egyeztetni. Magánszemélyeknek az időpontfoglalás, a ké-
mény ellenőrzése, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes. 

A https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ webolda-
lon az ügyfélszolgálat ikonra kattintva irányítószám alapján ki 
lehet keresni, hogy a katasztrófavédelemnél, vagy valamelyik 
kéményseprőcégnél kell-e időpontot egyeztetni az ingyenes 
kéményellenőrzésre. Időpontot ugyanezen a felületen lehet 
foglalni. Ha valaki jobban szereti a telefonos ügyintézést, a 
1818-as telefonszámon foglalhat időpontot. A telefonos menü-
ben a 9-es, majd 1-es nyomógombot kell megnyomni. 
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Minden hatodik lakástűz a kéményben keletkezik, idén már 
684 ilyen esethez riasztották a tűzoltókat. Azért, hogy a ké-
ménytüzeket és a szén-monoxid-mérgezés veszélyét elkerül-
jük, célszerű már most tenni otthonunk biztonságáért. Ha 
gázzal fűtünk, akkor a kéményt kétévente, ha szilárd tüzelő- 

 

vel, akkor pedig évente érdemes szakemberrel megnézetni.  

Éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével! 

A társasházakban élőknek nem kell időpontot foglalniuk, oda 
automatikusan érkeznek a kéményseprők. 
 

 
 
 
 

A csalás lényege, hogy valamelyik fiatalabb családtagnak adják ki 
magukat, aki különleges (veszélyes, problémás) helyzetben van ép- 
pen, amin csak gyorsan, egy odaküldött személynek átadandó, vagy 
más módon megküldendő nagyobb pénzösszeggel lehet segíteni. 

 

● a csalók az idős emberek pénzét, értékeit igyekez- 
nek elvenni, 

● telefonon jelentkeznek, 
● valamelyik fiatalabb családtagnak adják ki magu- 

kat, aki különleges (veszélyes, problémás) helyzet- 
ben van éppen, 

● lelki nyomást gyakorolnak. 

Fontos! Ne bízzon meg a váratlanul jelentkező idegenek-
ben! Amennyiben hozzátartozóval, unokával kapcsolatban 
keresik, szakítsa meg a telefonhívást, és haladéktalanul ve-
gye fel a kapcsolatot a megnevezett unokával, családtag-
gal, mert így tudja ellenőrizni a hívás valódiságát! 

Bűncselekményre gyanúja esetén 
azonnal értesítse a rendőrséget 

a 107 vagy 112-es segélyhívószámon! 
 

 

Az Oltalom 
Állatvédő 

Egyesület hírei 
A nyár a Balatonnál elképzelhetet-
len vízparti séta nélkül. Gyakori, 
hogy ilyenkor vízi madarakat is lát-
hatunk. Ám nem lehet elégszer fel-
hívni rá a figyelmet: a hattyúkat, 
vadkacsákat és más madarakat ne 
etessünk kenyérrel vagy más em-
beri táplálékkal! Ezek a madarak 
elsősorban hínárt, zöld növényeket, 
apró puhatestűeket fogyasztanak, a 
parton füvet esznek. A kenyér sú-
lyos betegségeket idézhet elő ná-
luk: károsodik a csontozatuk, ami 
miatt a madár végül akár röpképte-
len is lehet. 
Ugyancsak szeretnénk felhívni a 
horgászok figyelmét, hogy szerelé-
keikre fokozottan ügyeljenek: az 
utóbbi időben egyesületünket több-
ször hívták horgászzsinórba tekere-
dett hattyú mentéséhez. Ilyen eset-
ben pedig nem elég a damiltól meg-
szabadítani a madarat: a zsinóron 
levő horog is sérüléseket okoz. 

 
 
 

A Veszprém Megyei 
Rendőr- 

főkapitányság 
hírei 

 

FELHÍVÁS 
NE VÁLJON „UNOKÁZÓS” CSALÁS ÁLDOZATÁVÁ!

Hallott már az „unokázós” csalásról? 
 

Ezekben a csalástípusokban az a közös, hogy: 
 

Balatonkenese Város Önkormányzata a teljes ke-
retösszeget kihasználva pályázott a „Felelős ál-
lattartás segítése” felhívásra. Ezzel lehetőség nyílt 
részt venni az országos kutya, macska ivartalaní-
tási programban. Az igényfelmérési lapot kitöltve 
balatonkenesei lakosok is pályázhattak – az ered-
ményekről hamarosan tájékoztatást adunk. Kér-
jük, aki nem pályázott, de ivartalanításra váró ku-
tyája, macskája van, akkor is vegye fel a kapcso-
latot az Oltalom Állatvédő Egyesülettel, ha az ál-
lat esetleg már vemhes, hogy a nem kívánt szapo-
rulatot meg lehessen előzni. 
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OTTÓ: Hol járt maga, Ot-
tó uraság, hogy hálisten, 
napok óta nem láttam? 
DETTÓ: El voltam fog-
lalva, mint a Krím-félszi-
get. 
OTTÓ: Dettó barátom, 
nem kül- és belpolitizá-
lunk. Megfogadtuk. Ma-
gának annyi az esze, mint 

a tengeri malacomnak. 
DETTÓ: Melyik tengerről való? 
OTTÓ: Képzelje, az Adriáról. 
DETTÓ: Flandriából? 
OTTÓ: Maga süket őstulok, Flandria fenn 

van, Adria meg lent! 
DETTÓ: És ha fordítva tartom a térképet? 
OTTÓ: Meg az esze tokja! Akkor elér az Északi-sarkra. 
DETTÓ: Tudom, az Antarktiszra. 
OTTÓ: Az Észak az Arktisz. 
DETTÓ: Ne kukacoskodjon itt velem! Az északi sark hideg, 

a déli sark meleg, oszt jónapot! Én különben sokat utazom. 
Évente megkerülöm a Napot. 

OTTÓ: Maga egy félnótás, Dettókám, a déli sark is jeges. 
DETTÓ: Engem momentán nem érdekel az időjárás. Az biz-

tos, hogy maga Némedi Alsóban ment a tengerre. 
OTTÓ: Képzelje Dettókám, napoztunk a nejemmel. 
DETTÓ: Szóval napoztak Jól leéghettek. 
OTTÓ: Nem égtünk le, se anyagilag, se testileg, volt velünk 

naptej. 
DETTÓ: Tehénből? 
OTTÓ: Kergemarha! A naptej olyan, mint a napolaj, csak fe-

hér. 
DETTÓ: A nasasszony nem lehetett szép látvány az egy má-

zsájával. 
OTTÓ: Dettókám, meg lenne lepődve, ha látná. December óta 

piszkosul fogyózott. 
DETTÓ: Ottó, mennyi háj ment le belőle? 
OTTÓ: Semmi köze hozzá, maga kíváncsi kuvik! 
DETTÓ: A nasasszony eddig nem volt szilfidnek mondható. 

Inkább vízilónak. 

OTTÓ: Dettó, maga gyógypedagógiára 
járt, de ott is megbukott! 
DETTÓ: Nem is igaz, én kérem, osztály-

első voltam. 
OTTÓ: Miből? 
DETTÓ: Oroszból. 
OTTÓ: Mondjon vala-
mit oroszul! 
DETTÓ: Moszkvai Di-
namó. 
OTTÓ: Dinnye! Magát 
meg kéne lékelni. Az 
agyát, azt! 
DETTÓ: Angolul is tu-
dok valamicskét. 

OTTÓ: Hadd halljam! 
DETTÓ: Szőr. 
OTTÓ: Az magyarul van, okostóni!  
DETTÓ: Ez brit szőr.   
OTTÓ: Dettó, ha maga nem lenne ilyen hülye, ki kéne találni! 
DETTÓ: Ne sértegessen, mert leverem a bézbólsapkáját! Tud 

maga egyáltalán bézbólozni? 
OTTÓ: Igen, mindig hazafutok. 
DETTÓ: Jellemző! 
OTTÓ: Amúgy tudja, hogy a pénz nem boldogít? Akinek tíz-

milliárdja van, nem boldogabb, mint akinek csak nyolcmil-
liárdja. 

DETTÓ: Ottókám, hallott már olyat, hogy egy jósnő nyerte 
meg a lottó főnyereményt? 

OTTÓ: Mindjárt hülyét kapok magától! – Mikor dolgozott 
maga? Ekkora tudással lehetne multimilliomos. 

DETTÓ: Afféle vagyok. Egy multinál dolgozom 
OTTÓ: Mint mi? 
DETTÓ: Serbli. Azt gyártjuk, japán technológia. 
OTTÓ: Azt kérdeztem, mi a beosztása? 
DETTÓ: Operátor. Ma így hívják a segédmunkást. 
OTTÓ: Meg vagyok könnyebbülve. Legalább nem operál. 
DETTÓ: Nagybátyám operatőr volt. 
OTTÓ: Hol, ha szabad kérdeztem, maga szerencsétlen? 
DETTŐ: Operatőr volt a filmgyárban. 
OTTÓ: Csinált valami ismert filmet? 

DETTÓ: Persze, természetfilmet. 
„A szurikáták párzása”, az volt a 
címe. Majdnem Oscart kapott érte. 
OTTÓ: Milyen kategóriában? 
DETTÓ: Mint a legjobb szurikáta 
mellékszereplő. 
OTTÓ: Idefigyuzzon, Dettó! Maga 
elmebeteg! 
DETTÓ: Maga dettó. Már megyek 
is, csak hozom a házi szurikátámat. 
A filmforgatásról maradt és én 
örökbe fogadtam.   
OTTÓ: Nekem macskám van, bár-
mire meg tudom tanítani, amit ő 
is akar. Na most már ágyő, kis 
gárdahadnagyom, ágyő! Lépjen 
olaj-ra! 
DETTÓ: Értve vagyok. Dettó balra 
el. Holnap is benéz, Ottókám? 
OTTÓ: Persze, hogy be. 
DETTÓ: Akkor én nem! 

Majláth Mikes László                                                             Kenesei Kabarészínpad – augusztus

Ottó és Dettó 

 
Majláth Mikes  

  László 
– Tónió rajza 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napelemrendszerek telepítése továbbra is 
„SZALDÓ” elszámolással, 50%-os Uniós támogatással!

Egy döntés, ami egyszerre kíméli pénztárcánkat és környezetünket 

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. 

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

Továbbra is van lehetőség megvalósítani azokat a 
napelem-fejlesztéseket, amelyeknek az Otthonfel-
újítási támogatási program akár az 50%-át támo-
gatja a magyar háztartásokban. 
Az általunk nyújtott megoldással 2023. december 
31-ig lehetséges napelemrendszert telepíteni úgy, 
hogy az ügyfél továbbra is a „SZALDÓ” elszámo-
lásban marad. 
Ezért érdemes most meghozni a döntést, amelyben 
a Solar Rendszerépítő Kft. a tervezéstől a megva-
lósításig személyesen is segít. 

www.solar-re.hu 

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 
 

Solar Rendszerépítő Kft. 
8200 Veszprém, Budapest út 75. 

napelemveszprem.hu 
www.solar-re.hu 

+3630 298 5585; +3630 831 2167 
 

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 
Augusztus 3. (kedd) Kommunális 
Augusztus 10. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
Augusztus 17. (kedd) Kommunális 
Augusztus 23. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Augusztus 24. (kedd) Kommunális 
 Lomtalanítás 
Augusztus 31. (kedd) Kommunális 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Augusztus 1. (vasárnap) Kommunális 
Augusztus 8. (vasárnap) Kommunális 
Augusztus 10. (kedd) Zöldhulladék 
Augusztus 15. (vasárnap) Kommunális 
Augusztus 22. (vasárnap) Kommunális 
Augusztus 23. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Augusztus 24. (kedd) Lomtalanítás 
Augusztus 29. (vasárnap) Kommunális 
  

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

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

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

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

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

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

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

Gyűjtse inkább biológiailag lebomló zsákba, 
vagy komposztáljon! 

 

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

A közterületen lévő hulladéktárolók 
NEM KOMMUNÁLIS SZEMÉT TÁROLÁSÁRA VANNAK! 

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

 

A zsákokat a következő helyeken 
tudják megvásárolni 

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

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

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

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

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

 

 
 

Rejtvénymegfejtések 
A nyár slágerei 

30. oldal 
1. A Balaton hullámai 
2. Üdítő 
3. Görögdinnye 
4. Sárgadinnye 
5. Szeder 
6. Eper 
7. Meggy 
8. Jégkása 
9. Málna 
10. Főtt kukorica 
11. Sárgabarack 
12. Palacsinta 
13. Lángos 
14. Egres 
15. Francia barack 
16. Sült keszeg 
17. Ribizli 
18. Jégkrém 
19. Cseresznye 
20. Fagyi 
21. Sör 

 
 
 
 

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, 
így a következő havi lapszámban jelenik meg. 

A hirdetést fizetni a megjelenés előtt, 
a Polgármesteri Hivatalban lehet. 

Amennyiben a számlát előre nem rendezi, 
a hirdetést nem áll módunkban megjelentetni. 

A hirdetésre rendelkezésre álló oldalaink 
az újság nyomtatott kiadásában fekete-fehérek, 

az online változatban színesek. 

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

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

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

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 a recepción. 
 

 
Jambrik Mihály 

szobafestő-mázoló, 
külső-belső felújítási munkák. 

Tel.: +36 30/286-07-20 
 

Küzdesz a nyelvtanulással? 
NÉMET és ANGOL nyelvből korrepetálást vállalok 

online vagy (ha már nagyon unod) jelenléti formában. 
Keress bizalommal! 

+36305950104 
 

 
 

asszisztenst keres Balatonkenesére, 
vérvételi tapasztalattal, különböző szakrendelésekhez. 

További információ: 
Tel.: 06 20/942-34-55 

E-mail: praxismanager.globedental@gmail.com 
 

Legyen az Ön fotója a 

Balatonkenesei Hírlap 
borítóján vagy oldalain! 

Várjuk képeit! 

balatonkenesehirlap@gmail.com 
 

A 
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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 TÓTH CSABA FOTÓJA 
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: AUGUSZTUS 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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