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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. 
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.) 
● Otthonka vegyeskereskedés (Fő u. 23.) 
● Balcsi Élelmiszer (Fő utca 6l/A.) 
● Villker Kenese Kft. (Szilágyi utca 15.) 

Megértésüket ezúton is köszönjük! 
Balatonkenese Város Önkormányzata 

 

Imre Ferenc: 
Piros felhő száll az égen 
 

Egészséges lelkű ember 
úgy örülhet minden szépnek, 
mint a festő októberben 
a megfestett őszi képnek. 
 
Ragyogó fényben a színek 
egymással eljátszadoznak, 
mint fiatal leányszemek, 
árnyékban is felragyognak. 
 
Őszi színek pompájukkal, 
csodálatos káprázattal 
gyönyörködtetik az embert. 
 
Fény játszik a falevélen, 
piros felhő száll az égen, 
színét lopja már október. 
 
Budapest, 2013. december 27.  

 

 
 

                        Augusztus 
Az elmúlt időszakban is mozgalmas volt 
Balatonkenese élete. A IV. Balatoni Hor-
gászok Napját rendezte a település szep-
tember 25-én. Rá egy napra a borlovagok 
ünnepeltek: a borrend új tagokat avatott, s 
rendezvényükre az idei évben a szokásos-
nál is több borrend képviselői érkeztek, 
köztük határon túli szervezetek is. 

Két lakossági fórumra is sor került, 
melyeken a fő téma Balatonkenese fej-
lesztése volt, kiemelten a tervezett vízi-
színpad ügye. 

S mi volt még? Fennállásának 40. évfordu-
lóját ünnepelte a Tátorján Nyugdíjasklub. A 
klub első vezetője, Zongorné Mátray Pi-
roska emlékezett vissza a kezdetekre, s be-
szélt a jelenről a mostani klubvezető, Sörédi 
Györgyné. – A Közösségek Öröksége ren-
dezvényen járt a Szentendrei Skanzenben a 
város csapata, ahol bemutatták Tájházunk 
kincseit, s a múzeumunk 30 éves jubileuma 
alkalmából emléklapot is átvettek. 

Gerendás Péterrel beszélgetett augusztusi 
koncertje kapcsán Tóth Csaba, az interjút a 
Popterasznya rovatban olvashatják. – S köz-
ben zajlik az élet óvodánkban is, a kicsik az 
ősz szépségeit élvezhetik – reméljük, szép 
idő esetén még sokáig. 

Teréz nővértől megtudhatjuk, lehetséges-e 
jól haragudni; tudjuk-e ezt az egyértelműen 
negatív érzelmet másra is fordítani. Erzsébet 
nővér a mese és valóság összefüggéseiről ír, 
Tóth Istvántól pedig betekintést kaphatunk 
a nemrég lezajlott eucharisztikus kongresz-
szus eseményeibe 

Szóval téma e hónapban is bőven van, kel-
lemes olvasást! 

Nagy Krisztina  

Szerkesztői előszó 
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Rendkívüli testületi 
ülés volt Balatonkenesén 
augusztus 18-án. Első na-
pirendi pontként az Árbóc-
fény Hajózási Kft. kikötő-
üzemeltetési megállapo-
dás meghosszabbítását tárgyalták a kép-
viselők. Az ülésen jelen volt a Kft. ügy-
vezetője, Rest Bulcsú, aki tájékoztatást 
adott a nyári forgalomról. Sétahajó jára-
tok működtek az idei évben, létszámli-
mit nélkül is kifutott a hajó, de erre nem 
igazán volt szükség, mert nagy volt az 
érdeklődés. A mólón való horgászat kér-
dése azonban továbbra sem teljeskörűen 
tisztázott, a hulladék problémáját a vá-
rosüzemeltetés munkatársai segítenek 
megoldani. Jurcsó János polgármester 
elmondta, hogy a következő héten ter-
vez találkozót a horgászok képviselői-
vel, ahol elhangzik: a szabályok betartá-
sáig engedélyezett a horgászat a mólón, 
de ha a problémák továbbra is fennáll-
nak, a nyári időszakra a horgászat gene-
rális tiltása következhet. – A testület vé-
gül úgy szavazott, hogy a kikötőüzemel-

tetési megállapodást az Árbócfény Kft-
vel 2021. október 31-ig meghosszabbí-
tották, s szeptember folyamán fórumot 
terveztek a kikötőüzemeltetés, a horgá-
szok és az Önkormányzat bevonásával. 
Ennek függvényében döntenek majd a 
kikötő következő időszakra szóló üze-
meltetési szerződésének tartalmáról. 

Támogatta a testület a Gránit 2007. 
Kft. kérelmét, hogy a Parti sétány 92. 
szám alatti telken kétegységes lakóépü-
let épüljön. Az építkezés miatt várható, 
10 tonna feletti szállítójárművek közle-
kedéséhez útvonalhasználati engedély 
kerül kiadásra. A Kft. képviselői felaján-
lották segítségüket a település rendezé-
séhez és az Alsóréti üdülőövezet fejlesz-
téséhez. 

 
 
 
ingatlan bérbeadására ki-

írt pályázatra egyetlen aján-
lat sem érkezett. 

A szeptember 15-i ülésen módosítot-
ták Balatonkenese településrendezési 
eszközeinek a város egyes területeit 
érintő szabályozását. Döntött a Testület 
a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztön-
díjrendszerhez való csatlakozásról, vala-
mint határoztak arról, hogy ha a támo-
gató engedélyezi, a Veszprém-Balaton 
2023. projekt keretében, a „TO’P’ART 
– Szabadtéri közösségi kulturális tér ki-
alakítása Balatonkenesén” című pályá-
zat esetében a kedvezményezett Bala-
tonkenese Város Városgondnoksága le-
gyen. 

További adatokat és anyagokat a 
www.balatonkenese.hu weboldal Ön-
kormányzat – Képviselő-testületi anya-
gok részében találnak. 

– nk – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testületi ülések, 2021. 
augusztus, szeptember 

 

Útfelújítások 
Balatonkenesén 

Tisztelt Lakosság, tisztelt Ingatlantulajdonosok!  
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Balatonkenese Város köz- 
igazgatási területén a 2020. 
év június 14-i esőzések o- 
kozta útburkolati károso- 
dások központi, Vis Maior 
keretből való finanszírozás- 
sal történő helyreállítási, 
útaszfaltozási munkálatai 
megkezdődtek. 
A munkálatokat az arra kiírt 
kivitelezési pályázat alapján 
a Via Vomito Kft. végzi. 
2021. szeptember 23-án a Keszeg és a Csipkés utca asz-
faltburkolata újult meg. 
2021. szeptember 27-én a Bajcsy-Zsilinszky, a Partfő és 
a Dobó Katalin utca aszfaltozási munkálatai zajlottak. 
A Berzsenyi, Útalja és a 6131. helyrajzi számú Névtelen 
utcák zúzott kő burkolatú felületeinek helyreállítása pontos 
idejéről a későbbiekben tájékoztatást nyújtunk. 
A kivitelezés során a közlekedés biztosított, azonban az 
aszfaltozás idején időszakos lezárásokra számíthatnak az 
arra közlekedők. 
A felújítások idejére türelmüket és megértésüket kérjük, 
amit előre is köszönünk. 
Balatonkenese Város Önkormányzata nevében: 

Jurcsó János 
polgármester 

 

 
 
 

MEGHÍVÓ 
 

Tisztelettel várjuk Önt és családját 

2021. október 9-én, szombaton 
16:00 órakor 

a Trianoni emlékjelnél 
(Nagykúti utca és Pásztor utca sarok) 

a Trianoni emlékmű avatásának 
emlékünnepségére. 

A megemlékezésben verset mond 
Kerti Teréz 

és Tóth Péter alpolgármester, 
a Pilinszky Irodalmi Színpad tagja. 

Irodalmi összeállítást tolmácsolnak 
a balatonkenesei iskolások. 

Énekel a Szivárvány Népdalkör, 
Bucz Júlia népművész citerakíséretével. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

a Trianoni Összefogás Csoportja 
 
 
 

Tájékoztatás hangzott el, hogy a Ba-
latonkenese, Schédl utca 8. szám alatti

meghosszabbítását tárgyalták a képvise-
lők. Az ülésen jelen volt a Kft. ügyveze-
tője, Rest Bulcsú, aki tájékoztatást adott 
a nyári forgalomról. Sétahajó járatok 
működtek az idei évben, létszámlimit 
nélkül is kifutott a hajó, de erre nem iga-
zán volt szükség, mert nagy volt az ér-
deklődés. A mólón való horgászat kér-
dése azonban továbbra sem teljeskörűen 
tisztázott, a hulladék problémáját a vá-
rosüzemeltetés munkatársai segítenek 
megoldani. Jurcsó János polgármester 
elmondta, hogy a következő héten ter-
vez találkozót a horgászok képviselői-
vel, ahol elhangzik: a szabályok betartá-
sáig engedélyezett a horgászat a mólón, 
de ha a problémák továbbra is fennáll-
nak, a nyári időszakra a horgászat gene-
rális tiltása következhet. – A testület vé-
gül úgy szavazott, hogy a kikötőüzemel- 

Rendkívüli testületi ü-
lés volt Balatonkenesén au-
gusztus 18-án. Első napi-
rendi pontként az Árbóc-
fény Hajózási Kft. kikötő-
üzemeltetési megállapodás 

tetési megállapodást az Árbócfény Kft-
vel 2021. október 31-ig meghosszabbí-
tották, s szeptember folyamán fórumot 
terveztek a kikötőüzemeltetés, a horgá-
szok és az Önkormányzat bevonásával. 
Ennek függvényében döntenek majd a 
kikötő következő időszakra szóló üze-
meltetési szerződésének tartalmáról. 

Támogatta a testület a Gránit 2007. 
Kft. kérelmét, hogy a Parti sétány 92. 
szám alatti telken kétegységes lakóépü-
let épüljön. Az építkezés miatt várható, 
10 tonna feletti szállítójárművek közle-
kedéséhez útvonalhasználati engedély 
kerül kiadásra. A Kft. képviselői fel-
ajánlották segítségüket a település ren-
dezéséhez és az Alsóréti üdülőövezet 
fejlesztéséhez. 

Tájékoztatás hangzott el, hogy a Ba-
latonkenese, Schédl utca 8. szám alatti

ingatlan bérbeadására kiírt 
pályázatra egyetlen ajánlat 
sem érkezett. 

A szeptember 15-i ülé-
sen módosították Balatonke-
nese településrendezési esz- 

közeinek a város egyes területeit érintő 
szabályozását. Döntött a Testület a 
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztön-
díjrendszerhez való csatlakozásról, va-
lamint határoztak arról, hogy ha a támo-
gató engedélyezi, a Veszprém-Balaton 
2023. projekt keretében, a „TO’P’ART 
– Szabadtéri közösségi kulturális tér ki-
alakítása Balatonkenesén” című pályá-
zat esetében a kedvezményezett Bala-
tonkenese Város Városgondnoksága le-
gyen. 

További adatokat és anyagokat a 
www.balatonkenese.hu weboldal Ön-
kormányzat – Képviselő-testületi anya-
gok részében találnak. 

– nk – 
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Közösségek öröksége 
a Szentendrei 
Skanzenben 

Balatonkenese is képviseltette magát 
az idei évben 

az országos rendezvényen 

Meghívást kapott a Szabadtéri Néprajzi Múze-
umtól a jubiláló 30 éves Balatonkenesei Tájház. 
A Közösségek Öröksége rendezvényen a Köz-
művelődési Intézmény és Könyvtár munkatár-
sai, valamint a Pannónia Népzenei és Kulturális 
Egyesület tagjai képviselték városunkat szeptem-
ber 18-án, a Szentendrei Skanzenben. 

 

Balatonkenese standján átfogó képet kaphattak az érdeklődők a város kul-
turális örökségének őrzéséről. Bemutatták Vér Lászlóné Fürdőélet Kene-
sén című könyvét, Németh Sándorné népi hímző munkái és a 30 éves a 
Tájház című roll-up kiállítás. A Kelet-Balatoni Borrend borfelajánlással 
támogatta a megjelenést. 

A Pannónia Citerazenekart Bollók Attila, Bagi Barnabás és Cservék 
József képviselte. Nagy István zenésztársukat – akinek ezúton is mielőbbi 
jobbulást kívánunk – ez alkalommal Kiss Éva helyettesítette. 

Fotók: Szabó Andrea 
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I. Közép-Dunántúli 
Regionális Tájháztalálkozó 
Idén rendezték meg az I. Közép-Dunántúli Regionális 
Tájháztalálkozót, melynek a veszprémi Laczkó Dezső 
Múzeum adott otthont. Az eseményen településünk Táj-
háza is képviseltette magát, többek között Vér Lászlóné, 
Irénke néni is jelen volt az eseményen. Az érdeklődők szé-
leskörű tájékoztatást kaphattak a tájházak mai és jövőbeni 
helyzetéről, műtárgyvédelemről, tájházvezetői képzésről és 
a múzeumpedagógia fontosságáról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rendezvényen a 30 éves balatonkenesei Tájház kiemelten 
került említésre. Miszlai Zsolt, a Tájházszövetség Közép-
Dunántúli Régiójának elnökségi tagja tájékoztatta a részt-
vevőket, hogy 2022-ben a Pannónia Népzenei és Kultu-
rális Egyesület által szervezett II. Folk-feszt társrendezvé-
nyeként kerül megrendezésre a II. Közép-Dunántúli Regio-
nális Tájháztalálkozó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotó: Szabó Andrea 

 
Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretnénk megköszönni: Csőszi Róbert képviselő 
úrnak a gyors és nagylelkű felajánlást és segítségnyújtást! 
Intézményünknek szüksége volt egy működőképes, hasz-
nálható mosógépre. Kérésünket meghallva azonnal intézke-
dett, melynek eredményeként kaptunk egy új automata mo-
sógépet, amit személyesen szállított ki Intézményünk ré-
szére. 
A mosógép a csajági családsegítő irodán lesz beüzemelve 
és az ott élő ellátottjaink ruhaneműinek tisztántartásában 
nyújt majd hatékony segítséget a Gondozónők mindennapi 
munkája során. 
Szeretettel köszönjük a felajánlást! 

a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény dolgozói 

Európai Mobilitási Hét 
Balatonkenesén 

2021-ben is szeptember 16. és 22. között kerültek megren-
dezésre az Európai Mobilitási Hét programjai. Ez Európa 
legnagyobb környezetvédelmi-közlekedési rendezvényso-
rozata. Idei mottója: Fenntartható közlekedés a biztonság 
és egészség jegyében. 
2002-ben az Európai Autómentes Nap kísérőrendezvénye-
ként szervezték meg először a mobilitási hetet. Innentől az 
egyhetes program évente más tematikával igyekezett a fi-
gyelmet minél jobban a fenntartható közlekedésre irányítani. 
A települések önkormányzatai az Európai karta aláírásá-
val csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. 
Balatonkenesén egészségtámogató sportprogramokat szer-
veztek: így az érdeklődők zumbafoglalkozáson vehettek 
részt Károlyiné Takács Orsolyával, Istenes Emília jóvol-
tából megismerhettek néhányat a világ körtáncaiból, tor-
názhattak Kohári Melindával és jógázhattak Oravetz 
Beatrixszel. 
Az iskolások részére sportnapot szerveztek, kerékpár- és 
gyalogtúrával, akadályversennyel és aszfaltrajzversennyel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde „Közlekedj okosabban – 
autó nélkül!” címmel rajzpályázatot hirdetett az óvodások 
között. Az elkészült alkotásokon visszatérő elem a napja-
inkban újra felfedezett és nagyon közkedvelt roller, de a ke-
rékpár sem maradt el, mint kedvelt közlekedési eszköz. A 
képek a Kultúra Házában lettek kiállítva. A gyerekek a rajz-
verseny mellett akadályversenyen ismerkedhettek meg az 
őket is védő közlekedési szabályokkal. 

LAKÓTELEPI BEVÁSÁRLÓJÁRAT 
IDŐSEKNEK 

A Balatonkenese Város Önkormányzata 
és a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény által 

a 65 év felettiek részére biztosított bevásárlójárat 
szeptembertől minden héten hétfőn és pénteken 

reggel 8:00 órakor indul 
a lakótelepen lévő régi telefonfülkétől 

a városközpontig. 
Visszaindulás a Kapuvári utcába: 9:15-kor, 

a bolt parkolójából. 
Kérjük a Lakosságot, hogy figyelmeztessék 

idős rokonaikat, szomszédaikat, ismerőseiket a lehetőségre. 
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A csodálatos fa 
Tamaskovics György 

faintarzia-művész kiállítása 
a Kultúra Házában 

Szeptember 3-án nyílt meg a Kultúra Házában Tamaskovics 
György faintarzia-művész kiállítása. Az alkotó nem ismeretlen a 
balatonkenesei tárlatok rendszeres látogatói számára, hiszen mun-
káit már több alkalommal volt szerencsénk megcsodálni. Ez alka-
lommal a művész beszélt munkáiról, és betekintést engedett a kö-
zönségnek az intarziakészítés folyamatába is. 

A kiállítást T. Vajda Márta nyitotta meg, az eseményt pedig Heilig 
Gábor gitárművész előadása tette igazán hangulatossá. A tárlat ok-
tóber 3-ig tekinthető meg. 

Köszönet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hálás köszönetünket tolmácsoljuk 
Pahola Géza úr kenesei lakosnak, 

aki sokak örömére évek óta minden héten 
csodálatosabbnál csodálatosabb virágcsokrokat helyez el 

a kenese-akarattyai keresztél. 
A Jóisten áldja meg! 

Köszönettel: 
kenesei és akarattyai lakosok 

 



Balatonkenesei Hírlap                     – 8 –  2021. október 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borlovagok avatása 
Hagyományos borlovagavató szertartását rendezte szeptember 26-
án a Kelet-Balatoni Borlovagrend. Az alkalmon, mely a tavalyi év-
ben a járványhelyzet miatt sajnos elmaradt, a szokásosnál is több bor-
rend képviselőit köszönthették Balatonkenesén. Harminc hazai és öt 
határon túli szervezet, valamint a szerbiai borrendek országos szer-
vezetének vezetője is megjelent a rendezvényen. A Magyarországi 
Borrendek Szövetségének képviseletében Sajgó Gáborné és Ko-
vács Róbert alelnök, illetve Tutor Jánosné főtitkár jött el. 
 

A megjelenteket a Kultúra Házában fogadták, ahol a vendégeket a 
Kelet-Balatoni Borlovagrend elnök-nagymestere, Győrfi Károly és 
Balatonkenese város polgármestere, Jurcsó János köszöntötte. A 
program Horváth Kata előadásával folytatódott, aki a kelet-balatoni 
térség szőlőműveléséről és borászatáról beszélt, majd a jelenlevők 
Sipos Csaba zenetanár, ütőhangszeres művész játékát hallgathatták.
 

Délután három órakor kezdődött az avató szertartás a re-
formátus templomban. A borlovagokat itt Németh Péter 
református lelkész köszöntötte. 
2021-ben három új tagot avatott a Kelet-Balatoni Borlo-
vagrend: Bohár Árpádot, Hevesi Pétert és Szende Lász-
lót. 
 

A templomi szertartást követően a lovagok a 
Szent Orbán szoborhoz vonultak, az immár 
szintén hagyománnyá vált csoportképek elké-
szítéséhez. Innen a kikötőbe vezetett az útjuk: 
már várta őket a Jókai hajó, melynek fedélze-
tén borkóstolón vehettek részt. A naplementé-
ben tett kellemes út után Polgár Tibor és a 
Balatonkenesei Horgászegyesület tagjai vár-
ták a megfáradt utazókat, sült keszeggel. 
 

A Kelet-Balatoni Borlovagrend elkötelezetten 
vesz részt Balatonkenese civil életében is: 
anyagi és egyéb hozzájárulásaikkal önzetlenül 
támogatják a helyi rendezvényeket, intézmé-
nyeket, kulturális kezdeményezéseket. Jóvol-
tukból ez alkalommal a helyi iskolások és óvo-
dások mehettek el egy útra a Jókai hajóval. 

Vasváry-Tóth Tibor
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Idősek világnapja 
Jurcsó János polgármester köszöntője 
Szeretettel köszöntök minden szépkorú balatonkenesei la-

kost, az október elseji Idősek világnapja alkalmából! Ezt a na-
pot harminc éve ünnepli a világ: az ENSZ javaslatára 1991-
ben nyilvánították világnappá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha a Föld lakosságát tekintjük, 600 millió főt meghaladó a 
hatvan év felettiek száma, és egyes becslések szerint 2025-re 
ez akár meg is duplázódhat. Nekünk ez a szám azt jelenti, hogy 
ennyi emberhez fordulhatunk tapasztalatért, segítségért kér-
déssel, hogy a problémáinkat az ő, már megélt ismereteikkel 
tudjuk megoldani. Jelen pillanatban 600 milliónyi lehetősé-
günk van arra, hogy a múltból táplálkozzunk, s belőle a jövőt 
szépen tudjuk építeni. 

Azt hiszem, mindannyian egyetérthetünk azzal: a „köszö-
nöm” szó pusztán nem elegendő. Nem elegendő, hiszen nem-
csak az életet kaptuk tőlük, hanem mindazt a tudást, amit nap-
jainkban használunk, amiből táplálkozunk és amit tovább épí-
tünk. Majd amikor mi is szépkorúvá válunk, az ő tudásukat a 
mi kicsiny tapasztalatunkkal kiegészítve tudjuk majd tovább-
adni az utódainknak. Sokkal többről van szó, mint a köszönet. 
Hálásan gondolunk rájuk, hálásan gondolunk a kezekre, ame-
lyek a bölcsőnket ringatták, akik fogták a kezünket, amikor is-
kolába mentünk, akik bevezettek bennünket a nagybetűs 
életbe, a házasságkötő terembe, és akik az unokáikkal, a mi 
gyerekeinkkel játszanak és tanítják őket mindarra, amire ne-
künk, szülőknek, aktív korúaknak nincs időnk. Köszönjük, 
hogy mindezt megkaphattuk és a jövőben is megkaphatjuk tő-
lük. Annyit tudunk ígérni, hogy figyelünk mindenkire, aki ná-
lunk idősebb és figyelemre, gondoskodásra szorul. Mert nem 
hagyunk senkit magára, hiszen a társadalom akkor ép és egész, 
ha figyel azokra, akik még vagy már nem cselekvő részesei a 
napi történéseknek. Az élet körforgása mindig az együttlétről 
szól. S ez nagyon fontos szó. Ezért csak bízni tudok benne, és 
kívánni mindenkinek, hogy családja és szerettei körében élje 
meg ezt a szép napot, október elsejét. Keressék fel idősebb 
hozzátartozóikat, akik mindig örömmel fogadják gyerekeiket, 
unokáikat. 

Köszönöm az egész település és az Önkormányzat nevében 
azt az áldozatos munkát, amivel szépkorúink hozzájárultak ah-
hoz, hogy Balatonkenese szép, rendezett és a jelen pillanatban 
is élhető település legyen. Ígérjük, hogy az általuk kijelölt úton 
haladunk tovább, s nem elvenni, lerombolni szeretnénk ebből, 
hanem legjobb tudásunk szerint hozzátenni. 

Köszönjük szépen! 
 

40 éves 
a Tátorján 

Nyugdíjasklub 
Fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte a kenesei nyugdíja-
sok klubja. Tagjaikkal városunk rendezvényein rendszeresen 
találkozhatunk: nincs összejövetel, amit munkájukkal, vidám-
ságukkal ne segítenének és tennének színesebbé. A közösségért 
végzett tevékenységükön kívül csapatuk belső élete is figyelem-
reméltó. Jelenlegi vezetőjük, Sörédi Györgyné foglalta össze 
történetüket, és megalapítójuk, Zongorné Mátray Piroska
visszaemlékezését is olvashatják. 

A Tátorján nyugdíjasklub tavaly szerette volna megünne-
pelni megalakulásának 40. évfordulóját, de a járványhelyzet 
miatt ez sajnos elmaradt. Idén szeptember 11-én azonban sze-
rencsére sikerült, elérkezett az idő, hogy pótolni tudjuk a le-
maradást. 40 éves évfordulónak hívtuk, de tulajdonképpen 42. 
éve alakult meg a klub, először 15-20 fővel, de később szépen 
nőtt a létszám. Első vezetője Zongorné Mátray Piroska volt. 
Tőle később Parragh Márta vette át a vezetést. Mindketten 
nagyszerű programokat szerveztek: jártak kirándulni, színházi 
előadásokra; megünnepelték a tagok névnapját, születésnap-
ját, a karácsonyt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Következett egy időszak, amikor Jónás Gyuláné Ilonka 
néni került a klub élére. Ő is sokáig vezette a csapatot, s foly-
tatta a hagyományokat, amelyeket Piroskától és Mártától át-
vett. Amikor jelezte, hogy tovább már nem tudja vállalni, újra 
Piroska vette át a klubot. Utána következtem én. 
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Akkor még nem voltam a nyugdíjasklub tagja, de sokszor 
jártam náluk vendégként, meghívottként vagy az önkormány-
zat képviseletében. Végül felmerült, hogy Piroska második tá-
vozása után nincs, aki összefogja a működésüket, így elvállal-
tam. Én is nagyon szívesen viszem a klubot, de férjem beteg-
sége miatt nem tudok olyan mértékben helyt állni, mint az elő-
deim. Egy hónapban egyszer biztosan összejövünk, ezen kívül 
pedig akkor, ha szükség van ránk: valahol meg kell jelenni, 
palacsintát sütni, rendezvények lebonyolításában segédkezni. 

A mostani létszám 38 fő, amelyből nem mindenki aktív – 
sajnos vannak betegségek és egyéb más elfoglaltságok. Azért 
20-an, 30-an össze szoktunk jönni. A gyereknapon vagy más 
eseményen mindig van kit mozgósítani. 

Helyettesem Holczingerné Anikó. Pénztárosunk, Halmos 
Józsefné Marika, aki talán a klub kezdetei óta precízen és 
pontosan vezeti a pénzügyeket, Így nyugodtan tudunk aludni, 
mert ez teljes rendben van. Bár nem vagyunk bejegyzett szer-
vezet, erre nagyon odafigyelünk. 

A nyugdíjasklub nem arra szerveződött, hogy nagy dolgo-
kat vigyen véghez vagy oldjon meg, viszont nagyszerűen ösz-
szetartja a nyugdíjas korosztályt, azt a csoportot, amelynek 
tagjai szeretnek közösségbe menni, szórakozni, tenni valamit 
mások érdekében. 

Az életet igyekszünk változatosan élni: vannak egészség-
ügyi kérdésekkel foglalkozó és irodalmi előadások; szervez-
tünk műveltségi vetélkedőt. Ezek az alkalmak mindig jó han-
gulatban telnek. Az év végi ünnepeket most is megtartjuk, gye-
reknapon megajándékozzuk a legkisebbeket, amit aztán ők az-
zal hálálnak meg, hogy ünnepségeinkre szép műsorokat hoz-
nak. A 40. évfordulón 13 kisgyerek vett részt a tanító nénijével. 

Szegény Károly éttermében rendeztük meg a jubileumi 
összejövetelt, az Önkormányzat jóvoltából, mert támogatták a 
programunkat. Kocsis Jenő nagylelkű felajánlásából tudtuk 

biztosítani az 54 felnőttet és 13 gyereket vendégül látó ebéden 
a húst. Rá mindig számíthatunk: bármikor, amikor egy-egy 
rendezvényen főzni szeretnénk, nem is kell kérni, kérdezi, mi-
vel tud segíteni. 

Mások is szponzorálják a klubot: az egyik természetesen 
az Önkormányzat. A másik a Koczor család, Koczor Hu-
báék, akik minden évben, a karácsony előtti időszakban tekin-
télyes összeggel ajándékoznak meg bennünket. Ez nagyon 
szép gesztus tőlük. Gyenge Katalin minden alkalommal fel-
ajánlja részünkre a kenyeret, süteményt. Szabó Tamás és a fe-
lesége, Hajni az eseményeinken gyönyörű és finom tortákkal 
ajándékoznak meg minket. 

A képviselők rendszerint eljönnek a meghívásunkra. 

Nagyon örültünk, hogy a 40. évfordulót ünneplő összejö-
vetelre Parragh Márta is el tudott jönni. Piroska nagyszerű ösz-
szefoglalót tárt a jelenlévők elé, amelyben elmondta, mekkora 
szeletét foglalta el a nyugdíjasklub az ő közösségi tevékenysé-
gének. Örültünk Kürthy Lajos volt polgármester jelenlétének, 
aki annak idején nagylelkű gesztussal, a saját pénztárcáját sem 
kímélve támogatta a nyugdíjasklubot. Megtisztelt minket a je-
lenlétével Tömör István volt polgármester is, aki ha tehette, 
ott volt velünk a különböző alkalmakkor. 

Több szép színfoltja is volt az ünnepségnek, például ami-
kor közösen énekeltük a nyugdíjasok himnuszát. – Már koráb-
ban felvettük a kapcsolatot a csókakői nyugdíjasklubbal, köl-
csönösen meglátogattuk egymást. Most közülük csak hatan 
tudtak jelen lenni, de itt voltak. A hangulat remek volt: még a 
legidősebbek is eljöttek, elhozták őket, akik már sehová nem 
tudnak kimozdulni. 

A 40. évfordulót egy kirándulással is megünnepeltük: Csisz-
tafürdőre mentünk. Közben több helyen is megálltunk. Így pél-
dául Gyugyon, ami szépen kialakított kicsi település, remek 

Munkában az  idei gyereknapon: 
Holczingerné Anikó és Sörédi Györgyné 

 

A nyugdíjasklub korábbi vezetője, Parragh Márta 
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A település 
apró sejtjeként élünk 

Zongorné Mátray Piroska visszaemlékezése 
Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves jelen-

lévőt! 
Köszönöm a nyugdíjasklub jelenlegi vezetőjének, hogy 

időben szólt erről az eseményről, így volt időm visszaemlé-
kezni a kezdeti évekre. Milyen csodás az emberi emlékezet!  
Ha végiggondolunk az életutunkon vannak meghatározó em-
berek, évszámok, események. 

Az én életemben ilyen emberek voltak a családomon kívül 
Pásztor Sándor bácsi, Lukács Lajosné Ilus néni, Bán Fe-
renc igazgató bácsi. 

Sándor bácsi hívott az iskolába 
tanítani. Előtte Veszprémben, az 
Állami Biztosító Megyei Igazgató- 
ságán dolgoztam. Reggel mentem, 
este 5-6 óra körül értem haza. Sok 
időt töltöttem utazással. Bán Feri 
bácsi alkalmazott 1976 decembe- 
rétől; még csak képesítés nélkül 
tanítottam, de már akkor is sokat 
helyettesítettem. Igyekeztem min- 
dig jól felkészülni az órákra. 

Lukács Ilus nénivel dolgoztam 
együtt a napköziben. Ő bevont a 
vöröskeresztes csoport életébe. 

Szerveztük az előadásokat, vér- 
adásokat, idősek napját. Közben 
orvosváltás következett; az egész- 
ségügyi programokat inkább a szak- 
embereknek adtam át. De megkér- 
deztem a jelenlevőket, lenne-e ked- 
vük hetente egy alkalommal talál- 
kozni, beszélgetni, vigasztalni, ta- 
nácsot adni, köszönteni egymást. 
Igent mondtak. Így megalakult a 
Nyugdíjasklub. Az első előadásunkra Győrből jött az előadó, 
aki a térség nevezetességeiről, tájairól vetített gyönyörű képe-
ket. Nagy örömünkre Balatonakarattyáról is többen csatlakoz-
tak hozzánk. Működésünket támogatták a település minden-
kori vezetői, kultúrosai. Volt fűtött, világos helyünk, ahol ta-
lálkozhattunk, sok-sok érdekes előadást szerveztek, amelye-
ken jól éreztük magunkat, gazdagodott tudásunk, embersé-
günk. Az elsők között csatlakoztunk az Életet az éveknek moz-
galomhoz. Többször részt vettünk a Nyugdíjasklubok Orszá-
gos Találkozóján. 

Mivel az előző munkahelyemen a színházlátogatásokat szer-

veztem, így jó kapcsolatom volt Badacsonyinéval, a színház-
jegyirodában. Megszerveztük a gyerekek és az idősek részére 
is a rendszeres színházlátogatásokat. Mivel az autóbuszon volt 
hely, hívtunk színházszerető embereket. Ez vonatkozott a ki-
rándulásokra is. Volt, amikor „csak” gyógyfürdőbe mentünk, 
volt amikor városnézéssel, műemlékek felkeresésével kötöttük 
össze a programot. Általában egynapos utak voltak, de amikor 
Szeged, Aggtelek, Miskolctapolca, Sopron volt az úti cél, ak-
kor 2-3 napra indultunk el. Autóbuszköltségre levélben kértem 
támogatást a fűzfői Nitrokémiai Ipartelepek gyár igazgatójá-
tól, a kenesei Tsz elnökétől és a Sirály Szövetkezet elnökétől. 
Minden évben megkaptuk az anyagi segítséget a kirándulása-
inkhoz. Hoztam egy térképet, amelyen bejelöltem útjainkat –
kérem, folytassák, folytassátok ezt az áttekintést! Érdemes vé-
giggondolni, milyen sok szép helyen jártunk! 
                                               1977 szeptemberétől a Győri Ta-
                                           nítóképző Főiskolára jártam. Köz-
                                           ben elvégeztem a Népművelési In-
                                           tézet által meghirdetett Díszítőmű-
                                           vészeti tanfolyamot, ahol sok kéz-
                                           műves gyakorlatot szereztem. A 
                                           szerzett ismereteket jól tudtam hasz-
                                           nosítani a gyerekek és a felnőttek 
                                           körében. A gyerekekkel a napközi-
                                           ben készítettünk apró meglepetése-
                                           ket, az osztálytanítók irodalmi mű-
                                           sort állítottak össze karácsonyra, 
                                           húsvétra, anyák napjára a szülők és 
                                           a nyugdíjasok részére. A klubtagok 
                                           megvendégelték a gyerekeket, s ö-
                                           römmel hallgatták a műsort. Ké-
                                           sőbb a klub tagjai gyermeknapra 
                                           palacsintát sütöttek, s úgy tudom, e-
                                           zek a programok a mai napig élnek.
                                                A felnőttek részére kézimunka-
                                           szakkört indítottunk a Kultúrház-
                                           ban, ahol a végén az elkészített mun-
                                           kadarabokból kiállítás nyílt. 
                                                Nem csak a veszprémi, székesfehér-
vári színházban jártunk: többször voltunk a fővárosi Operettszín-
házban, az Országházban és számos más múzeumban, várban. 

Amikor 2014-ben, mint nyugdíjas, a Tájház gondnoka le-
hettem, akkor is a klub és a kézimunkaszakkör asszonyai segí-
tettek a gyerekcsoportok fogadásában, de emlékszem, amikor 
a Széchenyi parkban 100 kg pogácsatésztát hoztak át a Város-
gondnokság emberei és a mi asszonyaink gyúrták, sütötték a 
pogácsákat. Nagyon jó programokat szerveztünk Győrfiné 
Hetyei Mariannal! 

Az adventi várakozás idején is részt vettünk a gyertyagyúj-
tási vendéglátásban. 
 

Zongorné Mátray Piroska és a nyugdíjasklub tagjai egy 
1980-as évekbeli kiránduláson 

 

közösségi terekkel; 280-an lakják. Búcsújáró hely, ahol a kál-
váriadomb stációinál történelmi és irodalmi nagyságaink, ze-
nészeink, tudósaink neve van felsorolva. Utunk során Buzsák 
következett, ahol a tájházat néztük meg. Csisztafürdőre érve a 
társaság egyik fele a fürdést választotta, aki nem, azt Parragh 
Márta és a párja elkalauzolták Somogyvárra, a Szent László 
emlékhelyhez. 

Nagyon remélem, hogy a nyugdíjasklub továbbra is mű-
ködő erőként marad Balatonkenese életében, teret ad a már 
nem aktív korosztály közösségi igényének, és jelen lesz a vá-
ros rendezvényein, ünnepein, egyéb alkalmain. 

Sörédi Györgyné 
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Miért soroltam ilyen részletesen az elmúlt évek esemé-
nyeit? Mert a település apró sejtjeként élünk, része vagyunk a 
településnek. Kiteljesedett az élet, amikor Parragh Márti
megszervezte a Szivárvány Népdalkört. Kezdetben a Nyugdí-
jasklub művészeti csoportjaként működött. Nagyon köszönöm 
azokat a fényképes tablókat, fotókat, amiket az egyik jubile-
umi alkalomra készítettetek, melyeket Vasváry-Tóth Tibor di-
gitalizált, CD lemezen is elérhetők, így bármikor meg lehet 
nézni a képeket. 

Köszönettel tartozom mindazoknak, akik bíztak bennem, 
akik fontosnak tartották, s a mai napig megőrizték, megtartot-
ták e klub értékeit. 

A református tanévnyitón hangzott el: „A legnagyobb ér-
ték az emberi lélek és a legnagyobb kincs a gyermek. Ezzel a 
kinccsel csak szeretettel, felelősséggel és hitelességgel lehet 
foglalkozni!” Wass Albert mondja: van a rontó, a gyűjtő és a 
látó ember. Felvetődik a kérdés: melyikhez akarok tartozni? 
Arra törekedtem, hogy amit elvállalok, azt tegyem jól és le-
gyen eredménye. Emberi érték, józan, becsületes gondolko-
dás, kitartás, legyenek örömteli élmények. A gyerekeimet is 
erre neveltem az iskolában is és otthon is. 

Köszönöm a sok szép együtt töltött élményt, hogy hallgat-
tak rám, mert mindezeket csak együtt tudtuk megvalósítani. 

Jó egészséget és örömteli pillanatot kívánok a további 
évekre! Jó érzés volt tudni, hogy mindig számíthattam 
Önökre! 
 

Kell, hogy az ember 
a közösségnek, embertársainak

segítsen 
Sörédi Györgyné, a klub jelenlegi vezetője 
Egyszerű családból származom, Csókakőről, ami – nem 

kis elfogultsággal mondom – a világ legszebb faluja. Amikor 
megszülettem, még 800 lelkes település volt. Mostanra 1300-
1500 fő az állandó lakosság. 

Édesanyám háztartásbeli volt, de a földjeinkkel, szőlővel 
és állattartással foglalkozott. Édesapám egész életében kőbá-
nyákban dolgozott lőmesterként, mellette ő is a földeken, ami-
kor a munkából hazajött. Közéleti érdeklődésem a családból 
ered, Nagymamámtól, aki velünk élt. Családunk, vele az élen, 
nagyon befogadó volt, otthonunk valóságos átjáróház. Hoz-
zánk mindenki betérhetett bújával, bajával, és úgy távozott, 
hogy segítséget, ötletet, tanácsot kapott. Úgy nőttem fel, hogy 
belém ivódott: kell, hogy az ember a közösségnek, embertár-
sainak segítsen. Ez meg is maradt bennem. 

Hogyan léptem közéleti pályára? 
Kuti Csaba polgármester kért meg, hogy a rendszerváltás-

kor induljak a választásokon. Akkoriban az általános iskolá-
ban tanítottam. Mivel a gyermekeim akkor már középiskolába 
jártak, a felkérésnek eleget tettem, megpróbáltam, s bekerül-
tem az első demokratikusan választott képviselő-testületbe, 
ahol mindenkinek megvolt a felelős posztja. Én a Kulturális 
Bizottságot vezettem. Abban a ciklusban nem kaptunk érte 
tiszteletdíjat. Alpolgármestere lettem Kuti Csabának, majd 
Kürthy Lajosnak is. 

Persze mindeközben a helyi iskolában továbbra is tanítot-
tam matematikát és fizikát; ha kellett, németet, kémiát és éne-
ket is. Amikor a kettőt – a képviselőséget és a tanítást – együtt 
tudtam végezni, nagyon jó volt. Tanári tevékenységeimet az-
után, hogy polgármester lettem, már nem tudtam folytatni – a 
mai napig hiányzik. De ha jelentkeznek gyerkőcök, akiknek 
korrepetálásra van szükségük, én szívesen vállalom. 

Képviselőségem idején alapító tagja voltam az akkori Fa-
luvédő Egyesületnek – ha időm engedi, ma is segítek a Város-
védő Egyesületnek. Szintén alapító tagja voltam a „Nők a Ba-
latonért” egyesület helyi csoportjának, s a mai napig tagja va-
gyok a Szivárvány Népdalkörnek. Tíz éve vagyok vezetője a 
Tátorján Nyugdíjasklubnak, színes elfoglaltságra adva lehető-
séget a klubtagságnak. 
 

IV. Balatoni Horgászok és Kenese Napja 
175 éve indult meg a menetrend szerinti hajózás a Balatonon 

A IV. Balatoni Horgászok Napját tartották szeptember 25-én Balatonkenesén, a Széchenyi parkban. Noha ilyenkor, szeptem-
berben az időjárás már nem szokott kedvezni a nagy rendezvényeknek, az égiek is támogatták a kezdeményezést, hiszen nyári 
melegben, igazi balatoni hangulatban zajlott a program. 

Jurcsó János polgármester köszöntője után a jelenlevők megkoszorúzták a balatoni gőzhajózás emlékművét, majd kezdetét 
vette a főzőverseny. Aki járt már Kenesén hasonló rendezvényen, az tudja, hogy az ilyen alkalmak sosem zajlanak eseménytele-
nül. A csapatok ez alkalommal halászlét és halas ételeket készítettek, a szokásos jó hangulat és remek programok mellett. A 
kicsiket ugrálóvár és játszóház fogadta. A délután folyamán velünk volt a Kákics együttes, akik már többször bizonyították 
városunkban is, hogy igazán értik és színvonalasan tolmácsolják a magyar népzenét. Táncházukban ismét le lehetett dolgozni a 
délutáni ebédet. Este pedig a Budapest Ragtime Band lépett fel, Kelemen Angelika közreműködésével. 

A program ideje alatt egyórás sétahajózás lehetősége is a rendelkezésére állt az arra vágyóknak, s volt is érdeklődés: az 
Őszöd a tervezett kettő helyett végül háromszor futott ki Balatonkenese kikötőjéből. 
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Szeretettel köszöntöm a IV. Balatoni Horgászok napjának 
résztvevőit! 

Hol is lehetnénk egy ilyen napon, ha nem a vízhez közel? 
Hiszen a víz mindannyiunkat megnyugtat. S amellett, hogy 
megnyugtat, inspirál is. Amióta világ a világ, az ember a víz 
partján áll, és két dolgot szeretne vele: leküzdeni, átmenni 
rajta, hajózni, meghódítani és ezzel együtt kiaknázni azt a sok-
sok benne rejlő lehetőséget, ami a víz alatt van és láthatatlan. 
Értem ez alatt a halakat, amelyeket saját kedvtelésünkre kifo-
gunk, s akár meg is ehetünk. 

A mai jeles ünnep, amelyben két dolog kapcsolódik össze. 
Szeptember 21-én volt 175 éve, hogy a gőzhajózás meghódí-
totta a Balatont. Az ember az egyik nagy vágyát, hogy a vizet 
közlekedésre tudja használni, kipipálhatta, mert a Kisfaludy 
hajóval megindultak a járatok Balatonkeneséről, Füredről és 
Keszthelyről. A történet hosszú: öt-tíz évet megszakításokkal 
megélve, majd egy hosszabb szünet után az 1880-as években 
indul meg az igazi menetrend szerinti hajózás, akkor is a Ba-
laton déli partjának vasúti fejlesztésével együtt. 

A másik ok, ami miatt ma összegyűltünk, hogy a halat itt, 
a Balaton partján mindenki szereti. Sajnos a magyar, mint tud-
juk, nem halfogyasztó nemzet, de a horgászokkal és a kor-
mányzattal is azon vagyunk, hogy minél jobban népszerűsít-
sük, több halat fogyasszunk. S aki eljön a Balatonhoz, végre 
ne csak a „balatoni hekket” ismerje, hanem próbálja ki azokat 
a halakat is, amelyeket valóban a Balatonból lehet kifogni. 

Köszönöm, hogy eljöttek és részt vesznek ennek a napnak 
a sikeres lebonyolításában. Mindenkinek jó munkát kívánok –
ha a főzést lehet annak nevezni – és nagyon jó szórakozást! S 
ha már ennyien együtt vagyunk, kérem, koszorúzzuk meg azt 
az emlékművet, ami a 175 évvel ezelőtti eseményeknek állít 
emléket itt, a Széchenyi parkban. 

Jurcsó János polgármester köszöntő szavai
 

A zsűri tagjai a főzőcsoportokat látogatják
 

Az emlékműnél koszorút helyezett el Balatonkenese Város Önkor-
mányzata, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság, a Balatonkenesei 
Városvédő Egyesület, a Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége, a 
Balatonkenesei Horgászegyesület, a Nők a Balatonért Egyesület 
helyi szervezete, a Pannónia Népzenei és Kulturális Egyesület, va-
lamint a Tátorján Nyugdíjasklub. 
 

A zsűri tagjai Vári Dávid elnök, valamint Gyenge Katalin, Kocsis 
Jenő, Hartai Ervin és Sági Szilárd – aki egyben a rendezvény házi-
gazdájának szerepét is betöltötte – voltak. 

A IV. Balatoni Horgászok Napja rendezvény a Balatoni 
Horgászegyesületek Szövetsége, a Pannónia Népzenei és 
Kulturális Egyesület, Balatonkenese Város Önkormány-
zata és a Kultúra Háza együttműködésében valósult meg. 

További képeink a 2. oldalon.
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A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Kontrát Ká-
roly államtitkár, Balatonkenese országgyűlési képviselője és 
Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezér-
igazgatója, a Balaton élővilágának miniszteri biztosa is, aki a 
nap fővédnöke volt. A helyezettek díjait Jurcsó János polgár-
mesterrel hárman adták át. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rendezvény nem csak sikerült, de nagyon jól sikerült –
mondta a díjkiosztó végén Balogh Tibor, a Balatoni Horgász-
egyesületek Szövetségének elnöke. Balatonkenese együttmű-
ködése a Szövetséggel nagyon eredményes volt, így biztos lesz 
folytatása. Ezután megköszönte a munkát a zsűri tagjainak, 
akik szakértelmükkel hozzájárultak a nap sikeréhez, illetve a 
szervezőknek és a résztvevőknek. Külön köszönetét fejezte ki
a Balatonkenesei Horgászegyesület csapatának, akik 40 kg
halat pucoltak meg, irdaltak be és sütöttek ki, valamint a Ba-
latoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. csapatának, hogy 
két nagy bogrács halászlét főztek, a közönség legnagyobb 
megelégedésére. Megköszönte még az esemény lebonyolításá-
ban nyújtott segítséget a Kaposvári Sporthorgász Egyesület-
nek és elnökének, Kozári Miklósnak, valamint Kolocsán Ka-
talinnak. 

A sátrakat a Peremartoni Horgászegyesület tagjai, Kő-
vári Tibor vezetésével állították fel, rendezték be a Széchenyi 
parkot a versenyre. 

A Katica Pékség ingyen biztosította a kenyeret a rendez-
vényre. 

– nk –
 
 
 
 
 
 
 
 

A főzőverseny díjazottjai 
Egyéb halételek kategória 

I. Régimódi csapat 
II. Mókus csapat 
III. Balatonkenesei Horgászegyesület 

Halászlé 
I. Rabago csapat 
II. Marina Port csapata 
III. Zrínyi HE 

Különdíjat ajánlott fel a Három Grácia csapatának 
Vári Dávid, a zsűri elnöke. 

Lakossági fórum 
Balatonkenesén 

Szabad csütörtök néven először szeptember 2-án, másodszor 
szeptember 23-án hívta lakossági fórumra Balatonkenese pol-
gárait Jurcsó János polgármester. A téma természetesen Ke-
nese volt, elsősorban a vitát kiváltott, Széchenyi parkban ter-
vezett víziszínpad. A szeptember 23-i összejövetelen Jurcsó 
János a város egyéb terveiről is beszélt, melyeknek részleteit 
az érdeklődők kivetítőn is láthatták. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balatonkenese pályázatot nyújtott be a Veszprém-Balaton 
2023. projekt keretében, „TO’P’ART – Szabadtéri közösségi 
kulturális tér kialakítása Balatonkenesén” címmel. A 250 mil-
liós beruházás részeként a Széchenyi parkban víziszínpad 
épülne, s megújulna a park infrastruktúrája. A körülbelül 210 
négyzetméteres színpad stégrendszerű, mobil létesítmény 
lenne, amely tavasztól őszig tartható a vízen. Mellette nem 
épülne épület sem a parkban, sem a parton, sem a vízben. Szín-
padi felépítményt nem terveznek, azok csak az előadások ide-
jén, traverzek elhelyezésével kerülnének fel. A terület az elő-
adások idejét leszámítva közösségi térként funkcionálna, pa-
dokkal, bárki szabadon igénybe vehetné. A projekt fenntartási 
ideje három év, annak lejártával a színpad sorsa újragondol-
ható. A pályázat fontos eleme a Széchenyi park rehabilitációja: 
parkjelleg kialakítása új növényzettel, a nyilvános mosdó 
szennyvízelvezetésének megnyugtató rendezése, mely na-
gyobb események alkalmával sajnos nem képes megfelelően 
funkcionálni, és a park áramellátásának, valamint közvilágítá-
sának korszerűsítése. A fejlesztés a park jelenlegi, meglévő 
fáit természetesen nem érinti, azok a helyükön maradnak. 

A pályázati fejlesztés részletes szakmai leírása szerint: 
„A szabadon látogatható »lebegősétány« közvetlen kapcso-
latot teremt a park és a tó felszíne között, mindenki számára 
lehetővé téve azt, hogy a vízparton megkezdett sétát szinte 
a tó tükrén folytassa, vagy megpihenjen az elhelyezésre ke-
rülő utcabútorokon. Rendezvények és előadások idején a tó 
háttérré, idilli környezetté válik különleges miliőt teremtve 
az előadók és a nézők körül, amelynek nemcsak a látványa, 
de a természet illatai és hangjai is részévé válnak. 
A színpad kialakítása különleges műszaki megoldásokat 
kell, hogy felvonultasson annak érdekében, hogy a szezona-
litásból fakadó nehézségeket a tó medrében is kezelhetővé 
tegye. A rendszerrel szemben támasztott alapvető követel-
mény, hogy a Balaton megszokott tájképi megoldásaihoz il-
leszkedjen, illetve a parkból élvezhető panorámát a lehető 
legkisebb mértékben befolyásolja. A »lebegősétány« és a 
víziszínpad áramellátásának kialakítása fokozott figyelmet 
igénylő tervezői és kivitelezői feladat, amely elengedhetet-
len a projekt céljának teljes megvalósításához.” 
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Érvek és ellenérvek csaptak egymásnak, mi a fontosabb: egy 
új, sokféle funkcióban használható közösségi tér, vagy a víz-
part természetközeli állapotban való megőrzése. A projektet 
környezet-, víz- és természetvédelmi vizsgálat előzné meg, 
melyek figyelembe vennék a terület jelenlegi adottságait, hogy 
azokhoz képest a beruházás ne okozzon semmilyen káros vál-
tozást. Nem elhanyagolandó körülmény, hogy a projektből 
megvalósítható lenne a Széchenyi park rendezése is, amely 
régóta várat magára. 
 
 

Az ellenérvek között első helyen állt, hogy 
a Balaton-part az utóbbi években olyan 
mértékben változott meg, hogy további
bármilyen, akár kis változtatás sem válik 
előnyére. A Széchenyi park előtt szabad, 
összefüggő vízterület van, ahonnan a Ba-
laton belátható, így ezt további, tájképet 
formáló tényezővel befolyásolni nem sza-
bad. Mivel a projekt még nincs abban a 
szakaszban, hogy látványterv készült 
volna a tervezett vízi-színpadról, a máso-
dik fórumon Jurcsó János egy összefogla-
lót mutatott be arról, más településeken 
hogyan oldották meg a hasonló létesítmé-
nyek kivitelezését. A Balaton látványát pe-
dig sokkal jobban lehetne élvezni közvet-
lenül a vízről, ezért ez csak hozzáad a park 
adottságaihoz, nem elvesz belőle. 

A kifogások között szerepelt még, hogy a 
képviselők egy része nem tudott a beadott 
pályázatról minden adatot, de a polgármes-
ter elmondta, hogy a bizottsági és testületi 
ülések anyagába minden képviselőnek sza-
bad betekintési joga van abban az esetben 
is, ha egyéb elfoglaltságuk miatt igazoltan 
nem vettek részt egy adott összejövetelü-
kön. Így a teljes körű tájékozódás mind-
egyikük számára adott. 

A jelenlevő lakosság részéről felmerült a 
gyakran visszatérő kérdés: a pihenés és a 
csendes település fontosabb-e, avagy a 
nyári rendezvények. A polgármester el-
mondta, hogy az Önkormányzatnak nehéz 
a helyzete ebben az esetben, mivel nyil-
vánvalóan fontos számára, hogy Balaton-
kenese nyugodt település legyen, de a fő 
bevételi forrás, a turizmus érdekeit is fi-
gyelembe kell vennie, mérlegelve, hogy 
egy új turisztikai látványosság, amely ráa- 

dásul színvonalas rendezvények megtartására is lehetőséget ad, 
fontos a város számára. 

A szeptember 23-i tájékoztatón Jurcsó János látványtervet mu-
tatott be a város központjában hamarosan megépülő körforga-
lomról is. Ettől a központban – főleg a nyári időszakban – ki-
alakuló forgalmi problémák rendeződését várják. 

– nk – 
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Van egy terasz Kenesén, ahol árnyékos a reggel, s ahol a szellővel együtt táncoló, lenge függönyök védenek a nyári nap mele-
gétől. Vasúti talpfa a széle, amelyen tarka növények díszlenek, a sarokban harsány zöld banánfák levelei hajladoznak. A terasz 
nagy asztala körül sokan elférnek. Nyaranta gyakran megfordulnak itt a hazai zenésztársadalom kiváló képviselői, ezért kapta a 
Popterasznya nevet. Ezúttal az augusztusi önálló előadóestje okán Kenesére látogató népszerű, Liszt-díjas művészünkkel, Ge-
rendás Péterrel ültünk ki beszélgetni. 
 

– Volt az augusztusi koncerted előtt bármilyen kapcsolatod 
Kenesével? 

– Ó, hát többször jártam már itt. Ha szabad így fogalma-
zom, nekem ez az északi part egyik legkedvesebb része – tu-
dom persze, hogy inkább a „keleti kapu”-ja. Fellépni olyan so-
kat nem voltam, de majdnem biztos, hogy az elmúlt, sokéves 
pályafutásom alatt játszottam már itt, bár nem emlékszem, 
pontosan mikor, szóval valószínűleg már igen rég. De úgy, 
mint a Balaton korlátlan és 
korlátozhatatlan rajongója, biz-
tos, hogy jártam már Kene-
sén; érdekes, hogy a Kenese 
szó bennem valahogy mindig 
kellemes emlékkel párosul. 
Ugyanakkor be kell valljam, a 
zenélés kapcsán inkább a déli 
parthoz kötődöm jobban, mert 
ott játszom lassan harminc é-
ve. Úgy is mondhatom, Siófo-
kon zajlik a nyári életem. De 
mindig el szoktam mondani, 
hogy nincs mese, az északi 
part egészen mágikus, külön-
leges. 

– Van-e bármilyen gyerek-
kori balatoni emléked? 

– Igen, és ez Csopak. Az 
édesapám a Mogürt külkeres-
kedelmi vállalatnál dolgozott, 
Csopakon volt a vállalati ü-
dülő, nagyon sokat nyaraltunk 
ott. Az első szerelmemmel az 
első csók is éppen Csopakon 
csattant – Péter mosolyogva 
ízlelgeti az alliterációt –; a 
csók Csopakon csattant, mert 
akkor is éppen ott nyaraltam a 
szüleimmel és az akkori ked-
vesem eljött meglátogatni. Szá-
momra az egész Balaton-élet-
érzés gyermekkorom óta fontos, emlékszem, a szüleim gya-
korta nézegettek házat az északi parton, de végül soha nem 
vettek és én ezt örököltem tőlük. Én is sokat nézegetek, aztán 
soha nem veszek – mondja nevetve.  

– Mikor fürödtél utoljára a Balatonban? 
– Augusztusban. Bizony „nagy erőkkel” és gyakran für-

döm a Balatonban. Nem vagyok kimondottan úszó típus, 
olyan, aki kilométereket úszik egyhuzamban, inkább beme-
gyek, ledőlök és élvezem a vizet. Sokszor előfordul, hogy 
koncert előtt összepakoljuk a hangosítást, és ha kész va-
gyunk, fogom magam, még buli előtt belehempergőzöm a 
vízbe. Főleg naplementében imádok belemenni; pont, mie-
lőtt játszom. Általában akkor megy le a nap, én belehuppa-
nok. Mesés élmény a bársonyos víz és a látvány – jaj, azt 
nagyon szeretem! 

– Említetted a szüleidet és tudom, hogy legendásan csodás 
kapcsolatod volt velük. Mesélnél nekünk arról, hogy mikor 
kaptad meg az első gitárodat és mi volt a szüleid első reakciója 
azzal kapcsolatban, hogy művész, zenész leszel? 

– Az első gitár a bátyámhoz kötődik, ő mandolinon kezdett 
tanulni. Meg ne kérdezd, miért vagy hogy alakult így, legkö-
zelebb megérdeklődöm tőle. A lényeg, hogy nem volt különö-
sebben oda a mandolinért, ezért aztán a szüleim vettek neki 

egy gitárt, de az sem bűvölte 
el, én meg az „azé a föld, aki 
megműveli” elv alapján ráve-
tettem magam. A bátyám nem 
bánta, nem egy exhibicionista 
típus – egyébként nagyon te-
hetséges, egészen kiváló an-
gol dalszövegeket írt, ugyan-
akkor neki a színpadra lépés 
felér egy szívbajjal. Teljesen 
más alkat, nem olyan extro-
vertált, mint én, bár mondom, 
nagyon tehetséges. A szüleim 
– Isten nyugosztalja őket –, 
hát hogy is fogalmazzak fino-
man: hagyományos polgári é-
letet éltek. Reggel csörgött az 
óra, elmentek dolgozni és úgy 
gondolkoztak a művészetről, 
hogy csodálatos dolog; nagyon 
tisztelték a művészeket, mégis 
úgy vélték, a művészet alapve-
tően alkalmatlan arra, hogy az 
embernek megbízható egzisz-
tenciát nyújtson. Amiben a-
zért részben igazuk volt, mert 
a művészet nyújtotta szabad-
ságért cserébe a művészlét i-
gen hullámzó. Mondjuk én so-
sem bántam meg, hogy zenész 
lettem, hiszen a hullámzásért 
cserébe az ember boldogságot 

kap; például a közönség szeretetét. Az a fajta gyönyörűség, eu-
fória, amit az ember a színpadon megél, pénzben kifejezhetet-
len. Nem cserélnék még egy dúsgazdag bankárral sem, egyál-
talán nem irigylem őket. Írni egy dalszöveget, írni egy dalt és 
meghangszerelni, semmihez sem fogható élmény. Épp most 
fejezem be az új lemezemet, s noha a mai világban nagyon bi-
zonytalan dolog megjelentetni egy CD-t, egy albumot, mégis 
a zenének az a varázsa, amitől mindennap fogyasztani akarjuk, 
vágyunk rá, engem is felemel. Persze egy mérnök sem azért 
tervez hidat, hogy saját maga sétálgasson rajta, hanem hogy 
embereket, partokat, földrészeket kössön össze. Én is azt sze-
retném, hogy a barátok, az ismerősök és az ismeretlenek meg-
ismerjék a gondolataimat, érzéseimet. 

– Hogy oszlik meg a szerző, a művész szeretete saját művei, 
a dalok között? Van-e olyan, amit jobban szeretsz, mint a többit? 

Popterasznya – Gerendás Péterrel 
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– Köztudott, hogy ki-
lenc gyermekem van. Ne-
kik mindig azt mondom, 
ne búsuljatok, hogy ú-
jabb és újabb testvéretek 
születik, mert a szeretet 
nem olyan, mint a torta, 
hogy szeletekre osztható 
– a szeretet végtelen. A 
dalaimmal ugyanígy va-
gyok. Mindegyik gyer-
meket szeretem, lehet, 
hogy más és más miatt, 
és így van a dalokkal is. 
A különbség talán csak 
annyi, hogy a gyermekek 
esetében mindig két szü-
lő van, dalok esetében 
előfordul, hogy csak egy, 
hiszen az elmúlt években 
a dalok szövegét is ma-
gam írtam. A szövegírás 
egy másik dimenzió, má-
sik mélység. A zene gyor-
san „kigördül” belőlem, 
a szövegért meg kell kín-
lódni, és ezt nem okvet-
len negatív értelemben 
mondom. Az ember a 
legmélyebb bugyrokból szivattyúzza ki a szöveget, amiben 
benne van az egész élete, a bölcsessége, amit óhatatlanul ma-
gára szed, ahogy múlnak az évek. Mindegyik dalomat más és 
más miatt érzem fontosnak. Az elmúlt jó néhány évtizedben 
olyan mennyiségű dalt írtam, hogy gyakorta nekem is fejtörést 
okoz, melyiket játsszam. Van például egy „Igazi játék” című 
dalom, amit sohasem játszom, pedig nagyon szeretem, de va-
lahogy nincs benne a fősodorban. 

– Volt, olyan érzésed valaha, hogy ma már másképp írnál 
meg egy adott dalt? 

– Ó, ez nagyon sokszor van bennem, hogy ezt ma már más-
képp csinálnám. Ez teljesen természetes, ahogy az ember vál-
tozik. De van, amikor meg éppen azt érzem, hogy jó – nem 
merem azt mondani, hogy tökéletes – úgy, ahogy van. Van egy 
mondás: a lemezt nem lehet befejezni, csak abbahagyni. Most 
is úgy vagyok vele, mindennap találok valami javítani valót, 
de egyszer csak eljön a pillanat, amikor az embernek el kell 
engednie. 

– Hogyan születik meg egy dal, milyen az alkotás folya-
mata? 

– Többféle lehet, de az viszonylag ritkán fordul elő, hogy 
előbb van meg a szöveg és aztán a zene. Már úgy értem, ha 
nem éppen egy vers megzenésítéséről beszélünk. Általában 
úgy szokott lenni, hogy magán a hangszeren, amin írom a dalt 
– ez lehet zongora vagy gitár, gyakrabban természetesen in-
kább gitár –, az adott hangulat elindít valamit. Nagyon szigorú 
vagyok magamhoz, mert nem egy massza vagy szabad halan-
dzsa van szöveg helyett, hanem egy angolra hasonlító, kiala-
kult, kötött gerinc, amire én, vagy valaki más megírja a végle-
ges szöveget. A magyar nyelv különösen nehéz, nagyon oda 
kell figyelni a prozódia törvényeire. Az alkotás misztériumát 
ugyanakkor nem lehet megfejteni, az sohasem tudományos. 
Az ihlet magával ragad, a kezemben a hangszer, és egyszer 
csak dal lesz belőle, majd jön a szöveg. Az első dalszövegem 
egyébként, ami hanghordozón is megjelent, még a Láma 
együtteshez kapcsolódik. 

– A szülők általában nem akarják, hogy a gyermekeik 
ugyanazt a pályát válasszák, mint ők. A Te esetedben a gyer-
mekeid között van három nagyon tehetséges, aktív zenész is, 
akik ma már a családi zenekar mellett önálló, elismert karriert 
építettek. Örülsz neki? 

– Visszatérnék egy mondattal a gyermekkoromhoz: a szü-
leim féltettek a zenei pályától, mert úgy gondolták, hogy mű-
vésznek lenni nagyon labilis dolog. Nem csak manapság, a tör-
ténelem során mindig is így volt. Beszélhetnénk például Van 
Goghról, akinek napjainkban méregdrágán kelnek el a festmé-
nyei, de az adott korban nem értékelték a művészetét, nem volt 
pénze még festékre sem, a bátyja vette neki. A történelemben 
nem ismeretlen a nélkülöző művész fogalma, említhetjük Jó-
zsef Attilát is, aki ma az egyik legfontosabb költőnknek számít, 
ugyanakkor anno kávéházak teraszán írt bökversekkel kereste 
meg a pénzt egy kávéra vagy egy szendvicsre. Ezt a szüleim jól 
tudták és féltettek tőle. Esetemben én azért nem féltem a gyer-
mekeimet ennyire, mert igaz, hogy az egyik oldalon van némi 
bizonytalanság – no és az élet melyik területén nincs? –, ugyan-
akkor a másik oldalon ott a csodálatos boldogság, amit a zené-
lés ad. Látom, hogy már ők is átélik, és egyre jobban, színeseb-
ben, szélesebb körben tapasztalják ezt a semmihez sem fogható 
gyönyört. Nem csupán a zenélés a boldogság, hanem az is, amit 
a zene kivált az emberekből. Látod a mosolygó arcokat vagy 
adott esetben a könnybe lábadt szemeket – amikor ebbe az ér-
zelmi hullámzásba be tudod vonni a közönségedet, az maga a 
csoda. És hát mi más feladata lenne a művészetnek, mint ez? 

Ennél szebb gondolattal nehéz lenne zárni az interjút, ame-
lyet persze még éjszakába nyúló beszélgetés, sztorizás követett, 
többek között angliai kalandokról az LGT-vel, zenész szemmel 
feltárt kulisszatitkokról a Beatles munkássága kapcsán, vagy 
éppen a nagy család okozta örömökről. Aki pedig az augusz-
tusi estén ott volt a kenesei kultúrházban és hallotta Pétert ját-
szani, énekelni, pontosan tudja és érti, miről beszél, amikor a 
zene csodáját említi. 
Fotók: Nagy Kersztin                                                    Tóth Csaba 

A kenesei koncerten, a cikk szerzőjével 
 



Balatonkenesei Hírlap                     – 18 –  2021. október 

Hagyománnyá vált a Kippkopp óvo-
dában, hogy a szeptember elsejét meg-
előző napon az új óvodások és szüleik is-
merkedős délelőttön vesznek részt. Talál-
kozhatnak az óvodapedagógusokkal és a 
dajkákkal, kérdéseikre a választ a „gyer-
mekek kertjében” megtalálhatják. Az új 
szülők aggódó pillantásokkal mérik fel a 
gyermekük következő három évét meghatározó személyeket. 
Realizálódik bennük, hogy „az én fiam/lányom már óvodás”. 
A találkozó idén is jó hangulatban telt, a 3. életévüket betöltött 
gyermekek megkapták az új jelüket, a szülők pedig kérdése-
ikre a válaszokat. Aztán a bejáratnál búcsúzva elengedik gyer-
mekük kezét. A koragyermekkori akarati élet fizikális valósá-
got ölt az öltözőszekrényeknél, ugyanis az önkiszolgálás gya-
korlása már itt megvalósul. A csoportszobába lépve olyan 
helyre csöppennek az óvodások, ahol régi és új gyerekekkel 
közösen tapasztalhatják meg a társas lét csínját-bínját. A be-
szoktatás zökkenőmentesen zajlik minden csoportban. 

Szeptember első keddjén, a szülői értekezleten 
Galambos Lászlóné (Betti néni) intézményvezető 
tájékoztatta a szülőket az előző nevelési év elért 
eredményeiről és a 2021/2022-es nevelési évre vo-
natkozó fontosabb változásokról, döntésekről, 
programtervről. Andrejkáné Dalman Szilvia (Szil-
vi néni) intézményvezető-helyettes ismertette a há-
zirend főbb pontjait. A szülők, kérdéseikre választ 
kapva az egységes szülőit követően csoportonként 
folytatták a megbeszéléseket az óvodapedagógu-
sok vezetésével. A témák közt szerepeltek például 
ruházattal kapcsolatos részletek, hiányzásokra vo-
natkozó szabályok és a pedagógiai munka bemuta-
tása. 

A nevelési év eseményei, ünnepségek és ha-
gyományok tervezete az őszre színes programokat 
tartogat a gyermekeknek. A járványhelyzettől füg-
gően a programok változtatásának jogát fenntart-
juk, igyekszünk az aktuális helyzetnek megfelelni 
és alkalmazkodni. Az őszi évszakfelelős csoport a 
Ficánka, óvodapedagógusai Mürkli Anikó és Kántor Zsu-
zsanna. Idén is beszerzésre kerülnek a Kippkopp pólók, cso-
portonként eltérő színben. A szokásos vadgesztenyegyűjtés fo-
lyamatos lesz, helyet biztosítunk rá. Szeptember 17-én a Taka-
rítási világnap alkalmából csoportonként feldolgozásra kerül 
a téma. E napon izgalmas tűzriadó gyakorlat bontja meg a nap 
folytonosságát. A gyermekekkel begyakoroljuk a menekülési 
útvonalakat és a szabályokat tűz esetén. Szeptember 20-án 

Varga Balázs keramikus tart foglalko-
zást a nagycsoportosoknak. Ezek az al-
kalmak minden évben jó hangulatban 
telnek. Balázs bácsi megtanítja az a-
gyag formálásának technikáit az óvodá-
soknak. 

Szeptember 29-én Mihály-napi vá-
sárt tartunk a gyermekeknek. A Peda-
gógiai programban is megjelölt, kiemelt 
néphagyomány, népszokásőrző jeles nap 
emlékezetes a régi világban, ilyenkor kezdődött meg a lako-

dalmak őszi időszaka, illetve a szüret. A pásztorok 
ilyenkor adtak számot a rájuk bízott jószágokról. 
Országszerte emlékezetes Szent Mihály-napi vásá-
rokat tartottak, ahol a népek beszerezhették gazda-
sági eszközeiket, szórakozhattak, ismerkedhettek – 
és hírszerzést is jelentett. E naphoz számos időjá-
rással kapcsolatos szólás, közmondás kapcsolódik, 
mint például „ha Mihálykor dörög az ég, szép lesz 
az ősz, de kemény a tél”. A vásározás élményét 
megéljük az óvodásokkal. 

Október sem telhet el világnap nélkül, így októ-
ber 4.-én az Állatok világnapját csoportonként dol-
gozzuk fel, témahét keretében. Október 12-én 
Kippkopp születésnapi ünnepséget tartunk házon 
belül, a talpalávalót a Kákics együttes húzza, de fa-
ültetésre is sort kerítünk, nyugdíjba vonult dolgo-
zóinknak. 

Az óvodás gyermekek számára októberi kez-

déssel térítésmentesen biztosított lesz minden szükséges fej-
lesztés, amelyet a Nevelési Tanácsadó javaslata és a szakem-
berek által elkészített szakvélemények alapján vehetnek 
igénybe az érintettek: a fejlesztőpedagógia, a logopédia, gyer-
mek szakpszichológus, szenzoros integrált terápia, gyógytest-
nevelés-ellátás. 

Tanfelügyelet és minősítés is be van tervezve az intézmé-
nyünk számára. Az Oktatási Hivatal által meghatározott idő-

Őszi kavalkád 

Tűzriadó gyakorlat 
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pontban szervezett eljárásrend egy-egy fő óvoda-
pedagógust érint. Igyekszünk megfelelni az elvárá-
soknak: a nevelőtestület szakmai minőség terén el-
kötelezett, amely biztos alapot nyújt ehhez! 

Novemberre is számolunk egy kiemelt népha-
gyomány, népszokásőrző jeles nappal: a Márton-
napot tartjuk meg. Ennek a mezőgazdasági mun-
kákat lezáró ünnepnek jellegzetessége az újbor és 
a libator a felnőttek számára. A gyermekeknek vi-
szont a fényt, az ajándékozást jelenti, az advent kö-
zeledtét. Számos időjárásjósló szólás és közmon-
dás kapcsolódik az ünnephez, melynek totemállata 
a liba. 

November harmadik hete az egészség jegyében 
fog telni. A hetet Betti néni indítja, egy kis zenés 
tornával. Minden óvodai csoportban zöldségekből, 
gyümölcsökből, magvakból készítünk csemegét. A 
hét során meglátogatja az intézményt a védőnő, a 
gyermekorvos és a fogorvos, így közelről ismerkedhetünk meg a szakmájukkal. Szülők Akadémiáját is szervezünk, mely az 
iskolaérettség kérdéskörét járja körbe.  

November utolsó napján elbúcsúzunk az ősztől és fogadjuk advent békességét. De addig is élvezzük ki a színes levelekkel 
tarkított évszakot és annak minden, nap csókolta lehetőségét, amit a gyermekeknek nyújthat. 

Galambos Lászlóné és Kántor Zsuzsanna 
                                                                                                                                         intézményvezető         óvodapedagógus
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Az egyházi értelem-
ben vett „búcsú” sza-
vunk megfelelője a la-
tin indulgentia szó, a-
mely „elengedést” je-
lent. A „búcsúnyerés” 
eredetileg egy ősi katolikus 
bűnbánati vallásgyakorlat, a-
mely a bűnbánat szentségében 
már föloldozást nyert bűnért 
járó, ún. ideigtartó büntetés el-
engedését jelenti. Ez azt fejezte 
ki, hogy Isten az Egyház által 
elengedi az ideigtartó bünte-
tést. A magyar „búcsú” kifeje-
zés arra utal, hogy az ember bú-
csút vesz a rá váró büntetéstől, 
Jézusnak az Egyház révén köz-
vetített kegyelme által. 

A búcsú kapcsolódhat a 
templomok védőszentjének é-
vente megtartott emlékünnepé-
hez is. A katolikus egyház taní-
tása a búcsúkról: „A búcsú Isten 
színe előtt, a már megbocsátott 
bűnökért járó ideigtartó bünte-
tések elengedése, amelyet a ka-
tolikus hívő, aki megfelelően 
felkészült, és teljesítette a kisza-
bott feltételeket, elnyer az Egy-
ház segítségével, amely mint 
a megváltás szolgálója, Krisz-
tus és a szentek elégtételt nyújtó 
érdemeinek kincstárát hivatalo-
san kezeli, és abban részesítheti 
tagjait.” (A Katolikus Egyház 
Katekizmusa 1471). 

A búcsú elnyerésének köve-
telményei a szentgyónás, a 
szentáldozás és az imádság a 
pápa szándékára például Miatyánk, Üdvözlégy, Credo, de sza-
bad más imát is választani. 

A régebbi korokban a templombúcsút a „búcsúsok” sátrai 
is jelezték a templom oldalánál. Volt itt sokféle „vásárfia”: mé-
zeskalács, vattacukor, csokoládé, törökméz, édes és pirított 
magvak, savanyúcukor, zselé, szíjcukor, kandírozott édessé-
gek, sósperec stb. A felállított sátrak egyikében céllövölde mű-
ködött, a templom melletti téren pedig ringlispílt – azaz kör-
hintát – állítottak fel a gyermekek örömére. 

A mi balatonkenesei templomunk titulusa „Magyarok 
Nagyasszonya”, így minden esztendőben – az október 8-ához 
közel eső vasárnapon –, templombúcsú alkalmából feleleve-
nítjük mindazt, amit a Boldogasszony, vagyis Szűz Mária és 
Szent István király értünk, magyarokért tett. Ennek a templom-
búcsúnak a kerete a liturgikus ünneplés, a szentmise, amely 
ilyenkor különlegesen ünnepélyes, mint a fő ünnepeken, hi-
szen a búcsú az adott közösség számára egyenértékű a fő ün-
nepekkel. Az ünnepélyes szentmisét és szentbeszédet ilyenkor 
meghívott vendég atya szokta tartani. Az Eucharisztikus ün-
neplés után a búcsú másik kiemelten fontos eseménye az 
agape, vagyis a szeretetvendégség, amely Krisztus asztala után 
a földi asztalhoz vezeti a szentmisén résztvevő Krisztus hívő-
ket. A megkezdett ünnep tehát nem ér véget a szentmisével, 
hanem a közösség együtt marad jó kedvvel, beszélgetve, 

kapcsolatokat ápolva és 
építve válik a búcsú ün-
neplése valódi áldássá 
az egyházközség szá-
mára. 

A XXI. századból 
visszatekintve a „boldog béke-
időkre”, amikor a katolikus csa-
ládok még teljes létszámban 
mentek el a búcsúi szentmisére, 
amikor még nem rohantak az 
emberek, amikor még volt idő 
mindenre, amikor a gyermekek 
számára még igazi öröm volt a 
búcsúi „vásárfiából” részesülni 
– sokkal inkább, mint a mai Z 
generációnak megkapni a leg-
újabb okostelefont; ebben a le-
tűnt korban a templombúcsú o-
lyan mélyen beépült az embe-
rek hitéletébe, hogy alapjaiban 
meghatározta azt. Nagyon jó 
lenne, ha a mai modern korban 
is a hívő közösség legalább 
megközelítően úgy tudna temp-
lombúcsút ünnepelni, ahogy 
eleink tették évtizedekkel ez-
előtt. Ezért tennünk kell, imád-
koznunk és biztatnunk-erősíte-
nünk egymást, hogy a temp-
lombúcsúk belső tartalma, de 
az ehhez kapcsolódó külsőség 
se vesszen a feledés homá-
lyába, hanem hitbéli értéket 
őrző hagyományként fennma-
radjon. 

Egy verset találtam, amely a 
falusi gyermek szemszögéből 
mondja el, hogy valaha, 1948 kö-
rül mit jelentett a templombúcsú. 

„Kisasszony napja, áldott boldog ünnep, 
Megmosdott a falu és felsöpört mindent.  
Udvart és árkot, a kis népház-templom lehelte a tisztaságot 
Az egyszerűt, a szépet, az oltáron Szűz Mária virágkoszorús 

képe.  
Szelíden nézte, hogy éli búcsúját a falunak népe 
A szép szentmise alatt a gyerek csak gyerek maradt 
Nem várt mást, nem gondolt másra, csak a bábosok varázsos 

sátrára.  
A három bábos sátor a Sipőcz kocsma előtt és a ringlispíl a 

cselédház oldalában, 
A készület: babszemet szedtem cséplés után az udvaron egy fo-

rintért nagymamámnak, hogy jusson ringlispílre, similab-
dára, mézeskalácsra, zsákbamacskára: a »Tóni vacakjára«. 

A ringlispíl árát megkerestem, hogy röpítsen hinta tízszer haj-
tottam fönt a nagy fakereket, hogy egyszer felülhessek és 
szállhassak fönn a cselédház tetején, elvarázsolt szívvel. 

Elég volt, ha néztem, mert elfogyott a pénzem 
De a varázslat kellett és a vágyakozás maradt a jövő búcsú-

napra, hogy pénzem lesz, és enyém lesz a »Tóni vacakja«. 
Mert a ringlispílen is hallottam a nótát: jaj, de viszik, jaj, de 

hordják a »Tóni vacakját«.” 
Balatonkenese, 2021. szeptember 19. 

 Medveczky Miklós 
plébános  

Templombúcsú 
Magyarok Nagyasszonya 
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Gyakran hallani napjainkban, hogy a mese a gyermekeké, 
a mese – mondja sok felnőtt – nem az én világom. Pedig a mese 
nincs életkorhoz kötve. Én magam mindig is szerettem a me-
sék világát. Sok-sok mesét meséltem a hittanórákon „Kukac-
ról”, a mozgékony, jókedvű kisfiúról. Bízom benne, hogy még 
néhány hittanos emlékezik rá. Mindig arra készültem, hogy 
majd jobban beleásom magam a mese világába, ha majd lesz 
időm rá. Aztán rám köszöntött a nap, mikor sok héten át – egy 
lábtörésnek köszönhetően – hirtelen sok időm lett. Így aztán 
jelentkeztem is egy meseterápiás képzésre. Mert arra gondol-
tam, ha egyszer annyit meséltem, szeretném megtanulni, ho-
gyan is lehet ezt igazán jól csinálni… 

A mese a lélekhez szól, minden lelkiállapotban. Ahogy a 
gondolkodásról is tudjuk, hogy tapasztalás előtti, úgy a mese 
is a lélek szabadsága által létezik. Hétköznapi világunknak, 
amelyet ma élünk, a mesékkel kapcsolatos egyik legfontosabb 
feladata megértetni és elfogadtatni, hogy a mesék a felnőttek-
hez is szólnak.  Mert a mesékben valóban nagyon sok tudás 
rejlik. Fontos megjegyezni, hogy ez nem csak a múltba nézve 
igaz: nem csupán arról van szó, hogy a mesélés, a mesemon-
dás, az élőszóval történő átadás útján, értő kezekben képes volt 
folytonosan megőrizni önmagát, hanem a jövőbe tekintve is 
nagy lehetőségeket tartogatnak. Arról van szó, hogy a mesét 
mozgatni – mesélni és meséltetni – és ezáltal éltetni kell.  

 

 
Bruno Bettelheim, a világ egyik legismertebb gyermek-

pszichológusa szerint elsődlegesen a mesék azok, amelyek 
változatos formában pontosan azt a mondanivalót közvetítik 
az embereknek, hogy az életben a súlyos nehézségeket nem 
lehet elkerülni, hanem meg kell küzdeni velük, és ez a harc 
elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi léthez. S ha az em-
ber nem hátrál meg, hanem kitartóan szembeszáll a váratlan és 
gyakran igazságtalan megpróbáltatásokkal, túljuthat minden 
akadályon, és végül győztesen kerül ki a harcból. Boldizsár 
Ildikó meseterapeuta úgy gondolja, hogy a mesék nem a me-
sék értelmezésén alapulnak, hanem azon a tudáson, amely a 
mesehősöktől származik. Egy gondolat csak akkor nyeri el ér-
telmét, ha megvalósítják. Ezt a megvalósítást gyakorolják és 
tanítják a mesék hősei. 

Azt hiszem, a legbölcsebb jó tanács így az egyre hosszab-
bodó őszi estéken minden szülőnek és gyermeklelkű felnőtt-
nek ugyanaz.  Albert Einstein tanácsa: „Ha azt akarjuk, hogy 
egy gyerek intelligens legyen, olvassunk neki sok tündérmesét. 
Ha azt akarjuk, hogy mi magunk még intelligensebb legyünk, 
meséljünk még több mesét.” 

Itt az ideje, hogy nekilássunk te, én és mindannyian! 
„…Álmodj igaz mesét, míg a tiéd az ébrenlét. Igaz a föld, 

igaz a nyár, igaz a tűnő világ. Mese a boldogság, ami vár…” 
(Falusi Mariann: Igaz mese című számából) 

M. Erzsébet nővér

„Azt mondják, elszállnak a gyermekévek, 
a mesék helyébe a gondok lépnek… 
Mesevilág, most mennem kell, 
de nem feledem, amit tőled kaptam…” 

 (Pintér Béla: Mesevilág című dalából)
 

Egyszer volt, hol nem volt, még az üveghegyen is túl, ahol mindig süt a nap, ott élt a legfényesebb szántóföldön a világ 
legszebb Napraforgója. Hatalmas sárga virága szüntelen a nap meleg sugarai felé fordultak. Napról napra egyre magasabbra 
nőtt a csodás Napraforgó, de bármilyen szép volt, mindig csak szomorkodott. 

– Ott vannak a szomszédban az aranyló búzakalászok, akik kacagva ingatják fejüket szél úrfival hol jobbra, hol balra. Én 
meg csak itt állok egyedül. 

Minden nap egyre csak ezt mondogatta az árnyékában pihenő kisrigónak. Így ment ez napról napra, egészen őszig. 
Egyik szép őszi napon nagy változást vett észre a szomorú Napraforgó. Eltűntek a kacagó búzakalászok. Bármerre nézett, 

nem látott mást, mint nagy szalmabálákat. Kérdezte is az éppen nála pihenő kisrigót: 
– Mondd, nem láttad a vidám búzakalászokat? Hiányzik a kacagásuk… 
– De láttam őket – válaszolta a kisrigó. – Gyönyörű, illatozó kenyér készült belőlük. Így most az emberek arcára varázsolnak széles 

mosolyt. Hát igen, a búzának ez a küldetése. Igen, a búzát azért teremtette a Jóisten, hogy az emberek örömére kenyér legyen belőle. 
– És engem, engem miért teremtett a Jóisten? 
Ettől a naptól kezdve csakis ezen eszelt a világ legszebb napraforgója, és mivel nem találta a választ, csak egyre szomorúbb lett.
Egyik őszi reggel hatalmas szélvihar támadt. Széltestvér minden erejét beleadva csak fújt és fújt. Már-már azt hitte a világ 

legszebb Napraforgója, hogy itt a vég. Próbálta lehajtani virágszirmoktól pompázó fejét, hogy kicsit védje magát, de jaj, azt vette 
észre, hogy egyre csak hullnak ki szép barna magjai össze-vissza, ahogy Széltestvér táncoltatta őket. Nagyon megijedt szegény. 

– Nem elég, hogy egyedül vagyok, most még csúnya is lettem. Ez igazságtalanság! – mondta még szomorúbban szegény, mint
ahogyan eddig beszélt. 

Ahogyan Széltestvér más tájakra röppent, apró verebek érkeztek a Napraforgóhoz. A kis verebek csak hallgatták a szomorú Nap-
raforgó szavait, és úgy döntöttek, felvidítják. Apró csőrükkel egyesével felszedték a napraforgó kihullott magjait, és gondosan berakták 
a puha szántóföldbe. Egyetlenegy magocskát sem hagytak az út szélén szétszóródva. Munkájuk végeztével aztán tovarepültek. 

Teltek a napok, a hetek, a hónapok. Egyszer csak a szomorú Napraforgó észrevette, hogy apró növénykék bújnak ki a szán-
tóföldből. Mivel egyre lejjebb hajlott megfakult, elbarnult napraforgófeje, jól látta, hogy az apró levelek éppen olyanok, amilye-
nek az övéi voltak. Minden irányba ezeket az apró leveleket látta, ahová csak nézett. Rögtön eszébe jutottak a meleg napsütéses 
napok, amikor olyan egyenesen állva, fordítgatta szép fejét mindig a nap felé. Szinte már érezte is a melegséget ott legbelül 
megbarnult, összeaszott napraforgótestében. 

Napról napra nagyobbak lettek a kis napraforgók, és ahogyan ők növekedtek, a megbarnult, szomorú Napraforgó egyre 
vidámabb lett. Mire szirmot bontottak az apró napraforgók, már nem is bírta magában tartani örömét a már nem is szomorú 
Napraforgó. Egyre csak énekelt. 

– „Süss fel nap, fényes nap…” – mindig ezt a sort énekelte, mert jól tudta: a napraforgók igazi szépségét csak a nap tudja
előcsalogatni. 

Ezután sosem volt egyedül, és sosem volt szomorú. Hogyan is lehetett volna, hiszen olyan sok társa volt, amennyiről csak 
álmodozni tudott régen. 

Így volt-e, vagy sem, ki tudja azt. De ha látod a napraforgókat, amint a nap felé fordulnak, lehet, hogy egyikük éppen a „Süss 
fel nap”-ot énekli. Talán egy szomorú napodon pontosan neked is! 
 

Mese és a valóság… 
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„Tizenegy éves voltam, ami-
kor apámat megölte egy csoport 
befolyásos ember. Mivel szegé-
nyek voltunk, semmiféle igaz-
ságszolgáltatásra nem számít-
hattunk. A gyász, a harag és a 
kétségbeesés közepette azonban 
nagyszüleink arra emlék eztet-
tek minket, hogy egyedül Isten 
az, aki igazságot szolgáltathat” 
– így kezdődik egy fiatal Fülöp-
szigeteki nő, Marinova vallo-
mása. Tanúságtétele a budapes-
tit megelőző, Fülöp-szigeteki 

Cebuban tartott 51. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson 
hangzott el, még 2016-ban. A lány, akinek a szívét a gyilkos-
ságot követően harag, majd évekig tartó bosszúvágy töltötte el, 
végül képes volt megbocsátani azoknak, akik a lehető legször-
nyűbb bűnt követték el családja ellen. Reális volt-e kezdetben 
a haragja? Szerintem igen. Borzalmas 
dolgot élt át. De két nagy kérdést ér-
demes végiggondolni. Mit kezdjek én 
a haragommal? Mit kezd velem a ha-
ragom? 

A harag az egyik legalapvetőbb 
emberi érzelem. Segítségével motivá-
ciót, cselekvési erőt meríthetünk. Óri-
ási erő van benne, amely vagy gejzír-
ként utat tör magának és váratlanul el-
borítja a környezetét, vagy pedig me-
derbe terelve segít minket gyorsan ha-
ladni a cél felé. Igazából mi döntünk 
arról, hogy simán kiengedjük, hadd 
szóljon …vagy keretek között tartva 
felhasználjuk a belőle fakadó lelki e-
rőt. De vannak olyanok is, akik egy-
szerűen elnyomják és magukban tart-
ják az ilyen érzéseket, gondolatokat, 
és bár valójában felrobbannának a 
méregtől, de mégis képesek kedvesen 
mosolyogni, miközben talán belül 
bosszúterveket szövögetnek. Ez a szí-
vünk-lelkünk mélyén fortyogó mérgező érzés igen sok kárt 
okoz, hisz folyamatosan hat idegrendszerünkre, általa szerve-
inkre és testi-lelki jólétünkre, s végül ott fejti ki káros hatását. 

A harag kezelésében a legfontosabb lépés, hogy elismerjük 
és elfogadjuk, igenis lehetünk dühösek, egy ideig. De ha a dü-
hünk agresszióba csak át, az sajnos pusztító lehet. De jó tudni, 
hogy a harag nem egyenlő az agresszióval! A harag egy alap-
érzelem, az agresszió pedig az arra adott reakció/viselkedés. 

Harag egy érzés, ugyanakkor a kifejezését ta-
nulni és tanítani érdemes. 

Talán érdemes meggondolni Miguel de Cer-
vantes spanyol író tanácsát (aki a Don Quijote fi-
gurájának megalkotója): „Derekabb lenne, ha ki-
ki aludni hagyná a maga haragját: mert nem le-

het tudni, kiben mi lakik, …mert ha a bezárt, megszorított, 
megnyaggatott macska is oroszlánná lehet: Isten a megmond-
hatója, hogy én, aki ember vagyok, mivé nem lehetek.” 

Hogyan is kezelhetjük a haragot? Átmenetileg segítséget 
jelenthet, ha eltávolodunk a nehézséget okozó helyzettől, ha 
pedig csökken a feszültség, enyhülhet a harag érzése is. Nyu-
godt állapotban aztán hatékonyabb megoldást találhatunk a 
probléma forrására. Testünk csillapítására épp elég, ha 3-5 
mély levegőt vesz az ember. Későbbi feszültségoldásra so-
kunknak vannak bevált módszerei, például a sport, a tánc, egy 
hosszabb séta a friss levegőn vagy akár egy alapos takarítás.  

Utána pedig kérdezed meg magadtól: milyen ember szeret-
nék lenni? Valaki, aki folyton dühös, ki van akadva valami mi-
att, aki folyton elégedetlen és kritikus? Vagy aki derűs, maga-

biztos, humorral tudja venni az élet helyzeteit? Ha pedig tudod 
a választ, akkor érdemes megfigyelni, miért is lettem annyira 
mérges? Valóban mi is volt az oka? stb. Sőt, tovább is lehet 
menni, gyógyulni a haragból, elengedni, sőt, megbocsátani. S 
fokozatosan szelíd mederbe terelni az érzéseket. 

Ferenc pápa is tanított már a haragról. Véleménye szerint 
„fel kell tennünk magunknak a kérdést: mennyi mindent tet-
tünk tönkre haraggal? Mennyi mindent veszítettünk el? A düh-
kitörés sok mindent tönkretehet; elveszítjük önuralmunkat, és 
nem mérlegeljük, mi az igazán fontos, és könnyen lerombol-
hatjuk a kapcsolatot testvéreinkkel, olykor jóvátehetetlenül. A 
harag miatt sok testvér már nem beszél egymással, eltávolod-
tak egymástól. A szelídség egybegyűjt, a harag szétszakít.” 

M. Teréz nővér 

Életvezetés – Lehet-e jól haragudni? 
Mottó: A szeretet összegyűlve jószerencsévé válik, a harag összegyűlve bal-
sorssá alakul. 

Paulo Coelho 

_______________________________________ 
„Elragadtatni könnyű magunkat – ez mindnyájunk adottsága –, de az már nem könnyű – és nem is vagyunk mindnyájan képesek 

rá –, hogy arra haragudjunk, akire kell; annyira, amennyire kell; akkor, amikor kell; azért, amiért kell; és úgy, ahogy kell.”  
Arisztotelész 

_______________________________________ 
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„Minden forrásom belőled fakad” 
– A NEK mottója –

„A Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszusok az Egyház nagy nyilvános 
megjelenéséhez tartoznak, hangsú-
lyozzák és kiemelik az Eucharisztia 
jelentőségét a keresztények életében 
és az Egyház gyakorlatában. Az in-
dulás 1881-re nyúlik vissza, és a cél 
már akkoriban is az volt, hogy az 
Eucharisztiában valóságosan jelen 
lévő Jézus Krisztust dicsőítse, tanú-
sítva Isten végtelen szeretetét a világ 
iránt. A kongresszusok nyomán a ke-
resztény közösségekben pozitív fo-
lyamatok indultak el, amelyek vá-
laszt adtak az emberek várakozá-
sára és hozzájárultak egy embersé-
gesebb, igazságosabb és békésebb 
világ formálásához; mindezt az Euc-
harisztia ünnepléséből kiindulva.” – 
Budapesti Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus Teológiai Bizott-
sága (2019) 

Hazánkban először 1938-ban rendezték meg a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszust (NEK). 1939-ben kitör a világháború, melynek
borzalmai mellett szélsőséges ideológiák és politikai rendszerek sújtják 
hazánkat és a világ számos országát. Az akkori kongresszus, mint fénylő 
emlék jelent meg a vészterhes években a hívők gondolataiban. Erőt adott 
a számukra, hogy átvészeljék a nehézségeket, szörnyűségeket és bízzanak 
egy békésebb jövőben. 

A hosszú előkészületeket követően idén újra Magyarországon került 
megrendezésre a NEK, és 83 év elteltével is lehet párhuzamot vonni. A 
pandémia eddig több mint 4,5 millió áldozatot követelt. Emellett az ab-
szurd ideológiák továbbra is átszövik egész Európát és az összes konti-
nenst. Így a kongresszus aktuálisabb nem is lehetne. A kongresszus képes 
forrást adni ahhoz, hogy krisztusi szeretettel éljünk a világban. 
 

A rendezvénysorozat lelki és kulturális programokkal kedveskedett 
egész héten (szeptember 5-12.) a résztvevőknek, amelyek közül több is 
kiemelendő. A nyitó szentmise a Hősök terén került megrendezésre, a 
Hungexpón minden nap katekézisek és tanúságtételek várták az érdeklő-
dőket. Pénteken a Papp László Sportarénában a Forráspont Ifjúsági Esten 
több, mint tizenkétezer fiatal vett részt. Szombaton családi napot tartottak 
a Margitszigeten, este szentmisét a Kossuth téren, majd ezt kövtte az Euc-
harisztikus gyertyás körmenet a Hősök teréig. A körmenetben közel 300 
ezer ember vett részt és énekeltek közösen, többek között a kongresszus 
himnuszát, a „Győzelemről énekeljen” című dalt, amely a ’38-as kong-
resszus himnusza is volt. A kongresszus zárására vasárnap került sor, az 
ünnepi szentmise, „Statio Orbis” főcelebránsa Ferenc pápa volt. 

A NEK-en tapasztalt rengeteg lelki élményt nehéz szavakkal leírni. Jó 
közösségben együtt átélni egy világeseményt, a világi és egyházi történel-

met, olyan ajándék, amelyre az ember egész életé-
ben emlékezni fog és nem lehet érte eléggé hálás! 
Ezáltal pedig a kongresszus forrása lehet keresztény 
életünknek, hitünknek és jövőnknek! 

Deo gratias! 
Tóth István
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Talán a kedves olvasó az előző rész kap-
csán elgondolkodott azon, hogy mennyi féle 
és fajta tényezőből áll össze az önkéntesség. 
Ezt a mai alkalommal tovább árnyaljuk. 

Alapesetben úgy gondolunk rá: önkén-
tesnek lenni annyit jelent, hogy 
elmegyek segíteni ide-oda, en-

nek és annak. Hogy mennyi szervezés van emögött, 
azt sokszor nem is igazán sejtik a résztvevők. Per-
sze nem kell megijedni. A munka nemesít, böl-
csebbé, na és természetesen tapasztaltabbá teszi az 
egyént. 

Feltehetjük a kérdést: kinek van szüksége az ön-
kéntesek munkájára? 

Szinte mindenkinek, sőt, magának a tevékeny-
séget végző személynek is. Jót tenni jó! – hallhatjuk 
időközönként ezt a „jelmondatot”. De járjuk körül 
a kérdést. 

Az intézményekben, ahol emberekkel foglal-
koznak, a dolgozóknak sokszor nincs lehetőségük az 
egyéni igények kielégítésére, holott tudatában van-
nak, hogy ez mennyire szükséges lenne. Az önkénte-
sek, segítségük mellett más hozzáállást, kreativitást, új szem-
pontokat, frissességet hoznak az intézménybe. Bizonyos felada-
tokat olyan időpontban is bevállalnak, amit az adott intézmény 
munkatársai nem tudnak. Ilyen lehet például, hogy munkaidő 
után, hétvégén, ünnepnapon is önkénteskednek. 

Az önkéntes számára is sokat jelent, ha ilyen tevékenysé-
get végez.  Egyrészről kiszakad a mindennapi életéből, vagy 
legalábbis olyan érzetet kelt a számára. 

A szakmai élet részére is előnyt jelent az önkéntesek jelen-
léte. A külső személy, esetünkben az önkéntes, egészen más-
képp látja a dolgokat, mint akik ezt szakmai munkaként vég-
zik. Természetesen a segítő folyamatban résztvevő „két cso-
port” tagjai egymástól kölcsönösen tanulnak. 

A helyi társadalom életében pedig mindenképpen előnyt 
jelent az önkéntes munka. A résztvevők interaktívvá, befoga-
dóbbá válnak. A társadalom csak nyer a tevékenységükkel, hi-
szen egyrészről megkönnyíti a mindennapok problémáit. 

Az önkénteseket fogadó szervezet motivációja 
Az önkénteseket fogadó szervezet motiváltsága elengedhe-

tetlen. Esetükben egyfajta kapacitásfejlesztésről beszélhetünk: 
az önkéntesek munkája segítség az egyedi esetek ellátásához, 

az egyéni igények kielégítéséhez. Továbbá nem elhanyagolha-
tó tényező az sem, hogy egy adott intézmény társadalmi meg-
becsülését, presztízsét növeli az önkéntesek jelenléte. 

Az önkéntesek motivációinak elemei 
A hasznos elfoglaltság keresése az egyén számára minde-

nekelőtt pozitív mentális állapotot idézhet elő. Így többek kö-
zött segítséget jelenthet nyugdíjasoknak, rokkantnyugdíjasok-
nak, háztartásbeli személyeknek. 

Az emberi kapcsolatok területén is hasznos lehet önkéntes 
munkát végezni. Új ismeretségek, barátságok alakulhatnak ki. 

Szót kell ejtenünk a képzésről is. Az önkéntesek egy álta-
lános segítő oktatás keretében tudják elsajátítani azokat az 
alapvető fogásokat, mellyel hatékonyan végezhetik tevékeny-
ségüket. 

Meg kell említenünk azt a tényezőt is, amikor valaki külső 
elvárásnak tesz eleget azzal, hogy önkéntes munkát 
végez. Ezeknek az embereknek elengedhetetlen az 
elismerés, az önkéntes munka fontossága. Termé-
szetesen akadnak olyanok is, akik egyfajta divatos, 
trendi okból vállalnak önkéntességet, ám ez hosszú 
távon nem mondható tartósnak. Akadnak olyanok, 
akik így szereznek munkatapasztalatot, például 
munkanélküliek, friss diplomások. Van, aki szak-
mai gyakorlathoz keres megfelelő helyszínt, ezzel 
egyidejűleg kapcsolatokat épít a további munkavég-
zéséhez. 

Jelentős azok csoportja, akik vallási okokból je-
lentkeznek önkéntesnek. Elmondható, hogy ők a 
legtartósabb közreműködők, számukra örömet je-
lent ez a munka. Ilyen esetben természetesen ke-
rülni kell, hogy hittérítésről szóljon a dolog. To-
vábbá általánosságban fontos az is, hogy az önkén-

tes ne legyen személyválogató és kirekesztő. 
Az önkéntesség kizáró oka, amikor az önkéntes anyagi ha-

szonszerzés érdekében vállalja fel a munkát.  
Az igénybe vevők, ellátottak motivációi 

Főleg az egyedül élők igénylik, hogy hetente meglátogas-
sák őket. Ők a több figyelem, szeretet, személyes törődés igé-
nyének lehetőségét látják az önkéntes személyében. Amikor 
rendszeres kapcsolat alakul ki, az ellátott örömmel várja és éli 
meg a találkozásokat. A folyamat elején ki kell alakulnia a bi-
zalomnak, mert elképzelhető, hogy az igénybe vevő nem érti, 
miért dolgozik ingyenesen az önkéntes az ő érdekében. 
Forrás: Kovács Katalin: Szociális szakvizsga – Idősek ellátása 2016. 

Összeállította: Varga Ákos  
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 

Szociálpolitikai kalauz 
Önkéntesség 2. 
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Jelen írásomban, vissza-
emlékezésemben, igyekszem 
olyan szavakat, kifejezéseket 
használni, melyek nem a 
fennköltség érzését, hanem a 
létező valóságot adják vissza. 

A Tájházunk udvarában 
2021. augusztus 28-án tartott 
könyvismertető hangulata ins-
pirált, adta meg az írásom elkészítését. A 
Fürdőélet Kenesén című helytörténeti kiad-
vány Vér Irénke néni – nyugdíjas tanárnő – 
munkája. Tartalmának ismertetésében Szűcs 
Anikó újságírónő segédkezett, melyet idő-
közönként egy-egy felolvasás, szavalat szí-
nesített és tett még hangulatosabbá. Az egész 
ünnepély valamilyen családias, érzékelhető 
boldogságot árasztott. Az arcokról leolvas-
ható volt az elismerés és a tisztelet a szerző 
személye iránt. Jóleső érzés volt részt venni 
benne. A könyv dedikálásának ideje a soka-
ság miatt kissé elnyúlott, így időm volt ismé-
telten átnézni a Tájházban kialakított, régi 
falusi élet által használt lakáskultúrát és a 
gazdálkodó élet szerszámait, eszközeit, a 
rendszerezett anyagot, egy-két történelmi irat, fénykép kiegé-
szítésével. Az egész miliő szinte kiegészítette és bemutatta azt 
a munkát, amelyet Vér Lászlóné és férje – Laci bácsi – évti-
zedeken át állhatatos, nem meghátráló munkája létrehozott. A 
látottak és hallottak hatására a Táj-
ház vendégkönyvébe a következőket 
írtam: „Szép vagy, gyönyörű vagy 
Balatonkenesei Tájház, hála és elis-
merés a Vér házaspárnak.” A beírá-
somat nem nyilatkozatnak szánom, 
hanem a tetteik melletti feltétlen ki-
állást és elismerést szándékozom ki-
fejezni. 

Elismerését mindazon szemé-
lyeknek, akik folytatták és folytatják 
az általam is ismert és nagyra becsült 
tanárember, Kecskés József által el-
kezdett, múltat mentő bemutató és 
művelő munkát. A települést ért 
nagy változások – akár történelmi, a-
kár politikai, akár gazdasági – min-
dig átsegítették Kenesét a nehézsé-
geken. Mindig voltak és vannak Par-
ragh Márták, Gróf Rudolfok, id. 
Gondán Sándorok, Keresztes Jáno-
sok, Szabó Tamások, dr. Kis Andrá-
sok, Gyögydeák Jenők és Kocsis Já-
nosok, akik példaértékű szívóssággal 
képviselték a tovább élés csíráit, an-

nak hordozó magjai voltak és 
vannak. 

A bemutatott könyv elol-
vasása után rájöhetünk, hogy 
az élni akarás, a megváltozott 
körülmények között is műkö-
dik. Nem lehet másképpen ér-
telmezi azt, hogy a könyv 
megjelenését anyagiakkal, 

családok, kft-k, magánszemélyek és egyesü-
letek támogatták. A könyv szerkesztéséhez, 
megjelenéséhez, formájához, ismert kenesei 
személyek járultak hozzá, melyet a könyv si-
kere is tanúsít. S már a könyv utánnyomása is 
folyamatban van. 

A jövőre való tekintettel kiemelten fontos-
nak tartom, hogy a könyv megjelenését egy 
számunkra eddig ismeretlen családi vállalko-
zás is támogatta. Kíváncsi volt a településünk 
múltjára, építi a város új arculatát, és együtt-
működik a város önkormányzatával a leendő 
lakópark kialakításában, ami még inkább 
szimpatikusabbá teszi az eddig ismeretlen 
vállalkozókat, tervezőt, műszaki vezetőt, ki-
vitelezőt. 

A könyv megjelentetéséhez való hozzájárulás, a különféle 
rendezvények támogatása reményt ad arra, hogy Balatonke-
nese városának mindig lesz olyan önkormányzata, amely vi-
gyázza és megvédi a múltját, a vagyonát fenntartja és gyara-

pítja, az új lehetőségek felkutatásával 
és kihasználásával. Felismerve a la-
kosságban, a közösségben rejlő tenni 
akarást, még akkor is, ha az több 
munkát, több odafigyelést igényel, 
viszont hosszú távon biztos eredmé-
nyeket produkál. 

Váth János kenesei születésű író, 
iskolafelügyelő 1943-ban a Balatoni 
Szemle újságban Jánosi Gusztáv ka-
nonokról, mint Kenese egyik híres 
szülöttéről írta, hogy „az igaznak és 
a jónak a kultuszába” tartozik, „a 
halhatatlan költők kiváló tolmácso-
lásával”. Írásomat a múlt és a most 
élő és alkotó a jövő igazának és a jó-
nak a kultuszáért dolgozóknak szán-
tam, „tartozzék bármely felekezet-
hez” (Váth János), illetve családhoz, 
vállalkozáshoz, testülethez, Kenese 
Városában, a Városért. 

Íráson címében Ady Endre: Csák 
Máté földjén című versének két sorát 
idéztem.  

Gyurica István
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszöntő helyett, 
mert 

Ti… „Vagytok: a Ma, vagytok: 
a Holnap” … „vitézlő harcos”-ai 

Ady Endre: Csák Máté földjén 
Nyakatokon vad, úri tatárok 
S mégis büszke a ti fejetek. 
Frissek a vérben, nagyok a hitben, 
Csák Máté földjén ti vagytok az Isten. 

Előre, magyar proletárok. 
Ami csak szépség s ami reménység, 
Mind ti vagytok a Tisza körül. 
Nincs a világon még annyi bánat 

S annyi láncosa nincs még a világnak, 
Mint itt és nincs annyi nagy éhség. 
Éhe kenyérnek, éhe a Szónak, 
Éhe a Szépnek hajt titeket. 

Nagyobb igaza sohse volt népnek, 
Hitványabb Nérók még seholse éltek. 
Vagytok: a Ma, vagytok: a Holnap. 
Én, beteg ember, csupáncsak várok, 

Vitézlő harcos nem lehetek. 
De szíveteket megérdemeltem, 
Veletek száguld, vív, ujjong a lelkem: 
Véreim, magyar proletárok. 

 
 
 Cseke Katinka 

és a Varga Tivadar Trió 
2021. október 15., 17:00, Tájház 

Esőhelyszín a Kultúra Háza. 
Részvétel a mindenkori járványügyi szabályozásoknak megfelelően. 
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Sok esetben adunk hírt arról, hogy a tűzoltók veszélyes fát vagy leszakadt faágat távolítanak el, darabolnak fel a viharos idő-
szakban. Tűzoltóink gyakran vesznek részt favágási gyakorlaton, hogy éles helyzetben minél gyorsabb és pontosabb munkát 
végezhessenek és évente favágó versenyen is számot adhatnak tudásukról. Idén szeptember 8-án rendezték meg ezt a megméret-
tetést. Megyénk hivatásosai közül Balatonfűzfő tűzoltó-parancsnokságának csapata indult a Somogy megyében tartott versenyen. 
Tűzoltóink egyéni és csapatversenyben is bronzéremmel a nyakukban térhettek haza. 

Az ország minden tájáról érkeztek versenyzők szeptember 
8-án Ropolypusztára, ahol egy év kihagyás után összemérték 
tudásukat az Országos Tűzoltó-Favágóversenyen, és az is el-
dőlt, melyik csapat nyerte meg a legjobbnak járó kupát. Bala-
tonfűzfőre egy egyéni és egy csapat bronzérem is került. 

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ismét a 
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.-vel együttműködve, valamint 
a STIHL Kft. és az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesü-
let támogatásával szervezte a viadalt, amelyen a versenyzők 
értékes ajándékokért is küzdöttek. A favágóverseny 2013 óta 
nyújt lehetőséget a katasztrófavédelem hivatásos állományá-
nak arra, hogy színvonalas szervezés és professzionális szak-
mai háttértámogatás mellett mérje össze felkészültségét a mo-
torfűrész kezelésében, illetve a fakitermeléssel összefüggő 
részmunkákban. 

A verseny megnyitóján elsőként Huszti Gábor köszön-
tötte a résztvevőket. A Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke re-
ményét fejezte ki, hogy miután somogyiak lettek az ország leg-
erősebb tűzoltói, most a leggyorsabbak és legügyesebbek is 
közülük kerülnek ki. 

Szabó József, a SEFAG Zrt. termelési vezérigazgató-he-
lyettese házigazdaként köszöntötte a versenyzőket a festői 
szépségű Zselicben, Taba Zsolt pedig a STIHL Kft. részéről 
kívánt izgalmakban bővelkedő versengést. 

A versenyt Tarlós István tűzoltó ezredes, a Somogy Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese nyi-
totta meg, aki mind a tizenhat induló csapatnak balesetmentes 
megmérettetést kívánt. 

A zselici dombok között a versenyzők három számban 
mérték össze erejüket és tudásukat: egyéni szerelésben és fa-

döntésben, valamint a kombi-
nált számban. A leggyorsabb 
versenyzőnek 10,16 másod-
percre volt szüksége ahhoz, 
hogy leszerelje, megfordítsa, 
és újra felszerelje a motorfű-
rész vágószerkezetét. A né-
hány másodperces folyamat 
izgalmai a precizitásban rejle-
nek, hiszen egy apró figyelmetlenség, rossz mozdulat is érté-
kes másodpercveszteséget jelenthet. Az egyéni fadöntés ver-
senyszámban egy harminc centiméter átmérőjű bükköt kellett 
kidönteni az indulóknak úgy, hogy a talajtól tizenöt centiméter 
magasságban kellett vágást készíteni. 

A kombinált versenyszám darabolásból, gallyazásból, vá-
lasztékolásból, hasításból és sarangolásból állt. Itt mutatkozott 
meg igazán a jó csapatszellem, a tűzoltók közötti összhang és 
a rutin. A rajt után a motorfűrész-kezelő levágott egy rönkről 
egy legalább három centiméter, legfeljebb nyolc centiméter 
vastag korongot, majd pályára léptek a többiek is. A második 
rönk gallyazása után a rönköket egyméteres választékokra kel-
lett darabolni, majd félbehasítani és farakásba rendezni. 

Az egész napos versenyen a hivatásos tűzoltók igazi pro-
fikként küzdöttek egymás ellen, ám a pálya szélén már bará-
tokként köszöntötték bajtársaikat, és szurkoltak egymásnak. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ismét megmérettek a favágó tűzoltók 

 
Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
06-88/620-800 

06-20/413-8599 

A Balatonfűzfői HTP csapatának tagjai voltak: Frunza Octavian 
tűzoltó őrnagy, Molnár Márk c. tűzoltó főtörzsőrmester, Keresztes 
Márk Máté tűzoltó törzsőrmester és Ringhoffer Zoltán. 

Fotó: Kőhalmi Szilvia – Somogy MKI
 

Eredmények 
Egyéni fadöntés 

1. Kmetz Szabolcs (Encs Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság) 
2. Gerőcs János (Miskolc Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság) 
3. Molnár Márk (Balatonfűzfő Hivatásos Tűzoltó-pa-

rancsnokság) 
Egyéni szerelés 

1. Gerőcs János (Miskolc Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság) 
2. Paplanos Patrik (Kalocsa Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
3. Jaczenkó Krisztián (Encs Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság) 

Kombinált versenyszám 
1. Miskolc Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2. Encs Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
3. Sopron Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

Összetett csapatverseny 
1. Miskolc Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2. Encs Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
3. Balatonfűzfő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
4. Barcs Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

 

Suhogtak a nyilak a Sötétvölgyben 

Három arany-, egy bronzérem, a legjobb csapatnak járó vándorserleg és egy különdíj a mérlege a balatonfűzfői tűzoltók 
csapatának a szeptember 15-én rendezett íjászversenyen. 

Egy év kihagyás után immár ötödik alkalommal suhogtak a nyilak Szekszárdon, a Sötétvölgyben: szeptember 15-én, a me-
gyeszékhely közelében fekvő erdőben ismét megrendezték az V. Alisca Katasztrófavédelmi Országos Íjászversenyt. 
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A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Paksi 
Celőke Íjász Sportegyesület és az Országos Katasztrófavé-
delmi Sportegyesület által szervezett rendezvény sikeréhez a 
kellemes, napsütéses időjárás is hozzájárult. Három arany- és 
egy bronzéremmel, a legeredményesebb csapatnak járó ván-
dorkupával és egy különdíjjal tértek haza megyénk indulói. 

A hatvan versenyzőt a megnyitón Gyurkovics János, 
Szekszárd Megye Jogú Város alpolgármestere köszöntötte. 
Beszédében egyebek között a katasztrófavédelmi igazgatóság 
és a város közötti példaértékű együttműködést méltatta. Dr. 
Balázs Gábor tűzoltó ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság igazgatója büszkeséggel beszélt arról, hogy 
az ismerős arcok mellett új versenyzőkkel is találkozhatott, 
míg Makai Róbert biztonsági tanácsadó, a Paksi Celőke Íjász 
Sportegyesület elnöke ismertette a verseny szabályait, a pálya 
felépítését, a feladatokat, és a biztonsági tanácsok betartásának 
fontosságára hívta fel a figyelmet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A versenyzők nyolc egyéni kategóriában, fejenként három-
három lövést leadva haladtak végig a huszonnégy állomásból 
álló pályán, ahol vadon élő állatokat megformázó, élethű, há-
romdimenziós célpontokra lőhették ki nyilaikat. Az íjászat e 
fajtájánál nem eltérő színekkel, hanem a célba süllyesztett vá-
lasztóvonalakkal jelölik a találati zónákat. A különböző kate-
góriákba sorolt íjászok más-más távolságokról lövik ki nyilai-
kat, és az egyik nehézséget az adja, hogy nem tudják előre, 
milyen messziről kell leadniuk a lövéseket. 

A verseny zárásakor Ör- 
dög István tűzoltó alezredes, 
a BM Országos Katasztrófa- 
védelmi Főigazgatóság Hu- 
mánszolgálat Oktatási és Ka- 
tasztrófavédelmi Vizsgaköz- 
pont Főosztályának vezetője 
azt hangsúlyozta, hogy a fő 
célt elérték: sikerült kimozdí- 
tani az íróasztal mögül az ál- 
lomány egy részét, és jókedv- 
vel fűszerezve élhetett vala- 
mennyi résztvevő a sport- 
szenvedélyének. A díjakat 
Gyurkovics János, Ördög 
István és dr. Balázs Gábor 
adta át a dobogós helyezet- 
teknek. 
Fotók: Szőke Péter BM OKF 

Az V. Alisca 
Katasztrófavédelmi 

Országos 
Íjászverseny 
eredményei 

Egyéni 
CU (csigás) 

1. Molnár Márk c. tűzoltó főtörzsőrmester – Balaton-
fűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

2. Cserődi Péter – Dorogi Rendőrkapitányság 
3. Szabó Róbert – Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság  

HU (vadász) 
1. Fenesi Viktor – Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-

tóság 
2. Dugmanicsné Dombai Beáta – Vas Megyei Rendőr-fő-

kapitányság 
3. Péli Sándor – Szegedi Fegyház és Börtön 

CRB (számszeríj) 
1. Frunza Octavian tűzoltó őrnagy – Balatonfűzfői Hi-

vatásos Tűzoltó-parancsnokság 

Ol (olimpiai) 
1. Magyar Csaba – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság 

TR-RB (vadászreflex) 
1. Szendi Zoltán – Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
2. Miskolczi Péter – Paksi Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-

ság 
3. Somogyi Lajos – Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-pa-

rancsnokság 

TR-LB (longbow) 
1. Csombók Imre – Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 
2. Lóránt Norbert – Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-

gatóság 

BB (barebow) 
1. Balogh Attila – FKI XI. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-pa-

rancsnokság 

PB-HB (pusztai) 
1. Sipeki József – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bünte-

tés-végrehajtási Intézet 
2. Horváth Tibor – Archer Cops 
3. Böjthe Zoltán – Paksi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

Csapat 
Hosszútávú 

1. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság  
3. Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

Rövidtávú 
1. Archer Cops  
2. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapatának 
tagjai voltak: Frunza Octavián tűzoltó őrnagy, Molnár Márk c. tűz-
oltó főtörzsőrmester, Keresztes Márk Máté tűzoltó törzsőrmester, 
Somogyi Lajos és Molnár Bendegúz. 
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Különdíjak 
A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 

(RSOE) vándorkupát alapított, amelyet az idén a legeredményesebb 
csapat, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vihetett 
haza. Két gyermek, Udvardi Huba és Molnár Bendegúz szintén az RSOE 
jóvoltából részesülhetett különdíjban. 

Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata; Kozák Éva, Gerjen 
díszpolgára és Bősz Adrián borász jóvoltából minden résztvevő egy aján-
dékcsomaggal térhetett haza. 

A verseny fő támogatói az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesü-
let, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Paksi Celőke Íjász 
Sportegyesület és a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos 
Egyesület (RSOE) voltak.  
 

Molnár Bendegúz édesapja instrukciói szerint lő
 

Vigyázat, szarvasok! 
 

Az őszi időszakban megnő a közúti járművek va- 
don élő állatokkal történő ütközése, a balesetek meg- 
előzése érdekében fogadják meg a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság tanácsait! 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ille- 
tékességi területén az utóbbi napokban megnőtt a va- 
don élő állatokkal történő ütközések száma a közuta- 
kon. Beindult a gímszarvasok násza, mely szeptem- 
bertől október elejéig tart. Ilyenkor a vadak sokkal ó- 
vatlanabbak és figyelmetlenebbek, mint máskor, emel- 
lett napközben is sűrűbben mozognak, így nem árt felkészülni 
a gyakoribb megjelenésükre. 

Fontos tudnivaló, hogy nemcsak azokon a helyeken lehet a 
közutakon a felbukkanásukra számítani, ahol ki van helyezve 
a vadveszélyt jelző tábla, hanem máshol is. Különösen azokon 
az útszakaszokon kell óvatosabban vezetni, ahol az út mentén 
sűrű a bozótos, az aljnövényzet, emiatt nem lehet jól belátni. 
Ráadásul, ahol egy szarvas felbukkan ebben az időszakban, ott 
gyaníthatóan egy másik vad is követni fogja. Az állatok 
ugyanis ilyenkor csoportosan vonulnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vadelütések legnagyobb része reggel, valamint az esti 
szürkületkor történik, mivel a vadállatok ebben az időszakban 
aktívabbak. A vadállatok kiszámíthatatlanul viselkednek, a 
mozdulatlanul álló vad hirtelen megugorhat és akár a jármű 
irányába is vágtatni kezdhet. A féktávolságon belül észlelt vad 
megjelenése esetén erőteljesen fékezzen és használja a jármű 
hangjelzését. Kerülni kell a hirtelen kormánymozdulatokat, és 
irányváltoztatást, mert annak súlyosabb következményei le-
hetnek, mint aminek elhárítására törekszik. Ha teheti, szerel-
jen vadriasztó sípot járművére. 
 

            Ha baleset történt, akkor azonnal álljon meg, keres-
sen egy olyan biztonságos helyet, ahol a további balesetek be-
következését el tudja kerülni. Amennyiben lakott területen kí-
vül vagyunk, akkor a kötelezően előírt elakadásjelző három-
szöggel, és ha éjszaka van, a vészvillogóval jelöljük meg a jár-
művünket, vegyük fel a láthatósági mellényt. 

Miután a járművel biztonságosan félreálltak, tegyenek be-
jelentést a 112-es díjmentes, segélyhívó számon. Amennyiben 
a vad még él, akkor arra is figyeljünk oda, hogy kellő távol-
ságból értesítsük a többi járművezetőt, a további balesetek el-
kerülése érdekében. 

A Veszprém Megyei 
Rendőr- 

főkapitányság 
hírei 

Fogadják meg 
a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

tanácsait a vadbalesetek megelőzésére: 
1. Lassítson! A megengedett legnagyobb sebesség nem azt 

jelenti, hogy annyival is kell haladnia. 
2. Kapcsolja fel a távolsági fényszórót! Így nagyobb terüle-

tet láthat át. Szembejövő forgalom esetén természetesen 
kapcsolja le a reflektort! 

3. Szembejövő forgalomnál nehezebb észrevenni a közel-
ben lévő vadállatokat. A sebesség csökkentése segíthet. 

4. Tartson nagyobb követési távolságot! 
5. Folyamatosan figyelje az út két oldalát! 
6. Ha vadat lát, lassítson! A vadállatok kiszámíthatatlanul 

viselkednek. Van, hogy nem mozdulnak, de az is lehet, 
hogy megugranak és valamelyik irányba vágtatni kezde-
nek. 

7. Ha egy őzet vagy szarvast látott, számítson többre is! Ál-
talában ezek az állatok csoportokba verődnek. 

8. Ha elpusztult vagy haldokló vadállatot lát az úton, hívja 
a 112 segélyhívó számot! Ne próbálja meg lehúzni az 
úttestről; lehet, hogy még életben van, és egy rémült állat 
súlyos sérülést okozhat patáival, agancsával vagy hara-
pásával. Az elpusztult állatot ne vigye magával, az lo-
pásnak számít! 
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„Dróncsapás” 
Veszprém megyében is 

A 8-as számú főút városlődi szakaszát ellenőrizték a rend-
őrök a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében. 

A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése céljából a Vesz-
prém Megyei Rendőr-főkapitányság (VMRFK) Forgalom-
ellenőrző Alosztály és a VMRFK Bűnügyi Igazgatóság 
Bűnügyi Technikai Osztályának munkatársai 2021. szept-
ember 13-án a 8-as számú főút városlődi szakaszának forgal-
mát ellenőrizték szolgálati motorkerékpárral és drónnal. 

A közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében, a sza-
bályszegők hatékonyabb kiszűrésére a rendőrök a megye terü-
letén már drónnal is figyelik a legkritikusabb pontokat, mellyel 
biztonságos távolságból és helyzetből készítenek kiváló minő-
ségű videófelvételeket az észlelt szabályszegésekről. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Az ellenőrzés időszakában 13 óra 52 perckor egy 63 éves 

celldömölki férfi az általa vezetett járműszerelvénnyel úgy haj-
tott végre egy előzést, hogy figyelmen kívül hagyta az előzni 
tilos jelzőtáblát, illetve a dupla záróvonalat is átlépte. A sofőr-
rel szemben az elsőbbség és az előzés szabályainak megsér-
tése, valamint közúti közlekedési szabályok kisebb fokú meg-
sértése szabálysértések elkövetés miatt indult eljárás. 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a jövőben is 
megyeszerte tervez ehhez hasonló ellenőrzéseket. Kérjük a 
közlekedés résztvevőit, hogy mindig tartsák be a közúti szabá-
lyokat! 

…hogy mindenki hazaérjen! 
 

 

Fokozott rendőri jelenlét az iskoláknál! 
Szeptember 1-jén megkezdődött a 2021/2022-es tanév. Újra gye-
rekkel telnek meg az utcák, az iskolák, az autóbusz-állomások kör-
nyéke. A gyerekek még a nyár hangulatában élnek, figyelmetlenek, 
óvatlanok, és köztük sokan már felügyelet nélkül közlekednek. 

Kedves Szülők, Tisztelt Felnőttek! 
Mindannyiunk felelőssége, hogy a gyerekek biztonságban eljus-
sanak az oktatási intézményekbe, és onnan haza! Közlekedjünk 
akár gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral vagy személygépko-
csival, a mi példamutatásunk neveli őket. A rendőrség tanintéz-
ményekben végzett bűn- és baleset-megelőzési tevékenységét az 
Iskola Rendőre program fogja össze, amelynek kiemelt témája a 
biztonságos közlekedés mellett, a gyermekek és fiatalok jogkövető 
magatartásra nevelése. Ahhoz, hogy ez a prevenció eredményes 
legyen, szükséges a környezetükben élő felnőttek helyes magatar-
tása is. 

Kérjük, hogy figyeljenek egymásra, a gyerekekre, 
az idősekre és saját magukra is! 

Balesetmentes közlekedést kívánunk mindannyiuknak! 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Kedves Adományozóink! 
Tisztelettel megkérjük Önöket, 

hogy adományként felajánlott ruhaneműiket, egyéb tárgyakat 
csak előzetes, telefonos egyeztetést követően 

hozzák el intézményünkbe! 

Az elmúlt évek alatt nagyon sok olyan ruhanemű szaporodott fel, 
amelyet az általunk gondozott családok valamilyen oknál fogva 

nem tudtak elfogadni, 
így a tárolásuk számunkra gondot jelent. 

Minden nagylelkű segítséget hálásan köszönünk! 
Bárkit meghallgatunk, ha telefonon kapcsolatba lép velünk, 

így egészen biztos, hogy egyeztetés után 
csak olyan adományok kerülnek hozzánk, 

amelyeket gondozottjainknál fel tudunk használni. 

Telefonszámunk: 88/482-943 

Köszönettel: 
a TSZSZI csapata 

Az 
 

hírei 
 

AZ ÁLLATOK 
VILÁGNAPJA 

 

 
Ötletét Heinrich Zimmermann német 
író vetette fel, s szervezett az állatokról 
megemlékező napot 1925. március 24-
én, Berlinben. 1929-től októberre ke-
rült át az emléknap, 1931-től október 4-
én tartják. Célja kezdetben a vadon élő 
állatok védelmének fontossága, pusztu-
lásuk megállítása volt. Ez később több 
elemmel bővült, fókuszba került pél-
dául a felelős állattartás és az állatokkal 
való etikus bánásmód kérdése. Ma-
gyarországon 1991-ben rendezték meg 
először, eleinte állatkertek és állatvédő 
szervezetek álltak mellé. 

A nap Assisi Szent Ferenc halálának 
és emlékezetének napja. Róla tudjuk, 
hogy a legendák szerint értett az állatok 
nyelvén. Hirdette a feltétel nélküli sze-
retetet, azt vallotta, élőt és élettelent 
egyaránt szeretnünk kell. 

Napjainkban környezetünk és a termé-
szet védelme egyre hangsúlyosabb lesz: 
nincs nap, hogy ne nőne a veszélyezte-
tett fajok listája, számtalan állatfaj 
pusztul ki, tűnik el örökre. A haszonál-
latokat még mindig sok helyen méltat-
lan körülmények között tartják, s milli-
ószámra élnek kóbor kutyák és macs-
kák a világon – sajnos Magyarországon 
is rengeteg. Ez a nap valamennyiükről 
szól: az ember a környezet megváltoz-
tatásával olyan, sokszor visszafordítha-
tatlan folyamatokat indít el, melyeknek 
következményei az állatok életére is je-
lentősen hatnak. Kötelességünk rájuk 
odafigyelni – és ha lehet, nem kizárólag 
október 4-én. 

– nk – 
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Zöldségfélék 
A fagytűrő és fagyhatást igénylő növényeket hagyjuk a he-

lyükön, minden más zöldségfélét szedjünk fel és tároljuk el. A 
bab és borsó szárát vágjuk le, tegyük a komposzthoz, gyöke-
reit hagyjuk a talajban. A komposzthalmot rostáljuk és kever-
jük át, az érett komposztot szórjuk a fűre, az ágyásokba vagy 
a növények tányérjába. A spárga ágyát mulcsozzuk, miután 
hajtásait levágtuk. A téli salátákat, káposztát ültessük ki. Itt az 
őszi ásás ideje, ha addig jó esőt kapunk, a trágya elterítése után 
kezdjünk hozzá. 

Gyümölcs, szőlő 
A beérő körtét, almát, birset szedjük le és raktározzuk el. 

Kezdjük meg a dió, mogyoró és a mandula szüretelését, érési 
idejüknek megfelelően szedjük a szőlőt is. Miután leszedtük az 
őszi szamóca termését, levélzetét vágjuk le, és azt összegyűj-
tött mulcsszalmával együtt komposztáljuk. Kezdjük a már 
lombjukat elhullatott növények metszését. A gyümölcsfák tör-
zsére helyezzünk hernyófogó, enyves övet. Készítsük el a kö-
vetkező hónapban telepítendő fák, cserjék helyét. 

Dísznövények 
A fű nyírását lassan fejezzük be. Kerti tavunkat takarjuk le 

hálóval, hogy megvédjük a lehulló falevelektől. Ültessük el a 
hangákat, alpesi növényeket és fagytűrő évelőket. Az idősebb, 
sűrűn álló évelőket emeljük ki, osszuk szét, ültessük új he-
lyükre. Az egynyáriakat a hónap végéig szedjük ki és tegyük 
a komposzthoz; helyükre ültethetünk kétnyáriakat. A fagyér-
zékeny évelőket, gumósokat, kardvirágot szedjük ki és tárol-
juk. A fagyérzékeny szobanövényeket hordjuk be zárt, fagy-
mentes helyre. Megkezdhetjük az örökzöldek, fák, cserjék, sö-
vények telepítését. A virágágyak őszi munkáit kezdjük meg, 
száraz időben öntözzük az örökzöldeket. 

Gyakori kérdés hozzám, hogy mikor vigyük be, egyáltalán 
érdemes-e teleltetni a leandereket, mert különböző legendák 
keringenek, hogy már évek óta kint vannak a növények, és el-
viselik az enyhe telet. Meggyőződésem, hogy a növények, sze-
gények sok mindent képesek elviselni, de a megrázkódtatáso-
kat nehezen tűrik. Mit jelent ez? Később és kevesebbet virá-
goznak, mint a pihenőre került társaik. A legfontosabb viszont, 
hogy a növény számára ez valóban a nyugalomról szóljon. Ér-
demes lassan hozzászoktatni az új környezetéhez, helyzetéhez. 
Igen csínján kell bánnunk a locsolóvízzel. Célunk a föld ned-
vességének megőrzése, így csak igen kis vízadagokkal tartsuk 
fent ezt az állapotot. Ha egy kis hóval tudunk kedveskedni nö-
vényeinknek, ez a legjobb, amit tehetünk, mert a lágy víz las-
san szivárog be a talajba. Az is nagyon fontos, hogy győződ-
jünk meg róla, hogy kártevőktől, kórokozóktól mentes növényt 
teszünk el teleltetni. A teleltetőhelyiségben a hőmérséklet le-
hetőség szerint ne ingadozzon és legyen minél alacsonyabb. 
Ebben az esetben a fényszegény környezetet is jól viselik a nö-
vények, mivel igen lelassul az asszimilációjuk. Érdemes ez 
időszakban a leanderen elvégezni egy metszést is, ami legyen 
kíméletes; nem muszáj minden hajtást egy időben visszavágni, 
hanem csak az erőteljes hajtást, amelyet ezzel elágazásra kész-
tetünk. Az ifjítást így néhány év alatt végezzük el, mert úgy 
szép, zömök, erőteljes növényt kapunk. 

Gyümölcsfajták ismerete 

Lassan az egész világon ugyanazt a 4-5 almafajtát lehet kapni a boltokban. Ezeknek megfejtették a termelési technikáját, 
ezért tudnak minden évben teremni. A következőkben a teljesség igénye nélkül néhány nálunk, térségünkben bizonyított, de 
kicsit elfelejtett almafajtát említek. Azt ajánlom, hogy házunk táján olyan gyümölcsöt termeljünk, amelynek az ízét, aromáját, 
illatát a családunk kimondottan kedveli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kertésznaptár 
Október 

Mindszent hava – Őszhó – Magvető hava – Skorpió hava 
4., Assisi Szent Ferenc napja: : több helyen a szüret kez-

dete és az őszi vetés ideje. 
15., Teréz napja: az ilyentájt hűvös, de nem fagyos éjsza-

kákat, langymeleg, napos, kellemes nappalok követik. 
21., Orsolya napja: amilyen az idő ezen a napon, karácso-

nyig meg is marad. 
26., Dömötör napja: a Dömötör-napi hideg szelet a ke-

mény tél előjelének tartják. 
28., Simon-Júdás napja: amennyiben szép idő van e na-

pon, jó termésre van kilátás a következő évben. 
 

Parker Peppin 
 
 
 
 
Ősöreg fajta, szeptember közepén szed-
hető. Gyümölcse kicsi vagy közép-
nagy, héja vékony, száraz tapintású, 
húsa zöldesfehér, roppanó, leveses, 
túléretten kásás. (Gyümölcslevesbe tö-
kéletes.) Fája gyenge növekedésű, 
gömb alakú koronát nevel. Nagyon 
bőven és rendszeresen terem, liszt-
harmatra azonban érzékeny. Termő-
hellyel szemben nem igényes. Porzó-
fajtái: Téli arany parmen, Cox na-
rancs renet és a Jonathan. 

Sikulai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Régi magyar fajta, szintén szeptem-
ber végén, október elején érik, decem-
bertől áprilisig fogyasztható. Gyü-
mölcse középnagy, fája lapított gömb 
alakú. Édeskés ízű, későn fordul ter-
mőre. Igénytelen fajta. 

 

Pinova 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szeptember végétől, október elején 
szedhető, gyümölcse középnagy, 
enyhén kúpos alakú. Húsa kemény, 
lédús, nyomódásra nem érzékeny. Íze 
kellemesen édeskésen savanykás. Jól 
tárolható. Fája középerős növekedé-
sű, nagyon korán termőre fordul, ki-
váló termőképességű. 
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Simonffy piros 
 
 
 
 
 
 
Régi magyar fajta. Szeptember vé-
gén, október elején szedhető, októ-
bertől decemberig fogyasztható. Gyü-
mölcse kicsi, lapított gömb alakú. 
Húsa puha, a héj alatt rózsaszínes; íze 
harmonikus, édes-savas, sajátos za-
matú. Fája erős növekedésű, koronája 
ritka. Rendszeresen és bőven terem, 
termőhelyre igénytelen, de a betegsé-
gekre fogékony. 

Starkinson Delicious 
 
 
 
 
Szeptember végén szedhető. Gyümöl-
cse közepes vagy nagy, húsa tömött, 
zöldesfehér, íze kellemes, édeskés. 
Jól szállítható és tárolható. Fája gyen-
ge növekedésű. Korán fordul termőre 
és kiváló termőképességű. Szakaszos-
ságra nem hajlamos, betegségekre 
való érzékenysége a Starkingéhoz ha-
sonlatos, akárcsak a porzófajtái. Kitű-
nő lehetőség körte alanyon alakfának 
nevelni – így nem kell a létrát elő-
szedni. 

Starking 
 
 
 
 
Szeptember végén, október elején szed-
hető. Gyümölcse középnagy vagy 
nagy, héja viaszos, közepesen vastag. 
Húsa sárgás, íze édeskés, jellegzetes 
zamatú, illatos. Jól szállítható és tá-
rolható. Fája középerős vagy erős nö-
vekedésű, későn fordul termőre. Ter-
mőképessége jó, de szakaszosságra 
hajlamos. Varasodásra érzékeny és a 
takácsatka is erősen károsítja. Porzó-
fajtái: Jonathan, Golden Delicious, 
Starkinson Delicious. 

Téli arany parmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Érése elhúzódó, augusztus végétől 
szeptember végéig tart. Éretten hul-
lik. Gyümölcse középnagy, héja eny-
hén viaszos. Húsa sárgásfehér, félke-
mény, lédús. Íze kellemesen édes-sa-
vas. Bőven terem, de szakaszosságra 
hajlamos. Lisztharmatra, varasodásra 
érzékeny. 
 

Téli fehér kálvil 
 
 
 
 
 
 

Szeptember végén szedhető, decem-
bertől márciusig fogyasztható. Gyü-
mölcse középnagy, tompa kúp alakú, 
aszimmetrikus, bordázott. Húsa ke-
mény, szállításra érzékeny; bőlevű, 
borízű, illatos. Fája erős növekedésű, 
nagy, terjedelmes koronát nevel. A 
termőhely iránt nagyon igényes, 
lisztharmatra, varasodásra fogékony. 

Téli piros pogácsa 
 
 
 
 

 
Régi magyar fajtának tartják. Októ-
ber második felében szedhető, nov-
embertől március végéig fogyasztha-
tó. Gyümölcse nagy vagy igen nagy, 
lapított, kissé viaszos. Íze édes-savas. 
Fája erős vagy nagyon erős növeke-
désű, ritka ágrendszerű. Későn fordul 
termőre, bőtermő, de szakaszosságra 
hajlamos. Igénytelen fajta, a betegsé-
gekre kismértékben fogékony. 

Bollók Ferenc 

Varga L. Krisztina: 
5 év messzeség... 

(Téli János emlékére) 

Már nem látom arcod vonásait tisztán, 
sziluettje dereng ködös éjszakákon. 
Ami bennem zajlik, immár öt év után, 
még felsikolt olykor utánad barátom. 

Látom a dombokat, látom a kék eget, 
színeit fakítja egy mélyen őrzött emlék. 
Hallom az esőt, a dühvel támadó szelet, 
miközben hallom szavaid csengését. 

Neved kőbe vésték, de naponta olvasom, 
mint bibliát a hívő, buzgó lelkiismeret. 
De a név mögött, egy jó embert találok, 
mit a szem már nem lát, látja a szeretet. 

Múlnak az évek, s én velük öregszem, 
meggyűrt lélekkel, fáradtan dolgozom. 
Gyermekeim helyett unokám fogja kezem, 
s én olykor, múlt időkről ábrándozom. 

A nehéz napokról, minek súlyát feledtem, 
mert könnyű a teher, míg rövid a múltunk. 
Ám elszállnak az évek egyre felettem, 
tán az megmarad, mit eddig  

megtanultunk. 

A tapasztalatból s múltunk tanításaiból, 
mit megköveteltek apáink s velük az  élet. 
Ám amit a szív megtanult az ifjúságából, 
abból táplálkozik, s ha kell, abból 

újraéled. 

Nevednek mesélem, de tudom, hogy  
hallod, 

te már csak nevetsz, s oly békésen szólalsz. 
Ne vidd a fájdalmat, engedd el barátom, 
Járd megbékélt szívvel a kiszabott utad! 
 

Balatonkenese, 2020.07.10. 
 

 

A VILÁG 
KÖRTÁNCAI 

VÁLOGATÁS A VILÁG 
LEGSZEBB KÖRTÁNCAIBÓL 

minden hónapban 
egy pénteki napon, 

17.00-től 18.00 óráig, 
a Kultúra Házában. 

Balkáni, breton, ír, izraeli, hazai 
és a világ minden tájáról 

származó néptáncok, 
valamint meditációs 
és szakrális táncok, 

mindig más összeállításban. 

Időpontok: 
2021. október 15. 
2021. november 12. 
2021. december 10. 

 

Partner és előképzettség nem szükséges. 
Minden lépést együtt tanulunk meg. 

Egészségmegőrző, képességfejlesztő 
mozgás, örömteli együttlét. 

Felnőtt korosztálynak ajánlott, 
felső korhatár nincs. 

Bármikor lehet csatlakozni, 
a részvétel költségmentes. 

 

A táncot vezeti: Istenes Emília 
képzőművész 

Mail: istenes.mila@gmail.com 
Tel.: 06-20/579-50-35 

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
8174 Balatonkenese, Kálvin J. tér 4. 

Tel.: 88/594-500 
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Réges-régen, amikor a fiatalok esténként még szórakozni 
jártak, működött a falu határában egy autósmozi.  Sötétedés 
után a Csalános-rét megtelt ütött-kopott járgányokkal, azokból 
nézték a hatalmas vászonra vetített filmet. 

Egy időben ezeknek a filmeknek más közönsége is akadt. 
A közeli Rigó-hegy oldalában lakott egy üreginyúl-család. A 
mohos szikla tövében ástak maguknak föld alatti lakóparkot. 

Minden este, mire a vetítés elkezdődött, az összes nyuszi a 
szikla tetején szorongott. Talpas, a vézna nyúlgyerek is innen 
bámulta a kalandos történeteket. Az egyik fantasztikus filmben 
szerepelt egy öreg, zöld színű lény. Hosszú lapátfülei voltak, 
éppen olyanok, mint Talpasnak. Képzeljétek, ez a fura figura 
csodás varázserővel rendelkezett! Képes volt gondolatával ha-
talmas tárgyakat mozgatni, sőt akaratát rá tudta kényszeríteni 
másokra is. Végül az öreg varázsló átadta tudását egy fiatal 
fiúnak. 

Éjszakánként Talpas arról álmodott, hogy ő maga ez a fiú, 
s álmában már valóban kiválóan tudta varázserejét használni. 
Reggelente nagy csalódás volt neki arra ébredni, hogy ez az 
erő csak az álmában létezik. Végül elhatározta, hogy ő bizony, 
ha törik, ha szakad, kitanulja a varázslás fortélyát. 

Még aznap leült egy szöcske elé, összpontosított, és rá-
kényszerítette a szöcskére az akaratát. 

„Ugorj! Ugorj!” – gondolta jó erősen, és a szöcske elugrott. 
Talpas nagyon elégedett volt magával. 

Később egy kavicsot szemelt ki magának. Leült ez elé 
is, és arra koncentrált, hogy a kavics felemelkedjen. De a 
kavics nem mozdult egy tapodtat sem.  „Biztosan túl nehéz, 
előbb egy könnyebb dologgal kell próbálkoznom” – gon-
dolta. 

Másnap egy pitypang elé ku-
porodott le, s azt bámulta egész 
álló nap. Ezúttal több szerencsé-
vel járt, a pitypang virága kinyílt, 
s délutánra hófehér, gömbölyű 
bóbitát növesztett. Egyszer csak – 
huss – a bóbita ezer apró darabra 
hullva szállni kezdett a rét felett. 

Talpas ugrándozott örömében, 
s azon a héten minden nap a pity-
pangok röptetését gyakorolta. Hi-
ába hívták testvérei játszani, ő nem tágított. Tudta a filmből, 
hogy igazi varázsló csak sok-sok gyakorlás árán lehet bárkiből. 

Esősebb napok jöttek, a pitypangok már nem akartak 
nyílni, ám az esőtől mindenfelé gombák bújtak ki a földből. 

Letelepedett hát a kis nyúl egy gomba elé, s próbált erősen 
hatni rá, hogy növekedjen. És a gomba 
szót fogadott, szép nagyra nőtt, hanem 
elrepülni valahogy nem volt kedve. El-
telt megint egy hét, de Talpas nem ju-
tott előrébb a varázslás tudományában. 
Testvérei gyakran meglátogatták és 
szépen kérlelték: 

– Gyere haza, Talpas! Sok a munka 
otthon. Az eső beomlasztotta a járata-
inkat, új alagutakat kell ásni. 

Talpas azonban meg sem hallotta 
őket, csak mondta a magáét. 

– Még nem mehetek. Már csak né-
hány napra van szükségem, és én le-
szek a legnagyobb nyúlvarázsló az 
egész Rigó-hegyen! 

Másnap aztán, mikor Talpas egy jó-
kora pöfeteggel próbálkozott, csak-
ugyan megtörtént a csoda. Estefelé a 
pöfeteg gömbölyű burka nagy pukka-
nással felnyílt, s mint füst a kéményből, 
sárgásbarna por szállt fel belőle. 

– Végre varázsló mester lettem! – 
kiáltotta boldogan Talpas. 

Egyik testvére, Bojtos éppen akkor 
látogatta meg. 

– Gyere, Talpas, a rét szélén zsenge 
lóhere nőtt. Ebédeljünk együtt! 

– Mit nekem lóhere – felelte Talpas 
nagyképűen. – Megyek és répát ebéde-

lek Mari néni kertjéből. 
– Jaj, Talpas, a kertbe menni nagyon veszélyes! – óbégatott 

Bojtos. 
– Nem megyek én be a kertbe, te buta. A répák maguktól 

jönnek majd oda hozzám! 
Kapta magát, és elszaladt Mari néni kertjéhez, egészen 

a répaültetvény közelébe. Ott meglapult egy bokor alatt, 
behunyta a szemét, és két lábon járó répákat képzelt maga 
elé. 

Ahogy ott erősen koncentrált – majd megszakadt a nagy 
munkában –, egy vakond éppen a répaföld szélénél kezdett 
ásni magának új kijáratot. Az egyik répa kifordult a földből, s 
legurult a vakondtúrás oldalán. Mikor Talpas kinyitotta a sze-
mét, íme, ott volt előtte az ízletes csemege. 

Talpas, a varázsereju nyulacska 
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Be is lakmározott belőle, s már kezdte 
volna a következő répát előcsalogatni, mi-
kor szagot fogott Mari néni vizslája, a 
Burkus. Hangosan csaholva futott elő a 
ház háta mögül. 

Azt hiszitek, Talpas elfutott? Esze ágá-
ban sem volt! Ehelyett elhatározta, hogy 
átveszi a hatalmat a dühös állat felett. 
Megmerevedett, farkasszemet nézett Bur-
kussal, s magában ezt ismételgette: 

„Te nem akarsz engem megenni. Te 
nem akarsz engem megenni.” 

Burkus, aki már túl volt az ebéden, ép-
pen egy kiadós futkározásra vágyott. Kör-
beugrálta Talpast, és morgással, ugatással 
próbált ráijeszteni, a nyuszi azonban olyan 
mozdulatlan maradt, mint egy kőszobor. 
Végül a kutya elunta a próbálkozást, és 
eloldalgott.  

Talpast hatalmas büszkeség töltötte el, 
hogy ilyen veszedelmes ellenséget le tu-
dott győzni. Elhatározta, hogy hosszú idő 
után végre hazatér. 

Amint hazafelé ballagott, egyszer csak 
észrevette, hogy két vörös bundás alak jön 
vele szembe az úton. A rókák hírét vették 
a bolond nyúlnak, s eljöttek, hogy köze-
lebbről megnézzék. 

Érezte Talpas, hogy nagy baj lesz eb-
ből, de bízott a varázserejében. Lekushadt 
a fűbe, s mint az előbb, elkezdte mondogatni: „Nem akartok 
engem megenni… nem akartok engem megenni.” 

 
 

ugrott, s az oldalt lévő bokor felé fordulva felkiáltott. 
– Hé, fiúk! Nem kell elbújnotok! Elbánok én ezzel a két 

gazfickóval könnyedén! A varázserőm segítségével jól meg-
dobálom őket kövekkel. 

Azt nem lehet mondani, hogy rókák megijedtek volna, azt 
viszont elhitték, hogy a bokorban egy egész csapat nyuszi la-
pul.  Hirtelen arrafelé vették az irányt, s mire rájöttek, hogy a 
kis nyúl rászedte őket, Talpas elinalt az otthona felé. 

Futott, ahogy bírt, árkon-bokron át, egyenesen a Rigó-
hegyre, a mohos sziklához. A rókák persze nyomban utána ve-
tették magukat. Egyre csökkent közöttük a távolság, de Tal-
pasnak elegendő előnye volt, hogy elérje a sziklát. 

Ott aztán rémülten vette észre, hogy az elmúlt napokban a 
nyúllakás összes bejárata beomlott. A két vörösbundás már fel-
tűnt a fák között, s Talpasnak nem volt búvóhelye. Kétségbe-
esetten kaparni kezdte a földet a szikla tövében. Ásott, lapátolt 
mancsaival, s ahogy ott dolgozott, egyszer csak a szikla meg-
mozdult. 

A sok eső kimosta a szikla alól a talajt, s az most nagy ro-
bajjal megindult lefelé a hegyoldalon, egyenesen a két róka 
felé. Mikor azok meglátták, mi történik, egyik jobbra ugrott, a 
másik balra futott el. 

– Ide sem jövünk többet – lihegték menekülés közben. 
– Ennek a nyúlnak tényleg varázsereje van, ha ekkora kö-

veket tud ránk hajigálni. 
Másnap Talpas rálelt a családjára, akik időközben a hegy 

túloldalára költöztek. Testvérei nagyon megörültek, mikor ha-
zatért.  Kérlelni kezdték, hogy tanítsa meg őket is varázsolni. 
Talpas azonban így felelt: 

– Veszélyes tudomány ez, úgy döntöttem, magam is felha-
gyok vele. A tegnapi kaland kis híján az életembe került. Azt 
mondom nektek, ha jót akartok, ne varázslatoktól várjátok a 
megoldást. Bízzatok inkább a gyors lábatokban és az éles el-
métekben, ez a két erény minden bajban megsegít. 

Csesznák András 

Ahogy a két róka egyre közelebb ért, szegény Talpas úgy 
érezte, minden varázsereje cserbenhagyja. Gondolt egyet, fel- 

A képeket Simon Dorka festette. 
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 Tervezett áramszünetek Balatonkenesén, 
2021. október 

 

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. 
 

2021. október 4. 
Időpontja: 8:00-11:00 
Ágnes utca 42. 
Időpontja: 13:00-15:00 
Németh László utca 
2021. október 22. 
Időpontja: 12:00-16:00 
Balaton köz 110. 
2021. október 28. 
Időpontja: 8:00-11:00 
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 
Az áramszünet az 542/14., 797/20156., 446/5., 053/15., 440/9., 

446/7., 532/0., 539/3. és az 560/3. helyrajzi számok terüle-
tét érinti. 

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 1., 48., 59., 68., 74., 114/2., 167-
169. 

Berek köz 
Berek utca 53/H 
Soós-hegy 
Az áramszünet a 426/2., 445., 447/1., 544/2. és az 5591. hely-

rajzi számok területét érinti. 
Soós-hegy utca 
Szép Ferencné utca 79. 
Szép juhászné utca 
Tátorján sétány 1-3., 2., 8-10., 14., 23. 
Törökverő utca 1. 
Időpontja: 8:00-16:00 
Berek utca 1-39., 2-32. 
Időpontja: 11:00-16:00 
Berek utca 3., 7-9., 36., 055/25.,  

2021. október 29. 
Időpontja: 8:00-16:00 
Arany János utca 24. 
Bartók Béla utca 
Béke utca 
Berzsenyi Dániel utca 
Blaha Lujza utca 
Búsuló juhász utca 
Dobó Katalin utca 
Dózsa György utca 1-5., 2-10., 9-13., 14. 
Az áramszünet az 1172/7., 1167., 1169/2., 1169/4., 1163/5., 

1163/7., 1169/3. és az 1171/4. helyrajzi számok területét 
érinti. 

Fecske köz 
Fő utca 1., 33., 42-100., 53-103., 107-127. 
Az áramszünet az 1317., 1307/12., 1307/13., 1307/14. és az 

574/5. helyrajzi számok területét érinti. 
Gyümölcskert utca 1-19., 2-20., 26. 
Gyurgyóka sétány 
Holló utca 
József Attila utca 2-38., 33., 40., 42. 
Kálmán Imre utca 
Kun utca 
Móricz Zsigmond utca 1-25., 2-8., 12., 16-18., 35-27., 31. 
Őzike utca 
Pásztor utca 1-13., 2., 6., 10., 17-23., 27., 31-33. 
Pásztorház utca 
Rigóvölgyi utca 1-27., 2-24. 
Somogyi Béla utca 
Szilágyi Erzsébet utca 1-17., 4., 8. 
 

Forrás: www.eon.hu – Áramszünetek 
Az adatok lezárásának dátuma: 2021. szeptember 25. 

Hulladékátvevő helyek Balatonkenese környékén 
Hová vigyük a különböző típusú hulladékokat? 

 ELEKTRONIKAI HULLADÉK, 
SZÍNESFÉM, 

VAS- ÉS VESZÉLYES HULLADÉK 
Bakony Fémker Kft. 

8100 Várpalota, 060/12. hrsz. 
Tel.: +36-20/468-51-00 

E-mail: info@bakonyfemker.hu 
ÉPÍTÉSI HULLADÉK, LOM, 
ZÖLD- ÉS CSOMAGOLÁSI 

HULLADÉK, 
VESZÉLYES HULLADÉK 

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

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

Henn Sándor 
Tel.: 06-30/947-47-49 

E-mail: henn111@t-online.hu 
 

VAS- ÉS ELHASZNÁLT 
ELEKTRONIKUS TERMÉKEK 

Pincési Tamás 
Tel.: 06-30/541-42-58 

VAS-, SZÍNESFÉM-, MŰANYAG-, 
PAPÍRHULLADÉK, 

IPARI BONTÁS, 
VESZÉLYES HULLADÉK, 

AUTÓBONTÁS, 
ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK 

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

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

Ha további működő hulladékle-
rakókról van tudomásuk Bala-
tonkenese környékén, kérjük, 
osszák meg velünk az elérhető-
ségét! 
balatonkenesehirlap@gmail.com 

 

A BALATONKENESE VSE 
MECCSEI 
2021. október 

2021.10.02. 15:30 
Balatonkenese VSE – Felsőörs 

Balatonkenese 

2021.10.09. 15:00 
Balatonkenese VSE – Bakonybél SZSE 

Balatonkenese 

2021.10.16. 15:00 
Balatonalmádi SE – Balatonkenese VSE 

Balatonalmádi 

2021.10.24. 11:30 
Balatonkenese VSE – Bakonynána 

Balatonkenese 

2021.10.31. 14:00 
Litéri SE – Balatonkenese VSE 

Litér 

Szurkoljunk együtt 
Balatonkenese csapatának! 
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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 
Október 5. (kedd) Kommunális 
Október 12. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
Október 19. (kedd) Kommunális 
Október 25. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Október 26. (kedd) Kommunális 
 Lomtalanítás 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Október 3. (vasárnap) Kommunális 
Október 10. (vasárnap) Kommunális 
Október 12. (kedd) Zöldhulladék 
Október 19. (kedd) Kommunális 
Október 25. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Október 26. (kedd) Kommunális 
 Lomtalanítás 
 
  

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

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

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

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

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

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

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

Gyűjtse inkább biológiailag lebomló zsákba, 
vagy komposztáljon! 

 

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

A közterületen lévő hulladéktárolók 
NEM KOMMUNÁLIS SZEMÉT TÁROLÁSÁRA VANNAK! 

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

 

A zsákokat a következő helyeken 
tudják megvásárolni 

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

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

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

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

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

 

Van képünk hozzá 
19. oldal 

A kiemelt sor 
megfejtése: 

„Ősz húrja zsong” 

1. Szőlőtőke 
2. Diós kalács 
3. Csigaház 
4. Vitorlás hajó 
5. Vakondtúrás 
6. Körte 
7. Tarajos gőte 
8. Vetési varjú 
9. Keresztespók 
10. Nádas csárda 
11. Boroshordó 
12. Zongora 
13. Bagoly 

 

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. 

 
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 
 

 

Legyen az Ön fotója 
a 

Balatonkenesei 
Hírlap 
borítóján 

vagy oldalain! 
balatonkenesehir-

lap@gmail.com 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

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

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

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

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

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

A Polgármester ügyfélfogadási ideje  
(előzetes bejelentkezéssel): 

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

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

BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL 
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 

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

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7:00-17:00 

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

BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL 
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 

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

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7:00-17:00 

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

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

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

Péntek: 8:00-13:00 
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY 

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

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

Péntek: 8:00-12:00 
VÁROSGONDNOKSÁG 

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

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

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

POLGÁRŐRSÉG 
06 30/621-58-71 

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 
elérhető munkanapokon hétfőtől csütörtö-
kig 8:00 órától 15:30 óráig, pénteken 8:00 
órától 12:00 óráig: 06 30/225-94-45 
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA BEJELENTÉSE 
Fényforrás Kft. 
Telefon: 06 70/408-69-08 
E-mail: fenyforraskft@gmail.com 
https://kozvilhiba.hu/ 

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

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS 
Dr. Saáry István Egészségház – 

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

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

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

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

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

Péntek: 10:30-12:00 
SZAKÁPOLÓI SZOLGÁLAT 

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

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

Rendelés 
csak előzetes időpontegyeztetés után! 

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. 

balatonkenese@tourinform.hu  
Nyitvatartás:  

Irodánk jelenleg zárva tart. 
Kérjük, e-mailben 
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: A JÓKAI HAJÓ KENESE KIKÖTŐJÉBEN. 
VASVÁRY-TÓTH TIBOR FOTÓJA. 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: OKTÓBER 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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