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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 

 

Bayer Emil: 

Novemberi álom 
Őszi köd von 
paplant a tóra 
rét vár 
fehér hótakaróra 
csakhamar itt a 
hosszú tél, 
vándor vagyok, 
ki útra kél, 
meleg téli 
kuckóra vágyom: 
s míg hajóján 
visz az álom, 
Krisztus fogja 
kezemet: 
Örök Rév 
felé vezet… 

2002. november 1. 
 

 
 

                        November 

Ebben a hónapban Kenese sportolói ad-
ták a fő témát. Futballcsapatunk reme-
kel, erőemelőink és a karatésok versenye-
ken jártak, ahonnan nem tértek haza üres 
kézzel; a Horgászegyesületben pedig sül-
lőkupát rendeztek. – Harminc(egy) éves 
lett a helyi Polgárőregyesület, a Hímző-
kör pedig 15. születésnapját ünnepelhet-
te. Ezen kívül megemlékeztünk az októ-
beri emléknapokról és trianoni emlék-
művet avattunk. Mozgalmas élet folyt a 
Tájházban, Csík Jánost és a Mezzo zene-
kart üdvözölhettünk a színpadon, a hó-
nap vége pedig már a töklámpásoké volt. 
Olvassanak örömmel! 

Nagy Krisztina 

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 
 

Bayer Emil: 
Ismét eljött az Ősz 
Hát ismét találkozom 
és Teveled. 
Hullanak a rozsdapiros 
levelek. 

Igen, megint 
itt van az Ősz. 
néha sejtelmes, 
néha bősz. 

És szép tengerünk, 
a Tó, 
mennyire megnyugtató… 
Fakul a kertekben a sok 
szép, színes virág, 
míg el nem jő a fehér, 
morcos téli világ. 

Közben uzsorás 
számolja pénzét 
s nem bánja, 
ó, nem bánja vétkét… 

Bőség, éhség, gyűlölet 
és Hit, Remény, Szeretet… 

Ősz van. – Istenem! 
Mentsd meg az Embervilágot! 
Igen, az Embert és 
a kis kerti virágot… 

2001. szeptember 9. 
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A 2021. szeptember 30-i képviselő-
testületi ülésen első napirendi pontja-
ként Balatonkenese Önkormányzatá-
nak 2021. I. félévi gazdálkodásáról 
szavazott a Testület. 

Balatonkenese város 2021. évi költ-
ségvetését az 1/2021. (III.11.) önkor-
mányzati rendeletével fogadta el a kép-
viselő-testület. Ebben 1.016.279.951 Ft 
költségvetési bevétellel, 1.016.279.951 
Ft kiadással és 0 Ft költségvetési hiány-
nyal számolt. 

2021. első félélévében 741.914.131 
Ft bevétel és 507.308.744 Ft kiadás tel-
jesült. Az Önkormányzat és intézményei 
első félévi gazdálkodása megfelelőnek 
értékelhető. A Képviselő-testület a be-
számolót elfogadta. 

Sor került a 2021. évi költségvetési 
rendelet módosítására is. A főösszeg 
főleg két változás miatt emelkedett meg: 
az egyik a TeSzedd pályázat keretében 
kapott közel 15 millió forint, a másik, 
hogy a 2020. évi beszámoló alapján 10,5 
millió forintos állami támogatás járt a 
városnak. 

Beszámoló hangzott el a Polgármes-
teri Hivatal 2020. évi tevékenységéről, 
melyből Jurcsó János polgármester ki-
emelte, hogy az előző évhez képest 
2020-ban közel 10%-os ügyiratszám-
emelkedés volt a Polgármesteri Hivatal-
ban, úgy, hogy személyes ügyintézésre 
nem volt lehetőség, s két dolgozóval ke-
vesebben dolgoztak. 2017-hez képest 
több mint másfélszer több határozat szü-
letett. 2017-ben 23 rendeletalkotás és 
rendeletmódosítás történt, 2020-ban 30. 
– 2016-hoz képest a lakosságszám 150 
fővel nőtt, amely 6%-os emelkedés. Nőtt 
a szociális és gyermekvédelmi intézke-
dések száma is. 2020-ban a születések 
száma csak a fele volt a halálozásoké-
nak. A házasságkötések száma viszont 
2012-höz képest megháromszorozódott. 

Elfogadták a képviselők a Balaton-
kenese egészségügyi helyzetéről határ-
időre beérkezett beszámolókat, Dr. Me-
láth Viola gyermekorvostól és Igazné 
Brutyó Marianna helyettes védőnőtől. 
Munkájukat a képviselő-testület határo-
zatban köszönte meg. 

Továbbtárgyalásra alkalmasnak ja-
vasolták a képviselők a VP6-19.2.1-7-2-
17 kódszámú, „Helyi identitást és kö-
zösségi együttműködést segítő fejlesz-
tések támogatása” című felhívásra be-
nyújtott pályázatot. A megbeszélés so-
rán több projektjavaslat is felmerült. 

Beszerzési eljárást indított és ajánlat-
tételi felhívást bocsátott ki a Testület a 
„Belterületi utak, járdák, hidak felújí-
tása” című pályázathoz kapcsolódóan. 
A projekt során a Táncsics utca útburko-
lata újul meg, a Batthyány lépcsőtől a  

A szeptemberi 
képviselő-testületi ülésen történt 

Az 2021. I. félévi gazdálkodás 
intézmények szerinti bontásban 

Balatonkenese Város Városgondnoksága 
Bevételek 
● Intézményi működési bevételek: 23.457.057 Ft, az éves tervezet 33,1%-a. 

Szállítási szolgáltatás bevételei, sírhelymegváltás, államháztartáson belül tovább-
számlázott közüzemi díjak, strandbevétel, az eladott belépők ÁFA-tartalma. 

● Felhalmozási bevételek: 1.000.000 Ft gépjármű eladásából, 480.000 Ft adomány. 
● Irányító szervtől kapott működési támogatás: 83.352.552 Ft, az éves tervezet 

73,8%-a. 
A strandbevételek a II. félévben realizálódnak, mely a Városgondnokság saját be-
vétele. 

Kiadások 
● Személyi juttatások: 32.172.096 Ft bérjellegű kifizetés, mely az egész éves tervezet 

42%-a. 
A tervezetthez képest jelentősebb bérkifizetés nem történt. A strand bérjellegű ki-
fizetései a II. félévben mutatkoznak meg. 

● A munkaadót terhelő járulékok: 4.542.883 Ft, mely az éves tervezet 39%-a. 
● Dologi kiadások: 32.556.812 Ft, az éves tervezet 54%-a. 
● Felhalmozási kiadások: itt a homokos plázs kialakításának költségei és a két strand 

pályázatból történő felújítása jelenik meg. 

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
Bevételek 
● Intézményi működési bevételek: 822.900 Ft – Terembérlet, újság hirdetéseinek 

bevétele, pályázati forrás. 
● Irányító szervtől kapott működési támogatás: 13.274.347 Ft. 
Kiadások 
● Személyi juttatások: 6.577.476 Ft bérjellegű kifizetés, mely az egész éves tervezet 

35%-a. 
● A munkaadót terhelő járulékok: 1.022.716 Ft, mely az éves tervezet 38%-a. 
● Dologi kiadások: 5.490.863 Ft, az éves tervezet 15,8%-a. 

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 
Bevételek 
● Működési bevételek: 2.501.001 Ft. – Esküvők után fizetett eljárási díj, perköltség. 
● Irányító szervtől kapott működési támogatás: 51.085.232 Ft. 
Kiadások 
● Személyi juttatások: 44.457.710 Ft bérjellegű kifizetés, mely az egész éves tervezet 

47,7%-a. 
● A munkaadót terhelő járulékok: 6.552.796 Ft, mely az éves tervezet 45,6%-a. 
● Dologi kiadások: 6.849.727 Ft, az éves tervezet 45,7%-a. 
● Felhalmozási kiadások: 84.495 Ft – kisértékű tárgyi eszköz beszerzése. 

Balatonkenese Város Önkormányzata 
Bevételek 
● Közhatalmi bevételek: 146.206.721 Ft. 
● Intézményi működési bevételek: 11.580.820 Ft 
● Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 220.980.042 Ft. 
● Felhalmozási bevételek: 62.214.796 Ft. 
Kiadások 
● Személyi juttatások: 26.329.209 Ft, mely az előirányzat 48,7%-a. 
● A munkaadót terhelő járulékok: 2.217.203 Ft, az éves tervezet 43,8%-a. 
● Dologi kiadások: 37.143.039 Ft, az éves előirányzat 43,8%-a. 
● Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.066.165 Ft – Segélyek, szociális juttatások. 
● Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 120.458.848 Ft 
● Beruházások: 12.899.799 Ft – A „Tisztítsd meg az országot” projekt keretében 
kamerapontok felállítása és hulladék szedésére alkalmas eszközök beszerzése. 
● Felújítások: 7.222.389 Ft 
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hídig, valamint a Táncsics utca járdája, 
a katolikus plébániától a Széchenyi ut-
cáig. A pályázat támogatottsága 65%, 
35% önerő mellett. 

Tárgyalták a képviselők Balatonke-
nese 2021-2024. évre vonatkozó gaz-
dasági programjának tervezetét. A 
stratégiai és fejlesztési célokat meghatá-
rozó tervdokumentum teljes terjedelmé-
ben elérhető Balatonkenese honlapján. 

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

– nk – 
 

Hirdetmény 
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete ezúton kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Balatonkenese Kultúrájáért Díj alapításáról, adomá-
nyozásának rendjéről szóló 1/2015 (I.16.) önkormányzati 
rendelete alapján a Balatonkenese Kultúrájáért díj 
adományozásához az adományozott személyére te-
gyen javaslatot a következők szerint:  

Az adományozott személyre az ajánlatot indoklással 
együtt 2022. január 10-ig a Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági 
és Sportbizottsághoz címzett, zárt borítékban nyújthatja 
be, a Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal recepcióján 
(8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.). 

A Balatonkenese Kultúrájáért Díj adományozható a kul-
túra, a művészet és a közművelődés területén dolgozó 
azon személyeknek, közösségeknek, akik legalább 5 
éves kiemelkedő szakmai múlttal, példamutató magatar-
tással, aktív közéleti tevékenységgel rendelkeznek. Ma-
gas színvonalú munkájukkal elősegítik Balatonkenesén 
a kultúra, illetve a művelődés fejlődését. A díj adományo-
zásának nem feltétele, hogy az adományozott az önkor-
mányzattal vagy bármelyik intézményével, illetve az ön-
kormányzat fenntartásában lévő társulással bármilyen 
jogviszonyban áll vagy állott. 

Jurcsó János  
polgármester 

 

Hirdetmény 
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete ezúton kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy a he-
lyi elismerő címek és kitüntetések alapításáról, adomá-
nyozásuk rendjéről szóló 13/2011 (X.28.) önkormányzati 
rendelete alapján a Balatonkenese Jövőjéért díj ado-
mányozásához az adományozott személyére tegyen 
javaslatot a következők szerint: 

Az adományozott személyre az ajánlatot indoklással 
együtt 2022. január 10-ig a Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági 
és Sportbizottsághoz címzett, zárt borítékban nyújthatja 
be, a Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal recepcióján 
(8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.). 

A díj alapításának célja azoknak a személyeknek az el-
ismerése, akik a településen a nevelő-oktató munkát 
elősegítve, a fiatalabb és idősebb generációk együtt-
élésében, városunk közösségi életének formálásá-
ban több évtizedes, kiemelkedő munkát végeztek és ez-
zel olyan életművet alkottak, mely méltó arra, hogy az 
önkormányzat elismerését elnyerje, és a jövő generáció 
számára ezen személyek munkáját példaként állítsa. A 
díj csak természetes személyeknek adományozható. A 
díjat évenként legfeljebb két fő kaphatja. 

Jurcsó János  
polgármester 
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
20 évvel ezelőtt, 2001. november 24-én nyilvánította a ma-

gyar kormány nemzeti gyásznappá október 6-át. Ma emlékezni 
gyűltünk össze a nemzet vértanúira, a magyar honvédsereg ti-
zenkét tábornokára és egy ezredesére, valamint Magyarország 
első alkotmányos miniszterelnökére, akik a Habsburg bosszú-
hadjárat áldozatává váltak, és akiknek az oly hőn áhított sza-
badság helyett 1849. október 6-án a halál jutott. 

Haynau parancsára a szabadságharc megtorlásáért felelős 
rögtönítélő hadbíróságok nem sokat teketóriáztak: embertelen, 
hideg nyugalommal küldték halálba a nemzet szabadságáért 
küzdő hazafiakat. Bárkit, aki szólt az igazságról, segítette a 
magyar szabadságharcot, vagy akár csak hangosan imádkozott 
érte. 

A halálos ítéletek értelmi szerzői és annak végrehajtói úgy 
vélték, a kegyetlen bánásmód eléri célját, és elrettentő példa-
ként áll majd a szabadság után áhítozó nemzetnek. De téved-
tek, hisz nem voltak tisztában azzal, hogy a pusztítások, kivég-
zések, megalázások, az elnyomás és bosszúhadjárat ellenére a 
forradalom és szabadságharc hősei által képviselt értékek ki-
törölhetetlenül gyökeret vertek a magyarságban. 

A szabadság utáni vágy ott él bennünk, a lelkünkben, szí-
vünkben; ezt fogalmazták meg hajdan a márciusi ifjak is ak-
kor, amikor Petőfivel együtt mondták: „rabok tovább nem le-
szünk”, s ez vezetett a forradalomhoz és szabadságharchoz. 
Visszatekintve az 1848-49-es eseményekhez, azt tapasztaljuk, 
hogy a magyar szabadságharc nem csak egy kis európai nem-
zet függetlenedési vágyáról szólt, hiszen a részt vevő sokféle 
származású katona közös küzdelme az európai szabadságért is 
folyt. 

Az aradi vértanúk, a szabadságharc hősei a kényelem he-
lyett a küzdelem mellett tették le voksukat, ki mertek törni a 
kor szellemének fogságából, a megújulást választották, meg-
mutatták: amikor összefogunk, és cselekvő magyarokká vá-
lunk, akkor csodákra vagyunk képesek. Tettükkel a magyar 
nemzetet a modern kor szabadságszerető népei közé emelték. 

Áldozatok és hősök is voltak egyben. Áldozatai annak a 
hatalomnak, amely nem nézte jó szemmel a nemzeti önrendel-

kezési törekvéseket, nem bírta elfogadni a szabadságszerető 
népek óhaját. 

Hősök, mert mindazt, amit tettek, nem önös érdekből cse-
lekedték, nem személyes érdek vezette őket. Igazságért kiál-
tottak a magyar nép nevében, a magyar szabadságért harcoltak, 
bár csak négyen voltak született magyarok, de ez nem számí-
tott: a Kárpát-medence népeit egységesen jelenítették meg, 
egymással összefogva küzdöttek az utolsókig, tartottak ki a 
szabadság eszméje mellett, s ezzel a hősies helytállásukkal vál-
tak a szabadság jelképévé. 

Felidézve a történelmi eseményeket, bátran kimondhatjuk: 
a szabadságharc a leverése ellenére sem volt hiábavaló küzde-
lem: a forradalom előtti állapotokat ugyanis többé már nem le-
hetett visszaállítani, hazánk elindult a polgári fejlődés útján, és 

a bukás ellenére a nemzetben nemcsak tovább 
élt, hanem erősödött is a szabadság és a függet-
lenség eszméje. 

Jól tudjuk, nemzetünk ereje mindig is abban 
rejlett, hogy történelmünk viharos eseményei 
ellenére képesek voltunk felállni, megújulni, 
megerősödni, megmaradni. Vörösmarty Mihály 
ekként fogalmazta meg ezt: „És annyi balsze-
rencse közt, / Oly sok viszály után, / Megfogyva 
bár, de törve nem, / Él nemzet e hazán." – Igen, 
mi itt vagyunk, a mohácsi vész, a levert forra-
dalmaink ellenére, és nem feledhetjük az örök 
igazságot: elődeinknek köszönettel tartozunk, 
utódainknak pedig hatalmas felelősséggel. Meg-
tanulhattuk: egy megálmodott szabad országért 
tennünk kell, ezzel tartozunk őseink emlékének 
és irányt mutatunk utódainknak. 

Az emlékezés tehát egyszerre szól a múltról, a jelenről és a 
jövőről. A múltról, hisz történelmünk egyik fájó eseményét idéz-
zük fel ma, amikor lerójuk tiszteletünket az aradi vértanúk előtt. 
A jelenről, mert bennünk tovább él a szabadság eszméje, és a 
jövőről is, mely csak a tettekre váltott álmokból táplálkozhat. 

A megemlékezések lehetőséget adnak az összefogásra, a 
közös célok meghatározására, a közös küzdelemre – ehhez 
meg kell értenünk október 6. üzenetét. 

Az aradi tábornokok és ezredesek hűek maradtak a vállalt 
ügyhöz. Az osztrák és orosz katonai túlerővel levert harc vé-
gén az itthon maradással és a fegyverletétellel önként vállalták 
sorsukat. Jól tudták, hogy rabság, s akár halál is várhat rájuk. 
Mégsem hátráltak meg, a végső percekben is egymást erősítet-
ték. 

Sokat tanulhatunk tőlük: igazi hazaszeretetből, a nemzet 
iránt érzett alázatból és küzdeni tudásból. A vértanúk között 
volt horvát, szerb, német, osztrák, örmény, magyar, mégis 
„egy zászló alatt egy haza fiainak” vallották magukat. Egy-
másba kapaszkodva, egymást támogatva küzdöttek ugyanazon 
célért: a hazáért és a jövőért. És ebben rejlik a nagy titok, a 
legfontosabb üzenet. Csak együtt, egymással összefogva tud-
juk a nehézségeket leküzdeni, csak így tudunk előre menni. 

Jurcsó János 
polgármester

„Elődeinknek köszönettel tartozunk, 
utódainknak pedig hatalmas felelősséggel” 

Emlékezés az aradi vértanúkra, 2021. október 6-án 
a balatonkenesei református temetőben 
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Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt megjelentek! 
Harmadik alkalommal mondhatok ünnepi beszé-

det október 23-án, így egyre nehezebb olyan monda-
tokat megfogalmazni, amelyek nem önmaguk ismét-
lései. Minden igyekezetem ellenére azonban muszáj 
akár már sokadjára is elmondani bizonyos dolgokat. 
Mert vannak olyan alapvetések, amelyek nemcsak 
egyes ünnepnapokra érvényesek, hanem szükségsze-
rűen, jellemünkből fakadóan a mindennapjainkat is 
meghatározzák. Számomra ilyen megingathatatlan 
tézis az összetartozás, az egymás iránti tisztelet és a 
többségi akarat elfogadásának tana. A múltunkból fa-
kadó kötelességünk a jövővel szemben, hogy Ma-
gyarországot olyan hellyé tegyük, ahol az emberek 
együtt, és nem egymás ellenében ünnepelnek október 
23-án. 

Mi teszi naggyá, dicsővé és dicsőségében meg-
kérdőjelezhetetlenné október 23-át, kétszeresen is? 
1956-ban és 1989-ben ezen a napon mutatkozott meg 
a jobbik énünk. A legszebb képességünk. Az, hogy az ezer 
meg egy különbözőségünk, a származásunk és a nevelteté-
sünk, a hitünk és a világnézetünk ellenére összeköt bennünket 
valami sokkal erősebb: a haza és a szabadság szeretete. – És itt 
évről évre ismételnem kell magam: a szabadságot és a hazát 
nem lehet egymás ellenében szeretni. Mert azzal felszámol-
nánk mindkettőt. A hazát, mint sorsközösséget és a szabadsá-
got, amely Bibó István szavaival élve „ott kezdődik, ahol meg-
szűnik a félelem”. Ha ehhez tartjuk magunkat, azzal emléke-
zünk méltón 1956 hőseire és 1989 reményeire. A méltó emlé-
kezéshez, a hősök tiszteletéhez és a remények fel nem adásá-
hoz az is szükségeltetik, hogy képesek legyünk részleteiben 
megismerni az örökséget, amit ránk hagytak. 

Mit jelent ez számomra? Az összefogásban, a bátor kiállás-
ban és a végsőkig kitartásban találom meg az emberség és a 
bölcsesség, a visszanyert méltóság csodáját, ami megteremti 
azt a közösséget, amelyet ünnepelnünk kell minden évben ok-
tóber 23-án. 1956-ban eleink és 1989-ben mi magunk is re-
ménykedtünk egy olyan köztársaság létrejöttében, amelyben 
visszanyerjük méltóságunkat, megleljük emberségünket, ily 
módon méltóvá válva 1956 emlékéhez, s megszolgálva a 21. 
századi jövőt is. Nem kell hozzá mást tennünk, csak ragasz-
kodni ’56 eszményeihez és ’89 reményeihez. A köztársaság-

hoz. Az összefogásban rejlő 
erőhöz. A mások meghallga-
tásából születő kollektív böl-
csességhez. A tisztelet és alá-
zat nagyszerűségéhez. Az em-
berséghez és a szolidaritás-
hoz. Ragaszkodni Európához. 
Ragaszkodni az esélyek egyen-
lőségéhez. Hinni az egység és 
a közösség építő erejében. 

Tisztelt megemlékezők! 
Mi, akik csak könyvekből, 
mások elmondásából ismer-
jük 1956 igazi arcát, hálásan 
és büszkén kell, hogy a forra-
dalom halottjaira emlékez-
zünk, és a még élő hősei előtt 
fejet kell, hogy hajtsunk. 65 
évvel ezelőtt ők olyan bátrak 
voltak, amilyenek lehet, mi 
sosem leszünk. Nem féltek el-
lentmondani, véleményt for-
málni és felemelni hangjukat. 
Nem féltek az erősebbel, a na-
gyobbal szembeszállni, nem 
féltek barikádot emelni és 
fegyvert ragadni. Megtették 

önmagukért és a következő nemzedékekért. Helyettünk is, 
hogy nekünk ne kelljen. Sem félni, sem nélkülözni, sem idegen 
elnyomástól szenvedni. Ők összefogtak és egymást támogatva 
mentek előre. Azt hiszem, jó lenne felnőni hozzájuk. Jó lenne 
nem egymással szemben álló felekként küzdeni végig a napo-
kat és a hónapokat, az egész életünket, mindig csak azt han-
goztatva, hogy a mi igazságunk létezik. Ehelyett nyitottan kel-
lene közeledni egymáshoz, meghallgatni mások véleményét, 
és nem restellni bevallani, ha nem nekünk van igazunk. Így 
válhatunk méltókká október 23-a hőseihez, akik egymásba ka-
paszkodva, egymást támogatva küzdöttek ugyanazokért a cé-

lokért: a hazáért és a jövőért. Köszönöm, és köszönjük nekik, 
hogy példát mutattak a világnak és az utókornak. Olyan irány-
tűvé váltak ők, ami mindannyiunk zsebében ott lapul. Csak 
használnunk kell. Ami mindig segít, ha döntést kell hozni, és 
ha figyelünk a mutatójára, akkor a világunk olyan hellyé vál-
hat, ahol véres forradalmak már nem szülnek hősöket. Tanul-
juk meg hát a tájoló használatát, és tanítsuk meg rá a gyerme-
keinket is, hogy elődeink áldozata ne legyen hiábavaló. 

 
Jurcsó János 

Balatonkenese város polgármesterének 
megemlékező beszéde 

„A szabadságot és a hazát 
nem lehet egymás ellenében szeretni” 

1956-os megemlékezés október 23-án 
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Nagy szeretettel köszöntök ma min-
denkit Balatonkenesén, amikor nem 
csupán megemlékezünk, de emlékezte-
tünk is a 101 éve aláírt trianoni béke-
szerződésre. 

Ahogy idefelé jöttem, s gyönyör-
ködtem az őszi tájban, Veszprém me-
gye szépségében, eszembe jutott a Tu-
rul-legenda, amely szerint a honfoglaló 
magyarokat egy felsőbb hatalom ve-
zette ide. A legenda így szól: „A ma-
gyarok fejedelme, még a levédiai tar-
tózkodásuk idején azt álmodta, hogy 
hatalmas sasok támadták meg az álla-
taikat, és kezdték széttépni őket. Az em-
berek megkísérelték elkergetni a saso-
kat, de nem sikerült, mert mindig más-
honnan támadtak. Ekkor megjelent egy 
gyors, bátor turul, és a magasból tá-
madva megölte az egyik sast. Ezt látva 
a többi sas elmenekült. Ezért elhatároz-
ták a magyarok, hogy máshová mennek 
lakni. Elindultak Attila földjére, melyet 
örökül hagyott rájuk, de az utat nem is-
merték. Ekkor ismét megjelent a turulma-
dár, s a fejedelem fölé szállva lekiáltott 
neki, hogy kövessék őt, amíg el nem tűnik 
a szemük elől. 

Az álom után nem sokkal dögvész 
ütött ki az állatok között, s a mindenfelé 
fekvő tetemeken lakmározó keselyűk kö-
zül egy arra repülő turul a magasból le-
rúgta az egyiket. Ezek után felismerve az 
álmot e jelenetben, az összes magyar fel-
kerekedett és követte a turult. Ahol a ma-
dár eltűnt a szemük elől, ott tábort ütöt-
tek. Ekkor ismét előtűnt a turul és a ma-
gyarok követték, minden népükkel együtt. 
Így jutottak el Pannóniába, Attila egykori 
földjére. Itt aztán a madár végleg eltűnt a 
szemük elől, ezért itt maradtak.” 

A legenda szerint tehát feltételezhet-
jük, hogy Árpád vezér ambícióit kevésbé 
a panoráma határozta meg, sokkal inkább 
a táltosok közvetítette hitvilág. Így ezer 
év távlatában úgy gondolom, jó válasz-
tásnak, alkalmas hazának bizonyult a ke-
recsensólyom fészekrakó helye. 

Viszont, ha már sorsfordító eseményt 
említünk, a honfoglalást, mint a magyar-
ság egyik legszebb történelmi pillanatát, 
úgy vissza kell emlékeznünk nemzetünk 
legtragikusabb eseményére, Trianonra is. 
Mit jelent számunkra Trianon? Minde-
nekelőtt engedjék meg, hogy korrigáljam 
a „békeszerződés” kifejezést, „békediktá-
tum”-ra. Diktátum, mert az első világhá-
ború győztes hatalmai egyoldalúan, ön-

kényesen, etnikai szempontokat figyel-
men kívül hagyva, és emberséget mel-
lőzve rajzolták át Magyarország térképét. 
Amikor Trianonról beszélünk, mindig 
számokat sorolunk. Gazdasági mutató-
kat, négyzetkilométereket, elcsatolt vas-
úti váltókat. A hadsereg létszámcsökken-
téséről beszélünk, jóvátételi összeget és 
lakosságszámot említünk. De látnunk 
kell, hogy minden egyes statisztikai adat 
mögött, minden egyes elcsatolt centimé-
teren túl egy emberi élet van. Egy sors, 
egy lélek, amely átélte, hogy a határ át-
lépte őt, s ezzel minden vele járó követ-
kezményt is el kellett szenvednie. Idegen-
ként kényszerült tovább élni a szülőföld-
jén, befogadottként a saját otthonában. A 
bosszú célpontja lett, védtelenül, nemzeti 
és kulturális közegétől eltávolodva. Mi, 
az anyaországban maradtak nem is tudjuk 
elképzelni vagy átérezni azt a fájdalmat, 
amelyen a külhoni magyarság keresztül-
ment, vagy mindmáig keresztülmegy. 
Számunkra természetes, ami számukra 
álom – vagy ami még borzasztóbb: em-
lék. Nekünk magától értetődő a magyar 
nyelv használata az oktatásban, a hivatali 
ügyintézésben, a mindennapi életben. 
Identitásunk annyira evidens, hogy már 
nem is tudjuk megbecsülni. S csak akkor 
csodálkozunk rá, hogy micsoda jelentő-
sége van, amikor erdélyi, felvidéki, kár-
pátaljai vagy épp vajdasági magyar bará-
tainkkal találkozunk, akik mindmáig 
büszkén őrzik és gyakorolják mindazokat 
a hagyományokat, amelyektől magyar a 
magyar. Fülünknek tetszik, sőt őszinte 

mosolyt kelt, ha egy három-széki vagy 
épp Nyitra megyei látogatáskor ízes 
magyar beszédet hallunk. Így érezzük 
igazán azt, hogy összetartozunk – vagy 
hogy a művészt idézzem: Egy vérből 
valók vagyunk. Meghitt momentumok 
ezek, s hiszem, hogy méltán szolgálnak 
rá, hogy megemlítsem őket. 

Nem is olyan régen volt szerencsém 
részt venni egy konferencián – sajnos a 
járvány miatt, mint megannyi esemény, 
ez is az online térbe kényszerült –, ahol 
a határon túli magyarság különböző 
képviselőivel emlékeztünk vissza Tria-
nonra. Ami engem akkor meglepett, 
hogy a szomorúság és keserűség atmo-
szféráját a vigasztalódás és az optimista 
jövőbe tekintés váltotta fel. Mert mi, az 
anyaországban élők kétségek között 
bánkódunk a száz évvel ezelőtti diktá-
tum következményei miatt, és mégis 

azok vigasztaltak bennünket, akik mind-
ezen szörnyűségeket elsőkézből tapasz-
talták. Reménykeltően mutattak a jövőbe, 
hogy a gyász és a fájdalom a gyógyulási 
folyamat része, de a sebekkel együtt kell 
tudni élni. Az elszenvedett sérelmeket fel 
kell dolgozni, de elfelejteni nem szabad. 
Viszont erőt kell meríteni belőlük. Büsz-
kének kell lennünk, hogy e hányatott 
sorsú, ezeréves nemzet mindmáig talpon 
van, és képes az összefogásra. Legyünk 
hálásak, hogy van lehetőségünk utat ta-
lálni azokhoz, akiken átlépett az ország-
határ, és akiket figyelmen kívül hagyott a 
nagyhatalmak érdeke. Újra meg kell ta-
nulnunk, hogy az emberi kapcsolat érték, 
a munkánk, a hagyományaink, a nyel-
vünk, a kultúránk kincsei, az emlékeink 
mind-mind felbecsülhetetlen értékkel bír-
nak, és kötelességünk megvédeni őket az 
utókor számára. 

Engedjék meg, hogy Gárdonyi Géza 
szavaival érzékeltessem, mit jelent szá-
momra magyarnak lenni: „A magyarság 
nem kalapdísz, hanem a szíve mélyén vi-
seli a magyar, mint tenger csigája a 
gyöngyét. A magyarságunk érzése mé-
lyen bent ég bennünk, hogy szinte ma-
gunk sem tudunk róla, mint a tűzhányó 
hegyek, amelyek hideg kőhegyek, de egy-
szer megmordulnak.” Ezt vallva hiszem, 
hogy mi, magyarok sziklák vagyunk; el-
szunnyadt vulkánok, akiknek ideje ráéb-
redniük sorsukra s az erejükre. Nem ke-
reshetünk kifogásokat, kibúvókat a fele-
lősségvállalás, a kapcsolat- és közösség-
építés feladata alól. Nem szabad tévhite- 

Trianon-emlékmű avatása
Trianon emlékművet avatott Balatonkenese városa 2021. október 9-én. A közadakozásból elkészült turulszobor vitéz Csák Attila 
szobrászművész alkotása. Létrehozásában az alkotón kívül kenesei civilek működtek közre: a Trianoni Összefogás Csoportjának 
tagjai, elsősorban Kerényi Ildikó és Dániel, valamint Braccini Éva. A szobor avatásán jártunk. 

Vörösmarty Éva,
a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke
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Balatonkenesén 
ket keltenünk, revizionista vágyálmok-
kal mérgeznünk a szétszakított magyar-
ságot, hanem az összefogásra, az össze-
tartozás-érzet erősítésére kell, hogy töre-
kedjünk. Megoldást kell találnunk a 21. 
század keretrendszerében, olyan kiutat 
ebből az útvesztőből, amely újraegyesít 
bennünket. Hogy is temetkezhetünk ön-
sajnálatba mi, magyarországi magyarok, 
amikor az erdélyiek átélték Ceaucescu 
terrorját, a felvidéki magyarok végig-
szenvedték a kitelepítések és lakosság-
cserék atrocitásait? Nincs jogunk pa-
naszkodni, amikor a kárpátaljai magyar-
ságmáig másodrendű, jogfosztott állam-
polgárként kényszerül élni az életét. Az 

sedjünk bele a jólétbe, ne azokat keres-
sük, ami megkülönböztet egymástól, ha-
nem vállaljuk fel a feladatot, amellyel ez 
a nemzet, a magyarság újra erős és egy-
séges tud lenni. 

Szeretném megköszönni Kerényi Il-
dikónak, Braccini Évának és Kerényi 
Dánielnek azt a másfél éves munkát, 
melynek eredményeként, civil adomá-
nyokból megvalósulhatott és elhelye-
zésre kerülhetett a turulmadár itt, Bala-
tonkenesén, ezen a méltó helyen, ahol 
otthont adott az emlékműnek az Önök 
közössége. 

Vörösmarty Éva 
a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke 
 

önkritikának van most itt a helye és ideje 
– és ebből születhetnek olyan emlékmű-
vek, olyan megemlékezések, mint ami-
lyen ez a mai. Így nyomatékosítva az 
esemény súlyát. 

Köszönöm, hogy meghívtak, és fel-
hívták a figyelmet arra, hogy igenis kö-
telességünk megemlékezni erről a nem-
zeti tragédiáról, s felelősek vagyunk 
minden határon túli magyarért. Ne te-
metkezzünk a gyászba, ne kényelme-
sedjünk bele a jólétbe, ne azokat keres-
sük, ami megkülönböztet egymástól, ha-
nem vállaljuk fel a feladatot, amellyel ez 
a nemzet, a magyarság újra erős és egy-
séges tud lenni. 
 

Kerti Teréz
Fenyvesi Lilla: Áruló Trianon című versét mondta el

 

A Pilinszky János Általános Iskola diákjainak műsora
 

Ha Trianonról esik szó, mindig számokban mérjük a vesz-
teségeket, és nem az emberekről beszélünk. És nem beszélünk 
arról sem, hogy mi az a végső üzenet, amivel az 1920-as évek-
ben Magyarország túl tudott lépni, föl tudott ocsúdni, és ami-
nek segítségével föl tudott állni. Ez pedig nem volt más, mint a 
20-as évek bethleni összefogást sürgető politikája. Mi, magya-
rok attól vagyunk még mindig a Kárpát-medencében, és azért 
vagyunk még mindig talpon, mert erős, és ha kell, összefogó 
nemzet vagyunk. Különben a mindannyi pofon után, amelyet 
történelmünk során elszenvedtünk, már régen a padlón kellene 
hevernünk. De mi mindig összefogunk, erőt merítünk egymás-
ból, támogatjuk a másikat és felállunk. Ha nem lett volna ez így 
a 20-as években, arról talán most jobb nem is beszélni. De itt 
vagyunk, és azt az utat járjuk, amit kijelöltek számunkra, ami-
kor megtanítottak minket összefogni, s arra, hogy a bajban 
egymásra számíthatunk. Másra, külső hatalomra, segítségre 
sajnos nem. Mi képesek vagyunk felülemelkedni a saját sér-
tettségeinken, összefogunk és együtt haladunk tovább az úton.

Amikor trianoni emlékművet avatunk, Trianonról beszé-
lünk, ez a legfőbb üzenet: fogjuk meg a mellettünk álló kezét, 
és higgyük azt, hogy nincs olyan akadály, amit együtt ne tud-
nánk legyőzni. 

Ebben látom Trianon üzenetét, amelyet mindannyiunknak 
meg kell fogadnunk. Köszönöm azoknak, akik az emlékművet 
megálmodták, akik a munkájukkal létrehozták, akik az adomá-
nyokat összegyűjtötték és akik ezt a mai napot megszervezték. 
Köszönöm szépen nekik! 

Jurcsó János, Balatonkenese város polgármestere
 

Jurcsó János, Balatonkenese polgármestere
 

A Szivárvány Népdalkör
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Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindnyájukat. Örülök, 
hogy ennyien összejöttünk, öröm látni, hogy vagyunk még magyarok 
itt, Balatonkenesén. 

Balatonkenese 101 éves tartozását rótta le a magyarság, a magyar 
nemzet és a külhonban élő magyarok felé ezzel az emlékművel. Ez az 
emlékmű az, ahol méltó módon fogunk megemlékezni június 4-én, ami-
kor a trianoni országfosztásra gondol minden igaz szívű magyar. Eljö-
hetünk ide, a virágunkat, koszorúnkat elhelyezhetjük, és mondhatunk 
egy imát az országhatárainkon belül és kívül élő magyar testvéreinkért. 
Nagy örömömre szolgál, hogy megépülhetett ez az emlékmű, a tetején 
vitéz Csák Attila művész úr alkotása, a magyarok szent madara, a kere-
csensólyom vigyáz most már minket, keneseieket is. Emlékeztetve arra 
a 101 évvel ezelőtti eseményre, amit az akkori antanthatalmak elkövet-
tek ellenünk – megalázva Magyarországot, széttépve nemzetünket, né-
pességünk több mint felét elszakítva az anyaországtól. Erre nekünk,
akik tudjuk, mi történt és hogyan történt, emlékeznünk és emlékeztet-
nünk kell – ez kötelességünk. El kell mondanunk gyermekeinknek, uno-
káinknak, mindazoknak, akik természetszerűen nem élték meg, mert a 
történelmünk része. El kell mondanunk azt is, mit tettek a magyar nem-
zettel 1920. június 4-én, amikor a trianoni palota folyosóján íratták alá 
a magyarok megbízottaival a békeszerződést, amellyel a szerződésen fe-
lül is tovább alázták őket. De tudniuk kell az egész folyamatról, hogyan
jutottunk el odáig, s miért méltánytalan ez. Kötelességünk elmondani:
ha bármerre kilépünk Magyarországról, a világon egyedülálló jelenség-
gel találkozunk: ezt az országot a saját nemzete határolja. Mindenhol a 
régi Magyarország területére lépünk. Ezt tudni kell a fiataloknak, mint 
azt is, hogy Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken nem véletlenül beszél-
nek magyarul. Történelmi tény, hogy ezeket az országrészeket elszakí-
tották tőlünk, erőszakkal, akaratunk ellenére. Ez az emlékmű és emlék-
hely az erre való emlékezésre ad nekünk méltó lehetőséget. 

Köszönetet szeretnék mondani mind az adakozóknak, mind a szer-
vezőknek, mind pedig a készítőknek, akik a pénzüket, munkájukat, 
energiájukat nem sajnálva tevékenykedtek, hogy létrehozhassuk az em-
lékművet. Bízom benne, hogy minden június 4-én ennyien vagy még 
többen leszünk, és kérek mindenkit: hozzák el a gyerekeket, az unoká-
kat, hogy tudjunk tudást, ismeretet átadni a jövőnek, a fiatalságnak. 

Kívánom mindnyájunknak, hogy sokáig tudjunk ez előtt az emlékmű 
előtt emlékezni, és legyünk büszkék, hogy ezt végre megtehetjük. Ve-
gyék birtokba, szeressék, még annak ellenére is, hogy ide nem ünnepelni 
jövünk, hanem megemlékezni. Mert emlékeznünk kell azokra az időkre 
is, amelyek bár történelmiek, de nem büszkék. Tegyük ezt együtt! 

Tömör István, Balatonkenese volt polgármestere
 

Tömör István 
Balatonkenese volt polgármestere 
 

Vitéz Csák Attila szobrászművész és Vörösmarty Éva
leleplezi a szobrot

 

Némethné Sz. Tóth Ildikó
református lelkész

 

Bucz Júlia
népdalénekes

 

Majoros Árpád költő
saját verseit mondta

 

Braccini Éva és Kerényi Dániel, 
a Trianoni Összefogás Csoportja nevében 

megkoszorúzta az emlékművet 
 

Sörédi Györgyné, Balatonkenese volt polgármestere
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…Illetve már harmincegy, de a kenesei polgárőrök tavaly a járványhelyzet miatt sajnos nem tudták megtartani a jeles 
eseményt ünneplő rendezvényüket. Nemrég került rá sor, melyről Nyemcsok Györgynével, az egyesület jelenlegi vezető-
jével beszélgettünk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Hogyan telt a harminca-
dik év megünneplése, a har-
mincegyedikben? 

Szerencsére minden úgy, 
ahogyan elterveztük. Pályáz-
tunk a Magyar Falu Program 
keretében a születésnap méltó 
megünneplésére, és 500.000 
forintot nyertünk. Az ese-
mény forgatókönyve, az el-
képzeléseink és az ajándékok 
már megvoltak, csak le kellett 
őket porolni. Az Erzsébet 
vendéglőben zajlott a rendez-
vény. A meghívott vendégek, 
a résztvevők eljöttek: itt vol-
tak az egyesületi tagok, a járás egyesületi elnökei, az Újkígyósi 
Polgárőr Egyesület tagjai, az Önkormányzat, a Rendőrkapi-
tányság, a Rendőrörs, a Megyei Polgárőr Szövetség vezetői, 
tehát mindenki, aki számít. 

A születésnapi tortát Eleven Lajostól kaptuk ő ajánlotta fel 
az egyesületnek, amit ez úton is nagyon köszönünk! Összessé-
gében a rendezvény nagyon jó hangulatban zajlott. 

– Azokkal ünnepelhettetek, akikkel a legszorosabb kapcso-
latban vagytok. Milyen a kapcsolatotok a társszervezetekkel? 

Együttműködünk Balatonkenese város Önkormányzatá-
val. A rendőrséggel és a polgárőrszövetség országos és me-
gyei vezetésével is jó a kapcsolatunk. A rendőrökkel közös 
szolgálatot is szoktunk teljesíteni. Jómagam járási koordiná-
torként minden hónapban más településen tartok járási érte-

kezletet. 
– A kenesei polgárőrség alapítója, Kovács 

Ervin bácsi részt tudott venni az eseményen? 
Ervin bácsi sajnos nem volt, az egészségi ál-

lapota miatt nem tudta vállalni, hogy eljön. 
A terveinkben még az szerepelt, hogy ze-

nés-táncos rendezvényt szerettünk volna tartani 
az évfordulón, de az étteremben nem volt meg 
ehhez a lehetőség, ezért annyi változás történt, 
hogy ez a rész elmaradt. Így a pénzmaradvány-
ból egy budapesti kirándulásra került sor októ-
ber 9-én, az egyesületi tagokkal. Nem bérelt 
busszal mentünk, hanem tömegközlekedéssel. 
Jártunk a Rendőrmúzeumban, ami a szakmai ré-
sze volt a kirándulásnak, voltunk a Margit-szi-
geten, beültünk egyet ebédelni – szép és emlé-
kezetes nap volt, ami a 30. évfordulónkhoz kö-
tődik. 

„A polgárőrségnek Kenesén hagyománya van” 
Harmincéves a Balatonkenesei Polgárőr Egyesület 

A Balatonkenesei Polgárőr Egyesület 1990-ben, Veszprém megyében elsőként szerveződött meg, 64 taggal. Az országban is 
az első volt az újonnan alakuló helyi szervezetek között. Életre hívója Kovács Ervin, aki huszonegy éven keresztül állt a 
kenesei polgárőrök élén. Alapító tag volt még többek között Barnóczky Sándor József és Pintér József is – sajnos ők már 
nem lehetnek közöttünk. 

Sokan kezdettől fogva támogatták a szervezet Balatonkenese közbiztonságáért végzett önkéntes szolgálatát.  

2014-ben Balatonkeneséért Érdemérmet, 2016-ban az Országos Polgárőr Szövetség elnökségétől pedig Polgárőr Város címet 
vehetett át az egyesület akkori elnöke, Ritter József. Az elmúlt évek során több kenesei polgárőr is rangos elismerésben 
részesült: Szent László Emlékplakettel, Sárkányölő Szent György Emlékplakettel, Arany és Ezüst Polgárőr Érdemkereszttel 
ismerték el munkájukat. Nyemcsok Györgyné 2020-ban, október 23-a alkalmából Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrend 
kitüntetésben részesült. 

Az egyesület a szolgálaton túl is részt vesz Balatonkenese életében: a közösségi rendezvényeken, mint amilyen például a 
Lecsófesztivál, mindig ott találjuk a kenesei polgárőrök jókedvű, családias hangulatú csapatát. 
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– Amikor végigtekintetek az eltelt harminc éven, milyennek 
látjátok? Mire emlékeztek szívesen és mire kevésbé? 

Minden egyesület életében vannak hullámhegyek és hul-
lámvölgyek, ez a kenesei Polgárőr Egyesületnél sincs más-
képp. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy régebben hatvan 
tagja volt az egyesületnek, most meg tizennyolcan vagyunk. 
Ugyanakkor az utóbbi egy hónapban hat új taggal bővültünk, 
ez meg már hegymenet. 

– Mennyire jellemző, hogy a belépő új tagok maradnak is? 
Szerencsére nincs olyan, hogy aki új tagként érkezik, az 

jött és ment volna. Nemrég egy egész család lépett be az egye-
sületbe, szülők és a felnőtt lányuk; a fiatalabb pedig Ifjú Pol-
gárőrként. 

– Tehát aki egyszer megszimatolja közelről ezt a dolgot és 
van hivatástudata, az marad… 

Pontosan. Aki egy ilyen egyesületbe belép, valami elhiva-
tottságot biztos, hogy érez, ami csak úgy nem múlik el. Ez a 
harminc év minket most már arra kötelez, hogy az egyesületet 
fenntartsuk, fejlesszük és működtessük, mert a polgárőrségnek 
Kenesén hagyománya van. Nemrégiben hallottam egy mon-
dást erről: a hagyományőrzés nem azt jelenti, hogy őrizzük a 
hamut, hanem azt, hogy továbbvisszük a lángot... 

– A Balatonkenesei Hírlap és olvasói nevében köszönjük 
szépen a munkátokat, és boldog születésnapot! 

– nk –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nem a mi szemetünk 
de a mi városunk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Október 24-én szemétszedési akcióban vet-
tek részt a kenesei polgárőrök. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TeSzedd akcióban segítő civilek közre-
működésével gyűjtöttek össze sok zsák sze-
metet a városban. 
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Több mint varrószakkör 
15 éves a Balatonkenesei Gobelin- és Hímzőkör 

Kiállítással ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a Balatonkenesei Gobelin- és Hímzőkör. A Kultúra Házában rendezett 
megnyitón Jurcsó János polgármester köszöntötte a Hímzőkör tagjait és a megjelenteket. Kiemelte: tizenöt év nagy idő, a civil 
szervezetek örülnek, ha ennyit megélhetnek. 
– Ma már baráti társaságoknál is nagy a fluktuáció, és annyi minden van, amely az emberek közösségeit, akár a családot is 
kettéválaszthatja, hogy amikor tizenöt évet együtt tölt valaki a másikkal, az már nem csupán egy tevékenységre szerveződött 
társaság, hanem baráti kör. A barátságok pedig felértékelődnek, főleg az utóbbi másfél évben, amikor megélhettük, milyen, 
amikor számíthatunk egymásra. Amíg ilyen képek születnek, a település és az alkotó is többé válik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

képpen szót kell ejtenünk. 
A hímzésnek ez a fajtája a 16. században gyökerezik, azóta 

fejlődik és maradt fenn napjainkig. A magyar köznapi szó-
használatban gobelinnek nevezik a kézzel szőtt, művészi igé-
nyű kárpitot és az utánzó hímzést egyaránt. Az elnevezés a 
francia Gobelin családtól származik, akik fonalfestéssel és ta-
kácsmesterséggel foglalkoztak. A technika létrehozásakor az 
volt a céljuk, hogy a nagy festőmesterekkel felvegyék a ver-
senyt. – Ha körbenézünk, elmondhatjuk, hogy jól sikerült, 
örökségük él. A gobelin, más néven falikárpit, stílusban ha-
sonlít a fali szőttesekre, ám a kárpitokkal ellentétben ezek úgy-
nevezett kanavára, vastag, tompa hegyű tűvel, legtöbbször 
gyapjúfonallal öltve készülnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Németh Sándorné, a Hímzőkör vezetője a jubileumon a település és 
az Önkormányzat ajándékutalványát vehette át Jurcsó János pol-
gármestertől. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zőművészeti alkotások másolatait lehet kivarrni, de napjaink 
kedvelt meséinek figurái is megjelennek, illetve a közismert 
csendéletek, tájképek vesznek minket körül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Hímzőkör tagjai azonban nem csak a gobelinben nagyon 
jók; láthatjuk, hogy más technikákat is szívesen alkalmaznak 
és folyton tanulnak: höveji csipkevarrást, keresztszemes hím-
zést készítenek, illetve gyöngyfűzést is láthatunk – ez mind-
mind a sokszínűségüket mutatja. 

Sokat hallhatunk arról: idős korukra az emberek elmagá-
nyosodnak, az emberi kapcsolatok hanyatlóban vannak, s 
nincs már meg az a hagyományos értelemben vett közösség 
egy településen, mint régen. Amikor Kenesére kerültem, azt 
láttam, hogy több olyan jól működő klub és társaság is van, 
mint a Hímzőkör, amelynek tagjai hétről hétre találkoznak 
egymással. – A Balatonkenesei Gobelin- és Hímzőkör 2006- 
 

A kiállítást Benkő Gabriella nyitotta meg. 

Kedves Hímzőkör, kedves ünneplő kö-
zönség! 

Nagyon nagy megtiszteltetés a szá-
momra, hogy a mai napon Önökkel, vele-
tek ünnepelhetek, és közreműködhetek en-
nek a csodálatos kiállításnak a megnyitó-
ján. Talán én vagyok itt az, aki a legkeve-
sebb időt tölthettem a Hímzőkör tagjaival, 
mégis akkora bizalmat szavaztak nekem, 
akkora szeretettel fogadtak, amekkorával 
talán még az életben nem volt dolgom – ezt 
külön is nagyon szépen köszönöm nekik. 

Amikor felkértek és elkezdtem gondol-
kodni, miről kellene beszélnem, két dolog 
fogalmazódott meg bennem, mert több 
okunk is van az ünneplésre. Egyrészt kör-
bevesznek minket ezek a fantasztikus kézi-
munkák, amelyek önmagukban is a kreati-
vitást, a szabadidő hasznos eltöltését, a te-
vékenységet tükrözik. Másrészt itt van 
maga a technika, a gobelin, amiről minden- 
 

A technika népszerűvé a 19. században 
vált, az iparosodással, hiszen akkor már tö-
megtermelésben tudták gyártani az alap-
anyagokat, mind a nyomott képeket, mind 
a fonalat. A tevékenység így gyűrűzött be 
a polgári családokba, a kisasszonyok ked-
velt időtöltése lett. Később, ahogy a tech-
nika fejlődött, Berlinben megjelentek az 
első, géppel nyomott képek, és egyre köz-
kedveltebbé vált a dolog. Már az egysze-
rűbb családok tagjai is megengedhették 
maguknak ezt a szórakozást. Olyannyira, 
hogy én az 1990-es évek végi Magyaror-
szágon úgy nőttem fel, hogy a nagyma-
mám hatalmas, méterszer kétméteres kere-
teken hímezte ezeket a képeket – álmom-
ban nem gondoltam, hogy egyszer meg-
nyithatok egy ilyen kiállítást, amelynek 
tárgya a gyerekkoromnak is fontos kultúr-
történeti eleme. 

A válogatás, amit most itt láthatunk, 
tükrözi a technika sokszínűségét. Híres kép-
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ban alakult, ihletője, alapítója, majd később vezetője Németh 
Sándorné Jucika. Az ő tárlata volt olyan inspiráló hatással a 
környéken élőkre, hogy szerettek volna tanulni, szerették 
volna megismerni a technikát. Az inspiráció és az együtt töltött 
idő olyan sikeres lett, hogy a Hímzőkör ma a 15. születésnapját 
ünnepelheti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szakkör ez idő alatt változó taglétszámmal működött, 
résztvevői az élet számos területéről érkeztek, tehát a közösség 
is nagyon változatos. Ám a Hímzőkör tevékenysége nem me-
rül ki abban, hogy a tagok találkoznak, hímeznek és beszélget-
nek, mert aktív és jól működő közösségről van szó. Rendsze-
resen pályáznak, például A Magyar Kézművességért Alapít-
ványhoz adnak be pályaműveket, mint például a II. Rákóczi 
Ferenc és kora kézműves szemmel című kiállításhoz, 2019-
ben. A műveket a Duna Palotában is kiállították. Idén szintén 
az Alapítványhoz készülnek munkáikat beadni, a 28. Betle-
hemi jászol-kiállításra. Kerti Teréz origami csillagai egészen 
a Nagytétényi Kastélymúzeumig jutottak és vitték a település 
jó hírét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Balatonfűzfői Varróklub is köszöntötte a Gobelin- és Hímzőkört 

Ilyen értelemben tulajdonképpen imázstevékenységet is 
folytat a Hímzőkör Balatonkeneséért, hiszen többek között Ba-
latonfűzfőn és Balatonalmádiban is volt már önálló kiállításuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotó: Balatonkenesei Hírlap                                              – nk –
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pályázatok mellett folyamatosan és élethosszig tanulnak, 
képzik magukat. Áldozatosan tesznek Balatonkeneséért: a 
Tájházba foglalkozásra érkező gyerekek ezen a nyáron is sok-
szor keresték a néniket, akikkel hímezni szoktak, és a Hímző-
kör tagjainak köszönhetjük a nyár folyamán fogyasztott finom 
langallókat is. Balatonkenese címerét is elkészítették gobelin-
ben kivarrva, melyet Kenese testvértelepülése, Tutzing dele-
gációjának készítették. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 20. 
születésnapjára négy képet ajándékoztak az intézménynek. –
Saját közösségükért is sokat tesznek: közösen kirándulnak, 
részt vesznek a város főzőversenyein. 

Tekintsék meg a tárlatot, és remélem, a hímzőkör tagjaival 
való beszélgetés mindenki számára inspiráló lesz. 
 



Balatonkenesei Hírlap                     – 15 –  2021. november 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Veszprém Megyei Civil Hálózatért 
Közhasznú Egyesület 

tájékoztató fóruma Balatonkenesén 
A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület ismét Balatonkenesén tar-
tott tájékoztatót a helyi és környékbeli civil szervezetek számára. Meleg Tamás pro-
jektvezetőtől a Nemzeti Együttműködési Alap 2022. pályázatainak benyújtásához kap-
tak segítséget, információkat a jelenlévők. 
2021. október 4-én kiírásra kerültek a Nemzeti Együttműködési Alap 2022-es pályá-
zatai. 

Az új kiírás számos változást tartalmaz, például az egyszerűsített támogatás összege 
350.000 Ft-ra emelkedik, és a támogatási kérelmeket továbbra is a Nemzeti Informa-
tikai Rendszeren (NIR) keresztül kell benyújtani. 

2022-ben a pályázható keret közel 10,9 milliárd forintra emelkedik. Soha ilyen 
nagy támogatási keret kiírására nem került sor a NEA pályázatok esetében, mint 2022-
ben, ez minden korábbinál több nyertes szervezetet jelenthet majd. 

A fórumon említésre került, hogy a jövőben a CivilHáz tervei között szerepel Balaton-
kenesén ingyenes civil szervezetek munkáját segítő képzések, tréningek szervezése is. 
Erről a későbbiekben Szabó Andrea fogja tájékoztatni a helyi és környékbeli civil szer-
vezeteket. 

A pályázati felhívásokról bővebben az alábbi linken tájékozódhatnak: 
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi.../ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotó: Szabó Andrea 
 

Pályázatot 
nyert 

Balatonkenese 
a Magyar Falu 
Programban 

Balatonkenese Város 
Önkormányzata 

a Magyar Falu Program 
keretein belül, 

az MFP-UHK/2021 kódszámú, 
„Út, híd, kerékpárforgalmi léte-

sítmény építése, felújítása” 
című pályázat keretein belül 

39.999.437 Ft 
támogatásban részesül. 

 

Temetői tájékoztató 
Tisztelt Érintettek! 
Balatonkenese Város Városgondnoksága, mint 
a Balatonkenese Széchenyi utca köztemető üze- 
meltetője, ezúton hívja fel az elhunytak hozzá- 
tartozóinak figyelmét, hogy a sírhelyek meg- 
váltása sok esetben évekkel ezelőtt lejárt, il- 
letve az elhunytakról, sírhely felett jogosult 
személyekről hiányos a nyilvántartás. 
2021. november 1-e előtt igyekszünk az érintett sírhelyeket matricákkal megjelölni. 
Kérjük, ha ilyen matricát talál hozzátartozója sírhelyén, vegye fel a kapcsolatot a 
Városgondnoksággal a megadott elérhetőségeken: 

Balatonkenese Város Városgondnoksága – Cím: 8174 Balatonkenese, Fő u. 43. 
Tel/fax: 88/481-650 – E-mail: varosgondnoksag@balatonkenese.hu 

Megértésüket köszönjük! 
 

Szociális célú 
tüzelőanyag- 

vásárlásra 
nyert pályázatot 

Kenese 
 
 
 
 
 
Támogatásban részesül Balaton-
kenesén a szociális célú tüzelő-
anyag vásárlás. 
Balatonkenese Város Önkormány-
zata a Belügyminisztérium Ma-
gyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi 
XC. törvény 3. mellékletének II. 
2.2.1. pontjában szabályozott te-
lepülési önkormányzatok szociá-
lis célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatásban része-
sül.  
A Belügyminisztérium a benyúj-
tott pályázat alapján 2.914.650 Ft 
vissza nem térítendő támogatás-
ban részesíti településünket. 
Köszönjük! 
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Helyi civilek fóruma 

Balatonkenese Város Önkormányzata és a Kultúra Háza Ci-
vil Fórumot szervezett 2021. október 4-én. A Fórum témája 
a 2022-es évre vonatkozó rendezvényterv volt. Tóth-Ren-
czes Kata, a Kultúra Háza munkatársa tájékoztatta a jelen-
lévőket a tervezett, illetve állandó programokról. Jurcsó 
János polgármester felkérte a jelen lévő civil szervezetek, 
szerveződések, egyházak és intézmények képviselőit, hogy 
ötleteikkel, saját programjaikkal színesítsék Balatonkenese 
kulturális, sport- és szabadidős programjainak kínálatát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Képviselő-testület tagjai felhívták a figyelmet: a telepü-
lés érdeke az, hogy minél több alkalommal valósuljanak 
meg hasonló fórumok, hogy színesebb, sokoldalúbb ren-
dezvényekkel szolgáljuk ki mind a helyi lakosság, mind pe-
dig az ide látogatók igényeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotó: Szabó Andrea 
 

Muzsikáló Tájház 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ismét életre kelt a Tájház október 9-én, szombaton. A nép-
zenéé volt a főszerep: Schneider Gyula és zenekara 
kezdte a programot, melynek során Vastag Ricsi és Hor-
váth Klaudia invitálta táncházba a jelenlevőket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A jó hangulatú, közös tánc után a Pannónia Citerazenekar 
előadását láthatták és hallhatták a nézők, majd Csík János 
és a Mezzo koncertje zárta az estébe nyúló délutánt. A je-
lenlevőket a hűvösbe hajló időjárás sem zavarta, végig ki-
tartottak. Az őszi hangulatot és hőmérsékletet a Kultúra 
Háza dolgozói zsíroskenyér és (főleg) bor kínálásával pró-
bálták ellensúlyozni – sikerrel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A programot a Pannónia Népzenei és Kulturális Egyesület, 
valamint a Dél-Balaton Kapuja Kulturális és Turisztikai 
Egyesület szervezte, és a Magyar Falu Program Civil Alap-
jának támogatásával valósult meg. Mint azt a rendezvényen 
Bollók Attila, a Pannónia Népzenei és Kulturális Egyesület 
elnöke elmondta, a Muzsikáló Tájház sorozattal, különböző 
zenekarok meghívásával a jövő nyáron is színesíteni szeret-
nék Balatonkenese programkínálatát. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Támogatók 
Katica Pékség 
Kocsis Kenese Kft. 
Balatonkenesei Városvédő  

Egyesület 
Kelet-Balatoni Borlovagrend 
Szabó Andrea 
Szabó Gee Gábor 
Együttműködő partnerek 

Balatonkenese Város 
Önkormányzata 

Balatonkenesei Tájház 
Balatonkenese Város 

Városgondnoksága 
Budai Esküvő és 

Rendezvényszervező Iroda 
Kondrik István 
Kultúra Háza, Balatonkenese 
Köszönet Monostory Margit 

és Tóth-Renczes Kata ki-
tartó munkájáért! 

 

Fotó: Szabó Andrea
és Balatonkenesei Hírlap



Balatonkenesei Hírlap                     – 17 –  2021. november 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Templombúcsú 
a balatonkenesei Katolikus Egyházközségben 
Szép, ősi hagyomány, hogy a számunkra fontos személye-
ket, közösségeket, helyeket egy-egy szent különös oltal-
mába ajánljuk. A templombúcsú célja, hogy arra irányítsa 
tekintetünket, Aki oltalmazza az adott templomot és azt a 
közösséget, amelynek „Találkozási helyéül” szolgál. Azért 
írhatjuk ezt nagybetűkkel, mert nem egy egyszerű közös-
ségi térről beszélünk, hanem arról, ahol maga a „Találko-
zás” megszületik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balatonkenesei katolikus templomunk búcsúja, Magyarok 
Nagyasszonya ünnepe, amit október 8-án ünnepelünk min-
den esztendőben. Ebben az évben az ünnepi szentmisére 
október 10-én vasárnap, 10 órától került sor.  Az ünnepi 
szentmisén hálát adtunk Mária anyai gondviseléséért, ame-
lyet nemzetünkkel kapcsolatban immár több mint ezer éve 
megvalósít. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az idei ünnepi búcsúi mise szónoka Virth József kapucinus 
szerzetes volt Mórról. József atya valóban a Szűzanyához 
emelte lelkünket ünnepi tanításával. Feltette a kérdést, hogy 
vajon mit kezdünk napjainkban mi magunk a reménytelen-
nek tűnő helyzetekben? Szent István válasza, a reménytelen 
helyzetekben az ország felajánlása, Égi Édesanyánk, Mária 
iránti bizalom volt. A kapucinus atya felhívta figyelmünket 
Mária példájára, aki mindig szeretettel gondoskodott má-
sokról. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A misét egy szerény szeretetvendégség követte. A temp-
lomból kijövő híveket az Egyházközség Képviselőtestülete 
és a Karitász csoport tagjai fogadták a szeretetvendégségre 
megterített asztalokkal. Jó hangulatban és beszélgetésben 
nem volt hiány, a finomabbnál finomabb sütemények mel-
lett, a hűvös időjárás ellenére sem. Köszönet illeti mindazo-
kat, akik hozzájárultak a szeretetvendégség megvalósulásá-
hoz és lebonyolításához. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isten bőséges áldása kísérje egyházközségünket a hétköz-
napokban! És az Úr tegye teljessé azt, amit megkezdett a 
szívek-lelkek mélyén ezen a szép ünnepen. Köszönjük min-
denki segítségét, szolgálatát, jelenlétét, aki hozzájárult en-
nek a szép ünnepnek a megvalósulásához. 

Balatonkenesei Római Katolikus Plébánia 
 

 
 
 
 
 

A Balatonkenese Város Önkormányzata 
és a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény által 

a 65 év felettiek részére biztosított bevásárlójárat 
novemberben is 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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Újra 
az Iparosházban 

dolgoztunk 
A nyári időszakra tekintettel, egy kis 
pihenő után újra elkezdtük az Iparos-
ház munkálatait. 
Köszönet tagjainak és segítőinknek, 
akik az elmúlt öt hétvégén ismét a 
felújításon dolgoztak. 

Köszönjük vendéglátóinknak: 
Erzsébet Vendégház 

– Szegény Károly 
Kocsis Kenese Kft. – Kocsis Jenő 
Nádas Csárda Kft. – Ambrus Gábor 
Kenese Marina-Port Zrt. 

– Szijártó Csaba 
NABE Helyi Csoportja 
Tóth Péter 
Füstös Edit 
Szöllősné Somogyi Rita 
Balatonkenesei Városvédő Egyesület 

Fotó: Boor Ádám 
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Érmeket hoztak 

a Rády Diáksport Egyesület 
karatésai 

Október 21-én került megrendezésre a VI. Palóc Kupa Or-
szágos Bajnokság Salgótarjánban, amelyen a Rády Diák-
sport Egyesület színeiben 4 karatéka képviselte Balatonke-
nesét. Öt kupával és aranyéremmel, továbbá egy ezüstérem-
mel tértek haza! 
A korosztályos bajnokságon  

● Nánássy Torda Árpád 
ippon shobu kumite (küzdelem) 1. helyezést, 

● Várady Patrik 
kata (formagyakorlat) 1. helyezést, 
valamint ippon shobu kumite (küzdelem) 2. helyezést, 

● Kelemen Kristóf 
kata (formagyakorlat) 1. helyezést,  

● Kelemen Csongor 
kata (formagyakorlat), valamint ippon shobu kumite 
(küzdelem) versenyszámokban egyaránt 1-1. helyezést 
ért el! 

Külön köszönet Bödör Veronika karatékánknak a felké-
szüléshez és a verseny lebonyolításához nyújtott, közremű-
ködő segítségét. 
Nem utolsósorban köszönetünket fejezzük ki Berta Károly 
részére, aki felkészülésünk helyszínét biztosította az általa 
üzemeltetett Fregatt Söröző tetőterében. Önzetlen támoga-
tása nélkül nem hozhattunk volna újabb hírnevet települé-
sünknek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Október 23-án a Sárvár Ippon Shobu Karate Magyar 
Bajnokságon vettek részt a karatékák, és innen sem tértek 
haza üres kézzel. A 285 induló között 

Nánássy Torda Árpád, 
Várady Patrik, 
Kelemen Kristóf 
és Kelemen Csongor 

gyűjteményüket 3 kupával és aranyéremmel, egy ezüst és 
egy bronzéremmel gyarapították. 
A verseny után valamennyien megérdemeltek egy kis lazí-
tást a sárvári fürdőben. 

 

 

Balatonkeneséről szóló könyvek 
a Cserháti Könyvszalonban 

Immár két esztendeje, 2019 októberében indult a Veszprém 
Megyei Honismereti Egyesület és a veszprémi Kölcsey Fe-
renc Könyvesbolt hely- és kultúrtörténeti előadássorozata, 
amelyen a megye honismerettel foglalkozó könyveit, kiad-
ványait mutatják be havi rendszerességgel. A bemutatók 
után kötetlen beszélgetéssel folytatódó program lehetőséget 
ad a Veszprém megye honismereti munkájában részt vevő 
szerzőknek és köteteiknek a bemutatkozásra. 

 

 

 

 

 

 
 
Október 25-én, a programsorozat 7. alkalmán a balatonkene-
sei helytörténeti kiadványok mutatkoztak be: Vér Lászlóné 
Irénke néni Fürdőélet Kenesén című, nemrég megjelent kö-
tete, a nagy sikerű Kenesei időutazás, Pálffy István Balaton-
keneséről és Akarattyáról szóló könyve, Eszterhás István a 
Balatonkenesei tatárlikakról szóló kiadványa és György-deák 
György Magánmitológia című művészeti albuma. A köteteket 
Vér Lászlóné, Győrfy H. Mariann, Györgydeákné Takács 
Hajnalka és Szűcs Anikó mutatta be, a beszélgetést dr. 
Lackovits Emőke néprajzkutató-muzeológus vezette. A 
délutánt Bucz Júlia citerajátéka és éneke tette színesebbé. 
Györgydeák György művészeti albumának önálló bemutató-
jára a veszprémi Művészetek Házának szervezésében, a 
Dubniczay-palotában került sor, október 15-én, melyen kö-
szöntőt mondott Kilián László igazgató. 
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– Kérlek, számolj be a Balatonkenesei Hírlap olvasóinak az 
elmúlt időszakotokról! 
– Dáviddal tavaly kezdtünk el készülni, de nyáron tudtuk 
meg, hogy az őszi versenyek a vírus miatt már elmaradnak. 
Alapozó időszakra álltunk vissza. Ebben az évben kezdtünk 
el újra versenyekre készülni, a világbajnokságokra és a Liga 
Kupára. Ez tulajdonképpen a magyar bajnokság – ezen 
részt kell venni, ezzel kvalifikálják magukat a versenyzők a 
nemzetközi versenyekre. Dávid a magyar bajnokságot meg-
nyerte. Rá három hétre Miskolcon rendezték, a WUAP vi-
lágbajnokságot, ott világcsúccsal lett világbajnok. Ugyan-
csak rá három hétre már Lengyelországban voltunk, a GPC 
világbajnokságon: Dávid itt is világbajnok lett a tinédzser 
kategóriában. Nagyon büszke vagyok rá! 
– Te is indultál mindhárom megmérettetésen. 
A szeptember eleji Liga Kupán 32,5 kg-mal döntöttem meg 
a magyar rekordot. A WUAP világbajnokságról két arany-
érmet sikerült elhoznom, mindkettőt világcsúccsal. A len-
gyelországi világbajnokságot szintén két arannyal és két vi-
lágcsúccsal zártam. Itt egy abszolút kategória második he-
lyezést is elértem – sportunkban ez a legnagyobb elismerés. 
Ha valaki első lesz a súlycsoportjában, az azt jelenti, hogy 
azokat győzi le, akikkel együtt versenyez. Az idei évben a 
82,5 kg-s testsúlykategóriában versenyeztem, M3 korkate-
góriában, mely az 50-54 éves korcsoportot fedi le. Ötéven-
ként van a váltás; jövőre még M3 kategóriában versenyzem, 
utána már az M4-ben. Az abszolút kategória azt jelenti, 
hogy a versenyen részt vevő összes versenyző közül, súly-
csoporttól függetlenül a második helyezést sikerült elér-
nem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Mit jelent egy világcsúcshúzás? Hány kilogrammra gon-
doljunk? 
– Mind a két világbajnokságon mind a kétféle felhúzásban 
indultam: raw-ban és EQ-ban is. A WUAP világbajnoksá-
gon 260 és 250 kg-mal értem el világcsúcsot, Lengyelor-
szágban, a GPC-n pedig 270 és 250 kg-mal döntöttem re-
kordot. Így elmondhatom, hogy tizenhatszoros világbajnok 
vagyok, és tizennégy világcsúcs van a hátam mögött. 

 
 
 
 

– Hogyan képzeljük el a felkészüléseteket? 
– Többféle szervezet van az erőemelésben, mi a profi ligá-
ban versenyzünk. Egy-egy felkészülés nemcsak fizikailag, 
hanem anyagilag is kihívás: kezdődik ez a speciális táplál-
kozással, aztán ott van a versenyekre való eljutás költsége, 
a versenyek nevezési díja, ami általában nem kis összeg. 
Jómagam finanszírozom a megmérettetésekre való felké-
szülést és a versenyzést, de a szponzoraim segítsége nélkül 
nem tudnám megtenni, így tisztelettel és szeretettel köszö-
nök minden támogatást! 
Nagyon szépen köszönöm annak a négy önkormányzati 
képviselőnek, Ambrus Gábornak, Szabó Tamásnak, vala-
mint Kocsis Jenő és Tóth Péter alpolgármesternek, akik le-
mondtak a tiszteletdíjukról, hogy a lengyelországi verse-
nyen részt vehessünk. Nagyon jó érzés volt. Mint ahogy na-
gyon jólesik az emberek szeretete és kedves szavai is, ame-
lyeket versenyek után kapok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 2019-es és 2020-as év kimaradt. 2019-ben sajnos fájni 
kezdett a csípőm, abba kellett hagynom a versenyzést, 
2020-ban pedig a vírus szólt közbe. Előtte minden évben 
három világbajnokságon indultam. Ebben az évben kettő 
volt; a harmadikra már nem tudtam vállalkozni. Idén két 
nagy verseny lesz még, az egyik Portugáliában, a másik 
Oroszországban. Moszkvában volt életem legnagyobb ver-
senye: az ott elért két világcsúcsomat azóta se döntötte meg 
senki. 

– nk – 
 

Apa és fia, a két világbajnok 
Simon Csaba és Simon Dávid erőemelőink sikerei a magyar bajnokságon és nemzetközi versenyeken 

 

Szponzorok 
Vayer Zoltán 
Koczor család 
Eleven Lajos 
Thury Vivien 

– Thury Attila 
Revuczky Karion 
Csarmasz Zsolt 
Kocsis Jenő 
Ambrus Gábor 
Szabó Tamás 
Tóth Péter 
Mészáros István 

 

Tök jó nap 
a Tájházban 

Töklámpás-faragás, kézműves foglalkozás, 
népi játszóház és a Napraforgó Meseszínház 
előadása várta kicsiket és nagyokat a Tájház-
ban, október 30-án. Mint ilyenkor szokásos, 
sütőtökkel készült ételeket is lehetett kóstol- 
  ni, mégpedig a Balatonkenesei Gobelin- 
       és Hímzőkör tagjainak jóvoltából. 

(Képes beszámolónk 
a 40. oldalon.) 
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Rózsi néni 90 éves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90. születésnapját ünnepelte nemrég családja, unokái, déd-
unokái körében Murányi Ottóné Rózsi néni. A jeles alka-
lomból Balatonkenese polgármestere, Jurcsó János is fel-
kereste, és köszöntötte őt a város nevében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Hírlap olvasóival együtt mi is boldog születésnapot és jó 
egészséget kívánunk az ünnepeltnek! 

VI. Jancski Jenő Süllőkupa 
a Balatonkenesei 

Horgászegyesületben 
Polgár Tibor, a Horgászegyesület elnöke elmondta: idén is 
október 23-án rendezték meg a versenyt tagtársuk emlé-
kére, amely minden évben erre a napra esik. Az alkalom 
kétfordulós: péntek délután és szombat délelőtt zajlik. Saj-
nos ebben az évben nem tudnak az előző évekhez hasonló 
nagy fogásról beszámolni: tíz süllő akadt horogra, 9 kg 57 
dkg összsúlyban. 

A verseny győztesei 
1. helyezett: 3 kg 10 dkg – Zabó Sándor 
2. helyezett: 1 kg 84 dkg – Horváth Gábor 
3. helyezett: 1 kg 46 dkg – Cziráki Sándor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A legnagyobb példányt is Zabó Sándor fogta, mérete 1 kg 
80 dkg volt. Egy negyedik díjat is kiosztottak, mely Czi-
gány Gyulának jutott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hívásukra a Kelet-Balatoni Borlovagrend tagjai közül is 
megtisztelték néhányan a rendezvényt – ez úton is nagyon 
szépen köszönik a részvételüket. Ők is felajánlottak díjakat 
a helyezetteknek: Balatonkenese zászlósborát, és Pálffy Ist-
ván: Egy kis hazai című sorozatából A Balaton Keleti Ka-
pujáról, Keneséről és Akarattyáról szóló kötetét adták át a 
verseny győzteseinek. 
A díjátadáson részt vett Jancski Jenő felesége, Nelli néni is. 
Az eredményhirdetést ebéd követte, amelyet Pahola Géza 
ajánlott fel az egyesületnek – neki is nagyon szépen köszö-
nik! Továbbá köszönettel tartozik az Egyesület Gáspár Ta-
másnak és a tagtársak kedves feleségeinek is, akik szintén 
sokat tettek a verseny és az utána következő program lebo-
nyolításáért. 
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– Honnan indultunk, hol tart 
most a csapat? 

Kuti Bálint: A megyei har-
madosztályú bajnokság keleti 
csoportjának az élén állunk. Az 
eredményt annak tudjuk be, 
hogy mostanra ért igazán össze a 
csapat, melynek 90%-a kenesei-
ekből áll. Tulajdonképpen ez 
egy nagy baráti kör is. A sporton 
kívül is nagyon sok időt töltünk 
együtt különböző rendezvénye-
ken, vagy magunknak szerve-
zünk közös programokat. 

Polgár Tibor: A jelenlegi 
csapat néhány évig még egészen 
biztosan együtt játszik. Sajnos 
utánpótlásunk nincs. 

– Mi lehet ennek az oka? 
Kuti Bálint: Sajnos a fiata-

lok nem jelentkeznek. Pedig szí-
vesen foglalkoznánk az utánpót-
lással. 

Polgár Tibor: Jelenleg a 
megye másodosztályú bajnoksá-
gába ezért is nem vezethet az 
utunk, mert a másodosztályhoz már megkövetelik, hogy ificsa-
patunk legyen, mi meg egyelőre sajnos nem rendelkezünk 
vele. Ha megnyerjük a bajnokságot, akkor is maradnánk ebben 
az osztályban. A télen azért szeretnénk erősíteni, mert most 
szerencsére lesznek új tagok, akik jelentkeztek a csapatba, szí-
vesen csatlakoznának. Most meccsenként 2-3 cserére van le-
hetőségünk, és ez kevés. Szeretnénk minél több játéklehetősé-
get adni mindenkinek. Az amatőr osztály részben arról szól, 
hogy a meccseken azért mindenki jól érezze magát. Ha ered-
ményt is érünk el, még jobb. 

– Ebben az idényben hány meccs volt, és hogyan alakultak 
a végeredmények? 

Kuti Bálint: Kilenc forduló volt eddig. Egy döntetlen ki-
vételével valamennyi meccsünket megnyertük. 

Polgár Tibor: A legelső meccsünk, a Várpalota elleni volt 
döntetlen, a többiben mi győztünk. Még két meccsünk van 
vissza – az egyik, a Pécsely elleni elmaradt, azt pótoljuk. A 
hétvégén pedig Litér csapata ellen játszunk. – Ahogy jönnek 
az eredmények, úgy jönnek a szurkolók is, észrevehetően töb-
ben vannak a meccseken. 

– Melyik meccs volt a legnehezebb ebben a szériában? 
Kuti Bálint: Két meccsre is elmondhatjuk ezt: az Almádi 

ellenire, akik addig az elsők voltak a csoportban, valamint a 
legutóbbi meccsünk, ahol Bakonynánával játszottunk. Erős, fi-
atal tagokból álló csapat. A szurkolók is azt mondták, hogy 

szerintük ez volt eddig a legkeményebb mecs-
csünk, és egyben a legjobb, legszínvonalasabb 
is. Mind a két csapat szépen küzdött. 

Polgár Tibor: Almádi amúgy is nagy rivá-
lisunk, így külön öröm volt az eredmény. 

Kuti Bálint: Ráadásul a körülményeik is 
jobbak, komoly, új pályájuk van, heti kétszer 
van edzésük, a csapat pedig harminc fős. 

Polgár Tibor: Nem beszélve arról, hogy 
hazai pályán sikerült őket megvernünk. 

Kuti Bálint: Nagyon örülünk az eredmé-
nyeknek és szeretnénk tovább játszani. Bízunk 
benne, hogy megkapjuk hozzá a feltételeket.  

Polgár Tibor: Azért hozzá kell tennünk, 
hogy mindez egyelőre részeredmény, a baj-
nokság vége még messze van. De az minden-
képpen fontos, hogy az osztályban, amiben ját-
szunk, ritka, hogy ilyen veretlen szériája le-
gyen egy csapatnak. Nekünk ez, hála Istennek, 
most sikerült, és nagyon büszkék vagyunk rá. 

„Nagyon örülünk az eredményeknek” 
Nyerő szériában Balatonkenese futballcsapata 
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Azonban még ott lesz a tavaszi szezon, mert 
két szezonból áll egy idény. Szeretnénk azt is 
ilyen jól teljesíteni. 

Kuti Bálint: A tavaszi szezonnak már 
megerősítve vágunk neki, két új taggal bővül a 
csapat, akik jó játékosok. 

– A beszélgetés időpontjában még két 
meccs van hátra az őszi szezonból… 

Polgár Tibor: Bízunk benne, hogy azok is 
jól fognak sikerülni, és nagy előnyre tudunk 
szert tenni. Ha ne adj’ Isten hibázunk, akkor is 
meg tudjuk tartani az első helyünket. 
Fotó: Boor Ádám                                     – nk – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Balatonkenese VSE 
jelenlegi játékoskerete 

Cseh Kristóf 
Hideghéti Gábor 
Horák Márk 
Jónás József 
Kovács Richárd 
Kuti Bálint 
Kuti Levente 
Kuti Nándor 
Kuti Sebestyén 
Molnár Bence József 
Polgár Gábor 
Polgár Tibor 
Rumpler Gábor 
Sági Krisztián 
Takács Péter 
Takács Richárd 
Veres Koppány 
Zödy Szabolcs 

 

Házi góllövő lista 
H. Név Gólok 
1. Zödy Szabolcs 12 
2. Polgár Gábor 11 
3. Takács Richárd 10 
4. Takács Péter 9 
5. Hideghéti Gábor 3 
6. Horák Márk 2 
6. Polgár Tibor 2 
6. Veres Koppány 2 

 

A bajnokság 
2022. március 27-én, 

az 
Adabau Várpalotai BSK 
– Balatonkenese VSE 

összecsapással 
folytatódik 

a Várpalotai Bányász 
Sporttelepen, 
16:00 órakor. 
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Október vége, november e-

leje sokunk számára az el-
múlás lelkületében, gondolat-
körében telik. Bár protestáns 
felekezeteink október 31-én 
megünneplik az egyházat meg-
újító reformációt, de ekkorra 
esik az elhunytjainkról való 
megemlékezés ideje is – a-
hogy a természet maga is ek-
kortájt búcsúzik virágzó-zöl-
dellő-gyümölcstermő életere-
jétől. 

Ez a búcsú azonban a 
hálaadás ideje is! Hálaadás az 
életért, minden ajándékáért, 
Isten gondviselő és megújító 
szeretetéért. Hálát adunk i-
lyenkor az újborért, a szőlő és 
minden gyümölcs terméséért, 
hogy Isten táplálja testünket, 
megőriz és megerősít. Nekünk, keresztényeknek azonban a 
bor ennél sokkal többet is jelent! Mert a bor az eucharisztia, az 
úrvacsora pohara is: Isten bűnbocsátó kegyelmének, Krisztus 
szeretetének és velünk való jelenlétének, valóságos közös-
ségének pohara. 

A tékozló fiú jól ismert példázata is erről a kegyelmes, 
szerető Istenről tanít. A történetben a két fiú a mindenkori 
emberről szól, magunkra ismerhetünk benne. Sokunkban él 
olyan kép Istenről, amely kérlelhetetlennek mutatja őt, aki nem 
bánik velünk méltányosan. Csak korlátoz és diktál, de meg-
tagadja az életben tőlünk ezt vagy azt, ami talán boldoggá 
tenne. A történetben voltaképpen mindkét fiúnak ilyen képe 

van az atyáról. Mindketten e-
légedetlenek apjukkal, csak az 
egyik otthon, a másik pedig 
messzire elmenve. Emez nyíl-
vánosan lázad az apja ellen, 
amaz pedig látszólag ott marad 
ugyan, de belül a szívében e-
légedetlen. Ezt kívülről nem 
mutatja, igyekszik az elvárá-
soknak megfelelni, de elég egy 
váratlan esemény, és kibugy-
gyan belőle a keserűség. Kide-
rül, hogy lélekben nagyon is 
boldogtalan ember. 

Az Úr Jézus úgy mutatja 
meg nekünk ebben a példázat-
ban a mennyei Atyát, mint aki 
valóban a Mindenható Terem-
tő, minden létező forrása és 
Ura. Ő az, aki „kiadja a va-
gyont”, adja az életet a neki 

hátat fordító, lázadó embernek is. Ugyanakkor elébe szalad a 
megtérőnek, átöleli és megcsókolja, mert ő maga a szeretet. 
Isten sokkal több annál, mint puszta tekintély. 

Nekünk, embereknek megtérnünk Istenhez soha nem ret-
tegésből kell, hanem belátásból. Hogy ostobaság a magunk sér-
tett elfordulása, mert ilyenkor magunkat zárjuk ki az ő közelé-
ből. Ez a megtérés-történet arról beszél, hogy Isten az a valaki, 
aki a mélységben vergődőnek megjelenik. Amikor az elköltö-
zött fiú semmi nélkül marad, a legnagyobb nyomorúságban 
eszébe jut az atyai ház. Abban a pillanatban, amikor magában 
elismeri vétkét, megjelenik számára az Atya közelsége, először 
emlékként, majd vágyként, s aztán reményként. És hazaindul. 

Örüljetek! 
„A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók 

pedig így zúgolódtak: Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. 
Ő erre mondta nekik ezt a példázatot: Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add 

ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. 
Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a 

vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy 
nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire 
disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem 
adott neki. 

Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok! 
Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé 
méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. 

Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor 
így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az 
apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és 
sarut a lábára! Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt 
és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. 

Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott 
egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt: A testvéred jött meg, és apád levágatta 
a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, 
és kérlelte. 

Ő azonban ezt mondta az apjának: Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, 
és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, 
aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. 

Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy 
ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.” 

Lukács evangéliuma 15,1-3.11-32 
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A farizeusok és az írástudók sokszor ismételget-
ték azt a vádat Jézus ellen, hogy együtt van a bűnö-
sökkel, sőt együtt eszik és iszik velük, hogy a bű-
nösöket felelőtlenül kezeli. Nem várta el a bűnbána-
tot, böjtölést, vezeklést; minden előzetes kikötés 
nélkül elment hozzájuk, és közösséget vállalt velük. 
Ez Jézus szeretete, amely nem azt nézi, hogy mit kö-
veteljen az embertől, hanem hogy mire van szüksé-
ge, hogy meggyógyuljon az élete. Jézus Isten 
szeretetének jelenléte a bűnösök között. Ezért jött el 
közénk a földre, ezért halt meg értünk, helyettünk. 

Amikor az utolsó vacsorán azt mondta, hogy az 
ő vére az újszövetség vére, azt fejezte ki, hogy aki őt 
követi, az új életet és új lehetőséget kap Istentől. Az 
úrvacsora pohara ma is ezt jelenti közöttünk. A 
hálaadás pohara a befogadás és újrakezdés pohara is 
számunkra. Hogy újra higgyük, kaptunk szabadu-
lást, lehetőséget az új kezdetre. Nem kell tovább 
menni az úton, önzésünk, önfejűségünk, kudarcaink 
és magányunk útján, ami a veszedelemre visz. Ez a 
pohár az Isten bűntörlő kegyelmének pohara, amit ő 
megad mindenkinek, amíg csak él valaki, és még 
dönteni tud. 

Ugyanakkor nemcsak a hálaadás és újrakezdés, 
de a derű, az együtt-örvendezés pohara is. Hiszen az 
újszövetségi görög szó az úrvacsorára, az eucharisz-
tia, igazi hálaadó örömünnepet jelent. Isten asztalá-
nál, egymással közösséget vállalva. Öröm és ottho-
nosság. Az Isten-kapcsolat elvesztését már a Biblia 
első lapján is az fejezi ki, hogy Ádám és Éva elveszti 
otthonát. Kiesnek arról a helyről, ahol jó volt nekik 
lenni, az Édenkertből. Ezért a hit, megtérés, az az 
Isten közelébe való visszakapcsolódás, az újra meg-
talált otthonosság. Hogy azért imádkozom, mert jó 
vele beszélgetnem! Azért olvasom a Szentírást, és 
hallgatom az igehirdetést, mert jó az ő szavára fi-
gyelnem. Azért vagyok akaratának engedelmes, 
mert jó az ő szeretetével szeretnem. A hit azt jelenti: 
otthon lenni Istennél. 

Az emberek hajlandók lemondani egymásról, 
arról, aki eltévedt, hátat fordított. Isten azonban nem 
mond le rólunk, örül nekünk! A történet újra és újra 
együtt-örülésre szólít minket. Ez az elveszettet ke-
reső Isten, a bűnösökkel közösséget vállaló Jézus, és 
az embertársát szerető ember közös öröme. 

Némethné Sz. Tóth Ildikó 
lelkipásztor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varga L. Krisztina: 
Egyre csak múlik az idő… 

Egyre csak múlik az idő, hajam deresre festi az elmúlás. 
Tegnap tavasz volt, kinyílt a hóvirág,  
ma nyár van, fecskék tarka tánca rajzol a kék égre; 
holnap az ősz kergeti a rőt avart,  

amit aztán belep majd a tél ezüst szépsége. 

Unokám már kettő, bennük dobog reményem, 
boldogsággal tölt el: nagyapa vagyok. 
Nézem őket, mint nevetnek, szólnak 
s én közben büszkén hallgatok. 

Szemem ráncai elrejtik minden mosolyom. 
Az idő, vén csibész, incselkedik napjaimon. 
Ragyogó szemük s a bennük csillogó értelem elgyengít hirtelen. 
Nem tudom meddig maradhatok itt, 

s emelheti magasba őket két kezem. 

Kertedből a fákat kivágták, nincsenek 
árnyat adó, dús lombkoronák. Béke honol. 
Sajgó lelkek tánca kél, midőn a nap 
nyugodni tér a távoli horizonton.  

Erőmet még érzem, de fényemet  
már meglopja a csend.  
Esténként, ha kimegyek hozzád,  
nehezebben olvasom el neved. 

Az a kő, mely őrzi, csak áll, némán, mereven, 
az évszakok keringője koptatja szüntelen. 
Gondolataim messze járnak, évekkel vissza az idő kerekén. 
Utunkat nem tudom, mi hozta egybe,  

de rövid volt, mit együtt jártunk be, te meg én. 

Jó lenne egy közös, kései vecsernye veled, törve a kenyeret, 
s bicskával kenni rá szalonna illatos zsírját. 
Felidéznénk az elmúlt éveket, megbeszélnénk 
az élet szépségét és sok próbáló kínját. 

Messze mentél, barátom, de a  
távolság köztünk mind rövidebb. 
A könyörtelen idő mintha gyorsabban 
lépkedne, s hajtana hozzád mind közelebb. 
Távolabb a fénytől, egy más világ felé, 
hol majd kezet foghatok veled.  
S az üdvözlés ráncaink simítja, 
mint homokos partot a tengerár. 
Akkor mesélek s te is mesélsz, 
míg felhők és hegyek mögé  
szégyenlősen elbújik a huncut napsugár.   

Balatonkenese, 2021. szeptember 9. 
 

 
 

 A Kultúra Háza                            a Könyvtár és a Tájház 
nyitvatartása 

 Páros héten Páratlan héten  
Hétfő 8:00 – 16:00 10:00 – 16:00 Zárva Június 15. – augusztus 31. között: 

Kedd – szombat: 10: 00 – 16:00 
Szeptember 1. – június 14 között: 

előzetes bejelentkezés, 
(lehetőség szerint 3 nappal korábban) 

a 88/594-500-as telefonszámon. 

Kedd 8:00 – 20:00 10:00 – 16:00 10:00 – 16:00 
Szerda 8:00 – 20:00 10:00 – 16:00 10:00 – 16:00 
Csütörtök 8:00 – 19:00 11:00 – 17:00 11:00 – 17:00 
Péntek 8:00 – 14:00 10:00 – 16:00 10:00 – 16:00 
Szombat Zárva 09:00 – 13:00 Zárva 
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A mindenszentek napja a keresztények ünnepe, az üdvö-
zült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ 
november 1-jén tart. Egyháztanilag a megdicsőült Egyház ün-
nepe. A még élők a „küzdő egyházat”, a már meghalt és tisztí-
tótűzben bűnhődők a „szenvedő egyházat”, az üdvözültek pe-
dig a „diadalmas egyházat” képviselik. IV. Bonifác pápa 609-
ben megkapta az összes pogány isten tiszteletére épült római 
Pantheont, és május 13-án fölszentelte Szűz Mária és az összes 
vértanúk tiszteletére.  Az ünnep 741-ben, III. Gergely pápa i-
dején jelent meg először a megemlékezés napjaként. IX. Ger-
gely pápa helyezte november 1-jére az ünnepet. „A szentek 
nem szorulnak rá tiszteletünkre, semmit sem ad nekik magasz-
talásunk. Csupán a mi javunkra válik, ha róluk megemlékezve 
tiszteljük őket” – tanítja Szent Bernát apát.  Mindenszentek 
napja a katolikus és az ortodox keresztény egyházak ünnepe, 
Magyarországon 2000-től újra munkaszüneti nap. 

Nem tévesztendő össze a halottak napjával, egyháztanilag 
a szenvedő Egyház ünnepével, amit 998 óta tart meg az egyház 
a következő napon, november 2-án az elhunyt, de az üdvössé-
get még el nem nyert, a tisztítótűzben szenvedő hívekért. Szent 
Odiló clunyi bencés apát 998-ban vezette be emléknapként. 
Később a bencés renden kívül is ünnepnappá vált, és a 14. szá-
zad elejétől a katolikus egyház egésze átvette. Mindenszentek 
ünnepe a római katolikus egyház saját ünnepe, ami a történe-
lem folyamán összekapcsolódott az ősszel tartott ősi kelta 
Samhain pogány ünneppel is, amelyet azonban már az óke-
reszténység korában krisztianizáltak. A Samhain pogány ün-
nep jelentette a kelta népek számára az újév, valamint a tél és 
a sötétség kezdetét. Úgy hitték, hogy az ünnep éjszakáján az 
előző évben meghalt emberek lelkei összezavarhatják az élők 
életét, mivel az év során elhunyt lelkek ezen az éjjelen vándo-
rolnak át a holtak birodalmába. Az emberek a szellemeknek 
ételt és állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék a vándorlásukat. 
A keresztény közösségek a hetedik századtól kezdődően egyes 
helyeken elkezdtek ünnepet tartani az elhunyt valamennyi ka-
tolikus szent tiszteletére. Így a pogány halottakra emlékező ün-
nep Mindenszentek ünnepeként élt tovább. A kereszténység 
elterjedésekor az őskeresztény gyakorlat az volt, hogy a Biblia 
kijelentéseivel ellentétes ünnepeket nem fogadtak el, így lehe-

tőség szerint a keresztény 
szokásokat a pogány ünne-
pekhez igazították azok el-
sorvasztása helyett. Így ez a 
pogány ünnep a keresztény 
mindenszentek ünnepe lett. 

November első napján 
szokás, hogy az emberek 
meglátogatják és rendbe te-
szik elhunyt hozzátartozóik 
sírját, virágot visznek és gyer-
tyákat, mécseseket gyújta-
nak mindenszentek napján, 
illetve a halottak napján és 
nem mellékesen felidézve 
elhunyt szeretteiket imád-
koznak értük. A gyertya fé-
nye az örök világosságot jel-
képezi, a katolikus egyház 
szertartása szerint a „teme-

tők nagy keresztjénél, a mindenki kereszt-
jénél” összegyűlik az egyházközség egy 
rövid evangélium és homília hangzik el, 
majd közösen elimádkozzuk a minden-
szentek litániáját, és a lelkipásztor felol-
vassa a közösség elhunytjainak névsorát, 

bízva abban, hogy elhunytjaink is már a „szentek társaságát” 
élvezik. A tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordítható tel-
jes búcsút nyerhet az a krisztushívő, aki a november 1-8. kö-
zötti napokon áhítatos lélekkel temetőt látogat, és legalább lé-
lekben imádkozik az elhunytakért. 

 A halottak napja keresztény ünnep az elhunyt, de az üd-
vösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért. A 
katolikusok november 2-án tartják, egyháztanilag a „szenvedő 
egyház” ünnepe, a mindenszentek november 1-i fő ünnepét kö-
vető ünnepnap, amikor a „küzdő egyház” a „szenvedő egyház-
ról” emlékezik meg. Ezen a napon sokan gyertyát, mécsest 
gyújtunk elhunyt szeretteik emlékére, és felkeresik a temetők-
ben hozzátartozóik sírját. Az ókori rómaiak őseiket és hőseiket 
istenként és félistenként tisztelték. A holtak tiszteletének 
szánt, róluk megemlékező ünnep már az ókori Rómában is lé-
tezett, feralia néven. Február 22-én minden római család meg-
ülte a caristiát, a kölcsönös szeretet ünnepét, s egymást meg-
ajándékozva, vidámsággal oldották föl a feralia komorságát. A 
holtakról való megemlékezés az ókereszténység kora óta, a 3. 
századtól, minden liturgiában megtalálható volt a szentmisé-
ben. Szent Izidor előírta szerzeteseinek, hogy a pünkösdöt kö-
vető második napon emlékezzenek meg az elhunytakról. A 
clunyi bencés szerzetesek már a X. században ezen a napon 
emlékeztek meg az összes megholtról. Az egyházban először 
998-ban ünnepelték önálló ünnepként a Halottak napját. Szent 
Odiló clunyi bencés apát kezdeményezése volt, hogy a min-
denszentek napja után, amely az üdvözült lelkekre emlékezik, 
emlékezzenek meg valamennyi elhunyt hívőről is. XV. Bene-
dek pápa 1915. augusztus 10-én adott engedélyt arra, hogy 
ezen a napon minden pap három szentmisét végezhessen az 
elhunytakért. Az elsőt saját szándékára, a másodikat az összes 
megholtért, a harmadikat a Szentatya szándékára. Szent Amb-
rus püspök így vígasztal minket, amikor testvérének, Satyrus-
nak a haláláról ír: „Krisztus nem akart a haláltól menekülni, és 
minket sem tudott volna semmi mással jobban megmenteni, 
mint éppen halálával. Így tehát az ő halála mindenki élete 
lett”. Aki ezen a napon áhítatos lélekkel templomot vagy ká-
polnát látogat, és ott a Miatyánkot és a Hiszekegyet elimád-
kozza, teljes búcsút nyerhet a tisztítóhelyen szenvedő lelkek 
javára. 

Balatonkenese, 2021. október 17. 
Medveczky Miklós 

plébános 

Mindenszentek, Halottak napja 
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November hónapban a 
szép őszi napok mellett 
két olyan jeles nap is elénk 
áll, melyek felkavarnak 
minket. Mindenszentek és 
Halottak napja. A temetői 
látogatások nem hagynak 
minket érzéketlenül. Mi-
lyen érzések futnak át raj-
tunk miközben állunk a te-
metőben? Szomorúság, 
gyász, bizonytalanság, ké-
tely, talán egy csöpp re-
ménytelenség is megjele-
nik bennünk. Hisz hiába a szép gyertyafények, a virágokkal 
feldíszített sírok, ezek csak egy szép fátylat vonnak arra az el-
kerülhetetlen valóságra, hogy elveszített hozzátartozóink 
nyughelyét látogatjuk meg. 

Szomorúnak lenni nem kellemes. A szomorúság általában 
hosszan hatalmába kerít minket, bár csendesebb érzelemként 
jelenik meg, de az összes élményünket képes szürkére festeni. 
A szomorúság időnként könnyek formájában utat tör magának. 
A sírás sokszor olyan megkönnyebbülést hoz, ami után új 
szemmel tudunk önmagunkra nézni. Nem érdemes tettetni a 
jókedvet vagy érzelemmentesen tovább lépni. De érdemes 
megfogni a mellettünk lévő társunk, barátunk, rokonunk kezét 
és közösen elbúcsúzni, például a lelkünkből is útra engedni őt, 
aki az utolsó útra indult, és elmondani érte egy imát. Keresz-
tényként pedig ott él bennünk a későbbi találkozás reménye is. 

Böjte Csaba testvér azonban arra is felhívja a figyelmün-
ket, hogy Halottak napján nem csak a halottaink miatt me-
gyünk ki a temetőbe, hanem saját magunkért is, mert az élet 
mindennapi gondjai közepette hajlamosak vagyunk megfeled-
kezni e világ kérlelhetetlen törvényéről: az élet mulandó. Ne-
künk is véges az életünk, egyszer majd mi is búcsúzunk. Nem 
ismerek olyan embert, aki ne gondolt volna már a saját halá-
lára. Hallottam történeteket rémálmokról, „jeges szívet szorító 
érzésről”, hedonista reakciókról, vagy a külső fiatalon tartá-
sára irányuló, elkeseredett kísérletekről. De talán a halál ténye 
szembesít minket azzal, hogy most élünk! Most. Életben va-
gyunk. Most. Ha szembenézünk az élet végességével, az által 

képessé válunk saját életünkkel 
kapcsolatban jelentőségteljes 
döntéseket hozni. Mit tehetünk 
azért, hogy egy vagy öt év 

múlva, ha visszanézek, ne érezzek kétségbeesést, szomorúsá-
got az elmúlt évekért? Hogyan élhetném a jelenben úgy az éle-
temet, hogy később megbánás nélkül gondolhassak a múltra? 
Mit kell megváltoztatnom az életemben ehhez? 

Bármikor dönthetünk úgy, hogy a jövő és ezzel együtt az 
elmúlás majdani ténye felé fordítjuk a tekintetünket ahelyett, 
hogy visszafelé nézegetünk és a valóban elmúlt és elszalasztott 
dolgok miatt sopánkodunk. Ha a jövő felé irányítjuk gondola-
tainkat és célul tűzünk ki szép és értelmet kínáló lehetőségeket, 
felismerhetjük, hogy a jövő még sok élményt tartogathat szá-
munkra.  

Ha pedig mégis ránk tör a szomorúság érzése, Wass Albert 
tanácsát osztanám meg, mely könnyen megvalósítható szá-
munkra, akik a Balaton partján élünk.  

M. Teréz nővér 

Életvezetés – … mikor könnyek peregnek arcomon 
Mottó: 
A kétely sziklája nehéz 
Szívemről legörög: 
Hiszek, és majdnem sírok, és... 
És úgy megkönnyebbülök! 

Eleanor Roosevelt

_________________________________________________ 

„S ha Te is egyszer-másszor szomorú leszel, s 
hasztalanul jársz-kelsz az emberek között, 

a szomorúságodon nem segít senki, és úgy érzed, 
mintha valami nagy-nagy súly ülne a lelkeden, 

és napról napra jobban belefáradsz, s talán már azt is hiszed, 
hogy nem bírod tovább: 

egy este szökj le titokban a tóhoz. (...) 
Ha szomorúságoddal a tó partján megállsz: 
olyan kék lesz a víz, mint még sohase volt. 

A legcsöndesebb szellő indulását meghallhatod, 
akkora lesz a csend, s ameddig ér a nádas: 

minden nádszál csak neked muzsikál akkor. (...) 
Hunyd be a szemed. És akkor a csöndes estén, 

Te elfelejted, egészen biztosan elfelejted, 
hogy szomorú voltál.” 

Wass Albert 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

„Ne hessegesd el a szomorúságot. Oktalanul jön; 
talán öregszel ilyen pillanatokban, talán megértettél valamit, 

elbúcsúzol a szomorúság negyedórájában valamitől. 
S mégis, a szomorúság megszépíti az életet.” 

Márai Sándor 
_________________________________________________ 
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Nézem az őszi leveleket, s megérint, ahogyan egy-egy ere-
zet mögött megsejtem a levél egész élettörténetét.  Hogyan 
bújt elő?  Vajon milyen volt rügynek? Hogyan formálódott a 
tavaszi napsugarak, szél és eső táncában igazi levéllé? Milyen 
volt először együtt susogni, mozogni a többi levéltársával? Ho-
gyan viselték el mikor vihar tépázta vagy nyári forróság per-
zselte őket? Ezek a nyomok mind-mind ott vannak lenyomat-
ként egy-egy levélen, és mégis az őszi napsütésben mindegyik 
gyönyörű, mikor átragyog rajtuk a napfény… 

Most átfordítom a kérdéseket: vajon én milyen lennék le-
vélnek? Vajon a jelenlegi életem milyen erezetet rajzolna ki? 
Vajon tudok-e együtt örülni az engem körülvevőkkel? Vajon 
élem-e a nekem rendelt életet? Vajon éltet-e másokat az én éle-
tem? S vajon az én életem színes pillanatainak rajzolatán át-
ragyog-e még egy kis szeretet így a hűvös őszi napokban? 

Ha belegondolok, az elmúlt évek, hónapok történései bi-
zony engem is éppen úgy formáltak, mint bárki mást, vagy ép-
pen az udvarunkban álló hatalmas fák leveleit. Sok mindent 
megtapasztalhattam, amiért hálás lehetek… Mindig is kedves 
volt szívemnek ez az évszak, a színes falevelekkel, főleg így, 
ebben az érdekes esztendőben. Micsoda öröm, egy lábtörés 
után kisétálni az őszi ruhát öltött udvarba és csak úgy beszívni 
a friss őszi levegőt! Közben hosszú percekig csodálni a nem-
rég még üde leveleket hordozó, lassan kopaszodó fák ágait. Én 
ebben az esztendőben annyi szépet látok ebben a sokaknak 
nyomasztó és rideg időben. Örömmel sétálok reggel neki a 
ködnek, és hagyom, hogy körbevegyen, átöleljen. Úgy meg-
fognám, de kicsúszik a kezeim közül… Pontosan ezekben az 

időszakokban kell megkérdeznünk magunktól: ilyenkor mit 
tudsz te adni magadból? Mit tudsz adni másoknak, a csalá-
dodnak, Istennek? Hol vannak az örömmel és szeretettel má-
soknak ajándékozott percek, órák? Miközben lerövidülnek a 
nappalok, elhomályosul a látás és a lelki tankunk is kimerülő 
jelzésen villog; hagyod-e, hogy a körülményeid ellopják a jó-
kedvedet, a mosolyodat? Csak biztatni tudlak kedves olvasó: 
Ne tedd! Hisz minden nap valami ajándékot rejteget. Ajándé-
kot a családodtól, a barátaidtól, az ismerőseidtől, és nem utol-
sósorban Istentől. Igen, van Valaki, aki a gondok, kérdések, 
fájdalmak felett is Úr. Aki ugyan megengedi a nehéz utakat, a 
kihívásokat, az álmos, kimerült reggeleket, de azt mégis szí-
nekkel, érzésekkel, játékokkal tölti meg. Szoktál-e játszani? 
Vagy a tájat fürkészve rácsodálkozni egy-egy apró csodára? 
Érzelmekkel, történetekkel megtölteni a csípős, nehézkes reg-
geleket? Tudsz-e mosolyogni, szeretetet, reményt adni? Ne 
hagyd ezt a csodát kikopni az életedből! Bátorítalak, kedves 
olvasó, hogy képzeld el az életed kis őszi levelét, és gondol-
kodj el azon, hogy mi mindenen mentél keresztül az elmúlt na-
pon. Keresd benne az erezetet, a mintázatot, a színeket és az 
árnyakat is. Biztos vagyok benne, hogy egyikünk levele sem 
lesz tökéletes, de abban is, hogy találni fogunk benne örömöt 
és szeretet, vagy éppen továbblépést is. Jó ezeket észben tar-
tani, újra és újra elővenni, talán másoknak is elmesélni… mert 
lehet, hogy épp ezek a történetek lesznek azok, amiken keresz-
tül majd átragyog az a bizonyos SZERETET. 

 
Erzsébet nővér 

Őszi gondolatok rólad, rólam és a szeretetről… 
„Az, hogy a lombhullató fák minden évben megváltoztatják a színüket, annyira hétköznapi, 
hogy nem mindig szánunk időt a varázslatos szépség megcsodálására.” 

Kath Stathes
 Egyszer volt, hol nem volt, talán a legmagasabb hegyen is túl, volt egy gyönyörű szép kiskert. Aki csak arra járt 

mindenki megállt pár percre, hogy megcsodálja. Nem véletlen. Különlegességét az adta e kertnek, hogy nem volt 
benne más, csak fák. Viszont nem ültettek a gondos gazdák két egyforma fát sem. A kert leggyakrabban megcsodált 
fája egyértelműen a hatalmas Hársfa volt. Télen ámulatba ejtően szépek voltak erős, szerteágazó ágai. Tavasszal 
illatos virágaival vonzotta az embereket. Nyáron hatalmas, árnyékot adó lombkoronája alatt pihentek meg az oda 
látogatók. Ősszel pedig sok-sok sárga levele ejtette ámulatba az arra járókat. 
Történt pedig egy verőfényes őszi napon, hogy a Hársfához közeledő Kis Szellő hatalmas vitatkozás hangjait hallotta 
már jó messziről. El is ámult, hiszen a gyönyörű kertben mindig csönd, egység és béke honolt. Bármennyire is figyelt 
a Kis Szellő, nem látott senkit, így lassan repülve egészen a hangok forrásáig lebbent. Maga is elkerekedett szellő-
szemekkel hallgatta a napfényben sárgán ragyogó hársfalevelek kiabálását. 
– Na, ne mondd! Én egészen biztos hamarabb kibomlottam a nap sugarától tavasszal, mint egy ilyen lusta levél, mint 
te. – mondta az első hang. 
– Ó, hát persze, mert te aztán nem vagy lusta! Még a szél fújására sem rezdülsz meg! – válaszolta a másik. 
És csak kezdték, hagyták a vitatkozást. Talán a legrosszabb az volt, mikor minden levél egyszerre szidta a másikat. 
Kinek volt igaza? Ki tudja azt. Még az aprócska Szellő, sőt az őszi Nap sugarai sem tudták eldönteni, mert ők csak 
azt látták, hogy veszekedéstől szinte remegnek a nagy Hársfa ágai. Meg is ijedtek a Nap sugarai 
– Jaj, mi lesz, ha tovább vitatkoznak, és kidől a csodás Hársfa? Ó, vége lesz akkor az egész kertnek. Jaj, jaj, mi lesz…
– Ne aggódjatok már, ti Napsugarak. Nem áll ez jól nektek. Majd én segítek. Már tudom is, hogy hogyan – szólt 
mosolyogva a Kis Szellő, és már el is tűnt. 
Két levél sem tudott megszólalni, olyan hirtelen támadt fel Szélapó. Erős, határozott fújásaitól minden megmozdult. 
Ahogy ráfújt a hatalmas Hársfára Szélapó, huss, az összes aranysárga levél a Hársfa legalsó ágától a legfelső ágig 
egyszerre eresztette el a hatalmas Hársfát, és már repültek is susogva mind egy irányba. Nem volt több vita. Pár perc 
elteltével a kis Szellőcske, aki benn lapult Szélapó erejében, egyszer csak vidám kacagást hall. Kíváncsian figyelte a 
hangokat. 
– Nézzétek, most olyanok vagyunk, mint a lengedező sárga búzakalászok… Most pedig olyan, mintha mi lennénk az 
aranysárga repceföld... Most pedig nézzétek, mi vagyunk az aranysárga tengerpart… Hé, hallottátok a kisfiút, mek-
korát nevetett, mikor beleugrott a sárga falevélkupacunkba? Ó, milyen jó is nekünk! Köszönjük, Szélapó! 
Azóta, hogy ez történt, minden őszi falevél vidáman, kacagva röpül Szélapó szárnyain, minden ősszel. Csak állj meg 
egy percre, és figyeld a hangjukat, biztos te is hallani fogod… 
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A mai alkalommal folytatjuk az önkén-
tességet bemutató írásunkat, ezúttal már a 
harmadik résszel. 

A program lényege, hogy az önkéntes 
olyan munkát végezzen, ami a számára el-
fogadható és örömet okoz. A munkaterv egy 
olyan, több éven át tartó folyamat, melyben 

az önkéntesek rendszeresen közreműködnek az általuk válasz-
tott területen, például egy idősotthon lakóinak napi életében. 
Az önkéntesek körülbelül 3-6 órát töltenek egy adott intéz-
ményben, melyre természetesen fel kell készülniük. 

Nézzük meg, hogyan zajlik a szakmai program előkészítése! 
Általánosságban bizonytalanságról, félelemről beszélhe-

tünk az önkéntesekkel kapcsolatban, melyet a köztudat erősít. 
Sokan úgy ítélik meg, hogy az önkéntest veszélyes egy intéz-
ménybe, otthonba beengedni. Ennek okai abban keresendők, 
hogy az önkénteseknek általában nincs megfelelő végzettsé-
gük, esetenként visszaélhetnek a betegek, idősek, fogyatéko-
sok bizalmával. Egy másik vélemény szerint az önkéntesség-
hez nem szükséges semmi, nincs mit szervezni – aki ebben 
részt vesz az jó szándékú, segíteni szeretne. Természetesen 
egyik megközelítéssel sem szabad teljes mértékben azono-
sulni. A kivétel erősíti a véleményt. Tételezzük fel, hogy min-
denki jó szándékkal vállal önkéntes munkát. És valóban van 
olyan eset, amikor az önkéntesnek – legalábbis az elején – nem 
kell extra végzettséggel rendelkeznie. De, mint mindent, ezt is 
tanulni kell, gyakorlatot szerezve a tevékenység során.  

Az önkéntesek és a munkatársak kapcsolatában az önkén-
tesek nem helyettesítik a szakképzett dolgozókat, de nem is 
beosztottjai a személyzetnek. Viszont az önkéntesek munká-
jukat a személyzet irányításával végezhetik. Érdemes az 
adott helyen olyan dolgozó mellé beosztani az önkéntest, aki 
motiválja őt a tevékenység során. Mint egy „új dolgozó” ese-
tében, érdemes a fokozatosság elvét betartani és lépésről-lé-
pésre haladni előre – szükséges a kellő rutin elsajátítása. 

Egy adott munkahelyen fontos az ott dolgozók és a vezetés 
tájékoztatása, hogy az intézményben önkéntes tevékenykedik. 
A dolgozók számára világossá kell tenni, hogy miért fontos az 
önkéntes munka. Az önkéntes segítség egyes esetekben kapa-
citásbővítést jelenthet. Egy idősotthonban például hozzájá-
rulhat az ott élő idős emberek életminőségének a javításához 
azzal, hogy egy merőben új személyiség jelenik meg. A mun-
katársak az önkéntest fokozatosan, szakember, gyakorlott dol-
gozó felügyelete mellett vonják be a munkahelyi folyama-
tokba. Ezáltal kialakulhat egy rendszer, melyben az önkéntes 
már önállóan végzi a tevékenységét. Természetesen ilyenkor 
sincs elengedve a keze, hiszen marad a felügyelet melletti se-
gítségnyújtás. A szakdolgozók és az önkéntesek között egy idő 
után kialakul a munkamegosztás, ennek következtében cél-
irányossá és hatékonnyá válik a folyamat. 

Az önkéntesek kiválasztása, toborzása 
Toborzás 

Általánoságban elmondható, hogy önkéntesnek szívesen 
jelentkeznek az emberek. Bár az is igaz, hogyha jobban meg-
tapasztalnak egy munkát, nem biztos, hogy az az előzetes el-
várásaikkal összhangban lesz. Toborzáskor az intézménynek 
meg kell határoznia, milyen korú embereket szeretne be-
vonni az önkéntes munkába. Mindehhez elengedhetetlen az is, 
hogy az önkéntes munka lehetősége a megfelelő kommuniká-
ciós csatornákon legyen meghirdetve. Fiatal önkéntesek ese-
tében célravezető a közösségi portálokat megcélozni, melyek 
közül ma az egyik legnépszerűbb a Facebook. De a helyi új-
ságon keresztül, a helyi televízióban, rádióban, esetleg szó-
rólapon is el lehet érni a vállalkozókat. Elengedhetetlen, hogy 
a toborzás során világossá váljon, milyen rendszerességgel és 
tevékenységi céllal keresnek önkéntest. Hangsúlyozni kell, 
hogy az önkéntes munkáéért semmiféle anyagi ellenszolgál-

tatás nem jár. A toborzás során 
minden elérhető kapcsolattartási le-
hetőséget meg kell adni, például te-
lefon, e-mail, Messenger stb. 

A kiválasztás folyamata 
Ajánlott, hogy a kiválasztás so-

rán egy interjú keretében tájéko-
zódjon az önkéntes munkát fel-
ajánló intézmény, szervezet. Itt ál-
talánosságban tájékozódni kell az 
önkéntesjelölt motiváltságáról, el-
képzeléseiről, hozzáállásáról, ak-
tivitásáról (aktív dolgozó vagy 
nyugdíjas), és hogy milyen időkö-
zönként tud munkát vállalni. 
Önkéntesek képzése 

Fontos szempont, hogy az ön-
kéntes „ki legyen képezve” az adott 
hely munkavédelmi, tűzvédelmi 
előírásaiból, s ismerje a munkahe-
lyi szabályokat. Meg kell ismer-
kednie a hellyel, szokásokkal.  

Írásunkkal talán sikerült kicsit 
közelebbről rávilágítani az önkén-
tes munka hátterére. Az elvárások 

elsőre talán ijesztőnek tűnnek, de remélem, nem rettentetik el 
az olvasót. 
 
Forrás: Kovács Katalin: Szociális szakvizsga – Idősek ellátása 2016. 

 
Összeállította: Varga Ákos  

andragógus – személyügyi szervező 
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 

KOMPETENCIAHATÁROK 
 

KÉPZETTSÉG 

Az önkéntes nem végezhet semmilyen szak-
képzettséget igénylő munkát, ha nincs meg 
ahhoz a képzettsége. A hagyományos ön-
kéntes munka nem szakképzett munka. 

PÉNZ, ANYAGI ÉRDEK 
Az önkéntes semmilyen segítségnyújtást 
nem vállalhat pénzért, anyagi juttatást, 
ajándékot nem adhat és nem fogadhat el. 

GYÓGYSZERELÉS, 
GYÓGYKEZELÉS 

Az ellátottaknak nem adhatnak semmilyen 
gyógyszert, nem ajánlhatnak semmiféle 
gyógymódot, gyógyhatású étrendkiegészí-
tőt. 

EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK 

Nem elemezhetik, nem kommentálhatják 
az orvos leleteit, nem tájékoztathatják a 
hozzátartozókat a beteg állapotáról. Még 
abban az esetben sem, ha megvan hozzá a 
kellő ismeretük. 

TITOKTARTÁS 
Titoktartással tartoznak mindenben, ami 
önkéntes munkájuk során a tudomásukra 
jut. 

VALLÁS 
ÉS HITBÉLI MEGGYŐZŐDÉS 

Nem gyakorolhatnak nyomást hitbéli kér-
désekben. Nem téríthetnek, nem gyűjthet-
nek egyházak javára, kivéve az egyházi ön-
kéntesek. 

 

Szociálpolitikai kalauz 
Önkéntesség 3. 
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Zöldségfélék 
A téli káposzta sárgulásnak indult leveleit szedjük le, a ká-

poszta és a bimbós kel fölé rakjunk hálót, hogy a madarak kár-
tevését megelőzzük. A még kint lévő karfiol takaróleveleit tör-
jük a fejre, hogy ne fagyjon meg. Ültethetünk fokhagymát, vet-
hetünk áttelelő zöldborsót, petrezselymet. Még mielőtt meg-
fagyna a talaj, szedjünk fel kellő mennyiségű petrezselyem-
gyökeret és téli retket. Folytassuk a talajmunkákat, készítsük 
el a korai vetésűek magágyát. 

Gyümölcs, szőlő 
Kezdjük el a fák metszését és a faápolási munkákat. Itt az 

őszi telepítés ideje: a fagyokig ültethetünk. Ültessük el saját 
szaporítású növényeinket és azokat az alanyokat, amelyeket a 
következő évben szemezni és oltani akarunk. Ha már a talaj 
fagyos, vermeljük el vagy fagymentesen tároljuk a tavaszi te-
lepítésig. Az utolsó gyümölcsöket – naspolya, birs – szedjük 
le, válogassuk át, raktározzuk el. Kezdhetjük a szőlő takarását. 

Dísznövények 
Eljött az ültetés ideje: fejezzük be a fenyőfélék telepítését 

és ültessük el a lombos cserjéket, fákat. Kevésbé fagytűrő fa-
jok ültetését tavasszal végezzük. Amennyiben a talaj túlságo-
san fagyos vagy sáros, a növényeket ideiglenesen vermeljük 

el. A lehullott lombot gyűjtsük össze és komposztáljuk. Takar-
juk az érzékenyebb növényeket, örökzöldeket; talajukat vasta-
gos mulcsozzuk a felfagyás ellen. Takarjuk fenyőágakkal a 
kétnyári ágyást. A télen virágzó és hajtatott szobanövényeket 
öntözzük és tápoldatozzuk. A pozsgásokat, kaktuszokat ne ön-
tözzük. Metsszük vissza és kupacoljuk a rózsákat. Tisztítsuk 
meg és hordjuk a teleltetőbe a muskátlit. 

Mindig győződjünk meg a trágya érettségéről 
Kiszórás előtt, a még kupacban lévő trágyáról eldönthet-

jük, hogy használható-e a kertben, avagy sem. Az éretlen trá-
gya több kárt okoz, mint hasznot – elégeti, mérgezi a növénye-
ket. Ha fás növény telepítésekor éretlen trágyát teszünk a fa 
gödrébe, a fa is kipusztul. Tanácsos a trágyát zölddel keverni, 
mert ebben az esetben jobb hatást érünk el. 

A nyers trágyának erős a szaga. Benne a szalmaszálak, 
takarmányrészek épek. A félérett trágya színe sötétbarna, 
ilyen színű a leve is. Szalmája málló, barna színű, szaga még 
van, de nem erős. Az érett trágya a színe sötétbarna, vizes 
kivonata színtelen (összenyomva vizet ereszt), nem rugal-
mas, a szalmaszálak csak kevésbé ismerhetők fel, szaga 
nincs. A túlérett trágya fekete, földszerű, sem szalma, sem 
egyéb alkotórésze nem választható szét, föld illatú, kom-
posztszerűen mállik. A félérett trágyák könnyű talajon (ho-
mok) a telepítés előtt 2-3 hónappal fel lehet használni. Leg-
jobban használható minden talajon az érett és a túlérett trá-
gya. A különféle komposztok érettségi foka megegyezik az 
trágyaérettség jeleivel. A komposztok sem lehetnek darabo-
sak, egyéb alkotórészek nem válhatnak szét bennük, homo-
gén állományúaknak kell lenniük. Zárt kertekben, udvarban 
csak a teljesen érett, szagtalan, fertőzések lehetőségét kizáró, 
túlérett komposzt vagy trágya használható. A trágya érlelé-
sére a komposztáló a legjobb lehetőség. 

A műtrágyák szerepe 
A talajok nélkülözhetetlen alkotórészei, a növények táp-

anyagai szervetlen anyagok. Ezek különféle sók, fémionok, lú-
gos és savas kémhatású vegyületek. Bár az életfolyamatokhoz 
nélkülözhetetlenek, egyikük vagy másikuk hiánya, túlsúlya 

megbontja az egyensúlyt. A növények természetes ritmusát, 
annak pusztulását, leromlását okozhatja. Különböző növényi 
tápanyagok N = nitrogén, P = phosphor (azaz foszfor), K = 
kálium kisebb-nagyobb mennyiségben a szerves trágyákban is 
megtalálhatók. A szerves trágyázás szerepe ma már nem első-
sorban tápanyagszolgáltatásra szolgál, hanem a talaj minőség-
javítására, annak bakteriális gazdagságáról való gondosko-
dásra. A műtrágyákról fontos még tudni, hogy jó hatásukat 
csak úgy fejtheti ki, ha a növények gyökereinek közelébe ke-
rülnek. A felületre szórt műtrágya lassan kerül oldott álla-
potba, nem beszélve a nitrogént tartalmazókról (pl. pétisó), 
amelyek hatóanyaga anélkül elillan, hogy valami hatás mutat-
kozna. A szerves trágyák, mint a komplex műtrágyák (keverék 
műtrágyák), noha a fő tápelemekből keveset tartalmaznak, 
mikroelem-tartalmuk gazdagabb, ezért legjobb ezt a két trá-
gyaféleséget együtt alkalmazni. 

Néhány jó tanács 
A pampafű (Cortaderia selloana) hosszú virágfüzéreit vág-

juk le és állítsuk például padlóvázába. Ezután a töveket télire 
takarjuk be. A levágott hajtásokat kössük össze úgy, hogy kö-
zöttük a csapadék lecsoroghasson. Mivel a növények fagyér-
zékenyek, vastagon takarjuk őket száraz lombbal, valamint fe-
nyőgallyal, hogy a lombot ne tudja elhordani a szél. A fiatal 
növényeket világos, fagymentes helyiségben, cserépbe ültetve 
is átteleltethetjük. 

Nagy ritkán előfordulhat, hogy novemberben is meg kell 
nyírni a gyepet. Minél rövidebb a gyep a tél beköszöntekor, 
annál jobban átvészeli a fagyokat. Az utolsó cseppig járassuk 
ki a fűnyírókból a benzint, mert a magas etanoltartalom tava-
szig tönkreteheti a gépet. 

Kertésznaptár 
November 

Szent András hava – Őszutó – Enyészet hava – Nyilas hava 
1-2., Mindenszentek napja – Halottak napja: ha ezen a 

napon szép tiszta az idő, az hideg, havas telet hoz. Ha az 
egyszerű ember azt akarta tudni, milye lesz a tél, kiment 
az erdőbe és levágott egy bükkfaágat. Ha az ág belül 
száraz volt, enyhe telet lehetett várni, ha pedig nedves, 
hideget, sok hóval. 

11., Márton napja: „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, 
ha barnán, kemény tél várható.” „Ha jókedvű Márton, 
kemény lesz a tél.” 

19., Erzsébet napja: „Szent Erzsébet napja tél erejét 
szabja.” Ha esik Erzsébetkor, akkor lágy tél lesz, nem 
kell félni a téli zimankótól, erős hidegtől, fagyoktól. 

25., Katalin napja: „Ha Katalin kopog, akkor karácsony 
locsog.” Viszont, „ha Katalin locsog, akkor karácsony 
kopog.” 
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Talajmunkák naptári sorrendben 
Ősszel Tavasszal Nyáron 

A zöldségnövények betakarítása, az 
egynyári virágok elvirágzása után a letisztí-
tott talajt 25-30 cm mélyen, darabosra ássuk 
fel. Ásás előtt szórjuk ki a szerves, illetve 
műtrágyákat. Minden második évben trá-
gyázzunk műtrágyával dúsított komposzttal 
vagy tőzeggel, négyzetméterenként 4-6 kg-
ot számolva. Amikor nem szerves trágyát 
adunk, négyzetméterenként 4-6 dkg kálisót 
és 4-6 dkg szuperfoszfátot is adjunk még. 
Az őszi, darabos ásás a fagy hatására porha-
nyóssá válik, így az ütetés és a növények 
ápolása könnyedén elvégezhető. A dísz-
cserjék alatt a talajt, ha nincs humuszlakó, 
úgynevezett geofiton évelőkkel beültetve 
(pl. hóvirág, sztilla, boglárkafélék, télte-
mető, odvas keltike, kankalinfajok stb.), ás-
suk fel és az egynyári zöldségekhez, virá-
gokhoz hasonlóan trágyázzuk meg. A dísz-
fák talaját, ha pázsit van alattuk, ne ássuk 
fel. 

Az évelő növények elszáradt szárrészét 
ősszel távolítsuk el. Ha lehetséges, a tövek 
között csekélyen ássuk fel a talajt, ezzel egy 
időben elvégezhetjük a műtrágyázást is: 3-
4 dkg/négyzetméter szuperfoszfátot szórjuk 
ki. A cserjék alá ültetett humuszlakó évelő 
növényeken a lehullott lombot hagyjuk 
meg, sőt az egyéb helyen található lombot 
gyűjtsük össze és szórjuk rájuk. A humifi-
kálódó lombtakaróban nemcsak jól fejlőd-
nek, hanem szaporodnak is ezek a növé-
nyek, és kora tavasszal összefüggő virág-
szőnyeget alkotnak. Már márciusban sok 
örömet okoznak virágzásukkal. Az előzők-
ben ajánlott műtrágyaadagokkal trágyáz-
zunk itt is. A lombtakaró gyorsabb bomlását 
elősegíthetjük az ősz folyamán kiszórt 3-4 
dkg/négyzetméter ammónium-nitráttal. 
Hagymás évelő virágok közül a nárcisz ta-
laját már augusztusban készítsük elő, leg-
jobb ekkor elültetni, mert korán gyökerese-
dik. A tulipán, jácint talaját szeptemberben 
készítsük elő: mélyen ássuk fel, apróra el-
dolgozva a talajt, így 2-3 hét ülepedés után 
tudunk ültetni. Utána dolgozzunk bele kb. 
ugyanannyi műtrágyát, mint amennyit a 
geofiton évelőknél ajánlottam. A hagymás 
növények talaját 2-3 cm vastagon takarjuk 
faforgáccsal vagy tőzeggel. A nárciszt, kró-
kuszt és egyéb hagymás növényeket esetleg 
2-3 évig nem ültetjük át. A több évig hely-
ben maradó évelő növények talaját is ősszel 
ássuk fel, sekélyen, és újítsuk meg rajta a 
talajtakarót. Műtrágyázzunk. A rózsák tala-
ját ősszel a takarás miatt is fel kell ásni. A 
takarás után szórjuk ki az előzőekben emlí-
tett műtrágyaadagot, a szerves trágyát pedig 
még az ősz folyamán ássuk be. 

A pázsitot az utolsó kaszálás után ge-
reblyézzük meg, majd szórjunk rá négyzet-
méterenként 2-3 kg komposzttrágyát, és 
használjunk megfelelő gyeptrágyát. Ügyel-
jünk arra, hogy a nitrogén ilyenkor nem 
hasznosul. Gazdaboltban jó tanácsot ka-
punk, hogy mely műtrágya megfelelő ilyen-
kor. 

 

 

A zöldségágyásokban és az egynyári 
virágok részére az ősszel felásott területen 
gereblyézzünk, a kiültetésig tartsuk gyom-
mentesen. A nyári tápanyag-utánpótlást 
ammónium-nitráttal, wuxal wolldüngerrel 
végzett fejtrágyázással biztosíthatjuk. Ezt a 
sorok közé, a földre szórjuk, 2-3 alkalom-
mal, esetenként 2-3 dkg/négyzetméteren-
kénti adaggal számolva. Vigyázzunk, hogy 
a növényekre ne jusson, mert perzsel. A ki-
szórt műtrágyát sekélyen bekapáljuk a ta-
lajba. Már legalább két évtizede kaphatóak 
az osmocote típusú, drazsírozott műtrá-
gyák, melyek fokozatosan oldódnak ki a 
granulátumból, így használatával kis időt is 
tudunk spórolni, s a növények előtt mindig 
van fellelhető tápanyag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sziklakertben kibúvó gyomokat – ta-
rack, szulák – hosszú, kb. másfél cm széles 
pengéjű szúróvassal szúrjuk ki, lehetőleg 
úgy, hogy gyökerüket is ki tudjuk húzni. 
Ezután egyszer fejtrágyázzunk az előbbiek 
szerint. Fejtrágyázás után azonnal locsol-
junk, így lemossuk az esetleg a levelekre 
került műtrágyát, és biztosítjuk, hogy a táp-
anyag vízben oldódva a talajba jusson. Az 
egynyári, kétnyári, évelő és hagymás virá-
gok talaját lehetőleg faforgáccsal takarjuk, 
így kevésbé gazosodnak, a vizet is jobban 
megőrzik. Mindegyiket az előbbiekben leír-
tak szerint fejtrágyázzuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rózsákat kitakarjuk, majd ammó-

nium-nitrát műtrágyát adunk fejtrágyaként, 
a metszés utáni kapálással egy időben. A ta-
lajtakarás itt is előnyös. 

A pázsitról a le nem mosódott kom-
poszttrágyát legereblyézzük és négyzetmé-
terenként 4-6 dkg gyeptrágyát szórunk ki. 
Most már bátran nyúlhatunk a nitrogénhez. 
A fejtrágyázást akár minden kaszálás után 
megismételhetjük, utána itt is ajánlatos ön-
tözni, jó alaposan. 

 

Nyáron: Elsősorban gyomirtó kapálást 
végzünk. Régi parasztkertész gondolat, 
hogy egy időben végzett kapálás ér egy jó 
esőt – hiszen megakadályozzuk a talaj haj-
szálcsövesség okán kialakuló gyors kiszára-
dását. Az évelő és hagymás virágokat két 
évig is a helyükön tarthatjuk, behúzódásuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
után a talajt a hagymás fölött minden eset-
ben megkapáljuk. Vethetünk föléjük rövid 
tenyészidejű, úgynevezett efemer egynyári 
növényeket (pl. afrikai aranyvirág, fátyolvi-
rág, kaliforniai mák stb.) vagy őszirózsát pa- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lántázhatunk ki, ami kertünk nyár végi, őszi 
hangulatát derűssé teszi. A lombfelületen át 
történő tápanyagutánpótlás jó módszere a 
wuxal wolldüngeres lombtrágyázás is. Ezek 
gyorsan ható, „mozgékony” műtrágyákból 
tevődnek össze. Az összes fontos tápelemet 
és mikroelemet tartalmazzák, növekedés-
serkentő hatásuk is van. 1-1,5%-os tömény-
ségben permetezzük a növények leveleire, a 
reggeli, délelőtti órákban, akár hetente, de 
15-20 naponként is jó hatású lesz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollók Ferenc 

Odvas keltike 

Kerti boglárka 

Pampafű 

Kaliforniai mák 
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A balesetek megelőzése közös érdek! 
Figyeljünk egymásra! 

Az ősz beköszöntével a látási és közlekedési viszonyok rosszabbra fordulnak, ezért újra aktuálissá 
válik, hogy a közlekedés legvédtelenebb résztvevőire, a gyalogosokra hívjuk fel a figyelmet. Az őket 
ért közlekedési balesetek szinte minden esetben személyi sérüléssel járnak, és igen gyakran súlyos, 
illetve tragikus kimenetelűek. 
Annak érdekében, hogy ne váljanak közlekedési baleset sérültjeivé, áldozatává, mind maguk a gyalo-
gosok, mind a járművezetők rendkívül sokat tehetnek. A Veszprém Megyei 

Rendőr- 
főkapitányság 

hírei 

 

Kérjük a gyalogosokat: 

● A számukra kijelölt gyalogos-átkelő-
helyen, helyen, fokozott óvatossággal és körültekintéssel haladjanak 

át! 
● Minden esetben győződjenek meg arról, hogy az elsőbbséget 

megadják-e számukra, biztonságosan át tudnak-e menni az 
úton! 

● Legyenek mindig kiszámíthatóak! Soha ne tegyenek hirtelen 
mozdulatokat (például irányváltást), amennyiben az úttest 
közvetlen közelében gyalogolnak! 

● Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a sötét ruházat 
nehezen észlelhető. Lehetőség szerint ilyenkor viseljenek 
élénk színű, jól látható ruhadarabokat vagy tegyenek táská-
jukra láthatóságot elősegítő eszközöket! 

● Ha az úttesten gyalogolnak, akkor vannak a legnagyobb biz-
tonságban, ha a bal oldalon, a menetiránnyal szemben köz-
lekednek (lakott területen kívül ez kötelező, lakott területen 
belül pedig ajánlott). 

● Olyan helyen, ahol a járművekkel szemben nincs elsőbbsé-
gük, csak akkor lépjenek az úttestre, ha meggyőződtek arról, 
hogy áthaladásukkal a járműforgalmat nem zavarják! 

Felhívjuk a járművezetők figyelmét: 

● Haladásuk során kellő körültekintéssel közelítsék meg a 
gyalogos-átkelőhelyeket! 

● Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a járművekkel a gyalogo-
sok részére elsőbbséget kell adni! 

● Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel - kijelölt gya-
logos-átkelőhely hiányában is - elsőbbséget kell adni a 
gyalogosnak! 

● Azt a helyet, ahol a gyalogosnak elsőbbsége van, a jármű 
vezetőjének csak olyan sebességgel szabad megközelíte-
nie, hogy a vezetője az elsőbbségadási kötelezettségének 
eleget tudjon tenni! 

● Próbáljanak szemkontaktust felvenni az úttesten átkelni 
szándékozó gyalogossal annak érdekében, hogy ne alakul-
jon ki balesetveszélyes helyzet! 

Kérjük a közlekedés valamennyi résztvevőjét, hogy figyeljenek egymásra 
és maradéktalanul tartsák be a KRESZ szabályait! 

Balesetmentes közlekedést kíván a Balatonalmádi Balesetmegelőzési Bizottság! 

… hogy mindenki hazaérjen! 

Biztonságos 
tűzifavásárlás 

Az ősz beköszöntével eljött a fűtési 
szezon, sokan ilyenkor gondoskodnak 
a téli tüzelőről. 

A házaló kereskedők gyakran üzletel-
nek tűzifával, közöttük pedig vannak 
olyanok, akik különböző módszerek-
kel igyekeznek megkárosítani a gya-
nútlan vásárlókat. 

 A fűtési szezon beköszöntével minden évben 
érkeznek bejelentések a rendőrségre tűzifa áru-
sítással kapcsolatos csalásokról. A rendőrség 
ezért ismételten óvatosságra inti a tűzifát vá-
sárlókat. 

Ha bűncselekmény áldozatává váltak, 
vagy gyanús körülményt észlelnek, 

a lehető legrövidebb időn belül értesítsék 
a rendőrséget a 112-es segélyhívószámon!  
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 A megelőzés lehetőségei: 

● állandó, megbízható helyről történő 
vásárlás; 

● hivatalos telephellyel, stabil elérhe-
tőséggel rendelkező vállalkozások 
e-lőnyben részesítése; 

● a leszállított áru szigorú ellenőrzése, 
az ehhez szakértelemmel bíró sze-
mély helyszínre hívása (ehhez kérhe- 

ti az önkormányzat, vagy a polgárőr- 
ség segítségét); 

● ragaszkodás szabályszerű számla ki-
állításához, az azon szereplő adatok 
kontrollálásához; 

● fizetésre csak a fa lerakása után ke-
rüljön sor akkor, amikor a szabály-
szerű teljesítés már nem hagy maga 
után kétséget. 

Balatonalmádi Rendőrkapitányság  

Indul a fűtési szezon 
Előzzük meg a lakástüzet és a szén-monoxid-mérgezést 

 

 
Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
06-88/620-800 

06-20/413-8599 

A hivatalos fűtési szezon október 15-én kezdődik, viszont 
a hűvösebbre fordult időjárás miatt sok helyen már befűtöttek. 
Azok, akik még nem ellenőriztették kéményüket és fűtőeszkö-
zeiket, ezt ugyan még mindig megtehetik, de ilyenkor leterhel-
tek a szakemberek és hosszabb a várakozási idő. 

A kéményseprő ősszel és télen is el tudja végezni a kémény 
ellenőrzését, és ha szükséges, a tisztítását. Ilyenkor arra érdemes 
figyelni, hogy a kéményellenőrzés napján ne fűtsünk be, hogy a 
kéményseprőnek ne forró környezetben kelljen dolgoznia. 
A kémények javasolt ellenőrzési gyakorisága gázos fűtés esetén 
kétévente, szilárd tüzelés esetén évente egy alkalom. Akik családi 
házban élnek és a családi házba nincs bejegyezve semmilyen vál-
lalkozás, azok számára a kéményseprés ingyenes. A kémény-
seprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglalt. 
Településtől függ, hogy kéményseprőcég, vagy a katasztrófavé-
delem kéményseprői végzik az ingyenes kéményseprést. A ka-
tasztrófavédelem kéménysepréssel kapcsolatos információkat 
tartalmazó weboldalán irányítószám alapján ki lehet keresni, 
hogy a katasztrófavédelemnél, vagy valamelyik kéményseprő-
cégnél lehet időpontot egyeztetni az ingyenes ellenőrzésre. 
Ugyanezen a weboldalon az online ügyintézést kiválasztva lehet 
időpontot foglalni a katasztrófavédelem kéményseprőinél. 

Azt, hogy mennyire fontos az ingyenes lakossági kémény-
seprés lehetőségével élni, mutatja a tény, amely szerint a tűz-
oltókat idén már 702 kéménytűzhöz riasztották. Az ilyen ese-
tek leggyakoribb oka, ha nincs megfelelően kitisztítva és a ké-
mény belső falára lerakódott korom és kátrány meggyullad. 
Minden hatodik lakástűz a kéményben keletkezik. 

A fűtési időszakban megnő a szén-monoxid-mérgezéses
esetek száma. Tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál jelent-
kezhet ez a probléma, hiszen minden nyílt égésterű fűtőeszköz
és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, amennyiben 
nem biztosított a levegő-utánpótlás. A kandalló, a cserép-
kályha, illetve a vegyes tüzelésű kazán, a konvektor és a fali 
vízmelegítő is lehet nyílt égésterű és akkor ezek a szoba leve-
gőjét használják működés közben. Ha nincs elég friss levegő 
ezek környezetében, szén-monoxid fog keletkezni, ami magas 
koncentrációban akár egy percen belül is halált okozhat. Idén 
már 14 ember halt meg emiatt. Évente egyszer érdemes szak-
emberrel megnézetni a fűtést és a vízmelegítőket. Ezek hőter-
melő, lánggal égő berendezések, a meghibásodásuk lakástűz-
höz vagy szén-monoxid-mérgezéshez vezethet. 

 

 
 
 
 

 
Érdemes minden nyílt égésterű fűtő- és vízmelegítő eszköz 

mellé szén-monoxid-érzékelőt helyezni. A megbízható érzé-
kelők listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján. Az 
érzékelőt a fűtőeszköztől, vagy vízmelegítőtől egy méterre, 
fejmagasságba helyezzük el, és figyeljünk a szavatossági ide-
jükre. 
 

https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ 
Online ügyintézés: 

https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat 
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Egyszer volt, hol nem volt, valahol északon, az égbolt felé 
meredező hegyek között volt egy kis bányászfalu. Ott lakott 
Karol, a szegény vájár takaros feleségével, Mártával. Dolgos 
életük során két szép gyermekük született, a borzas hajú Áron 
és a bogárszemű Marinka. 

Mikor Áron tíz éves lett, apja magával vitte őt a bányába. 
Végigvezette a gyermeket a tárnákon, megmutatta, hogyan fej-
tik az izzadó, füstös bőrű bányászok az ezüstöt, rezet rejtő zöl-
desszürke kőzetet. 

– Már nagyapám, apám is ezt a munkát végezte – magya-
rázta a kisfiúnak Karol. – Most én keresem ezzel a kenyerün-
ket, néhány év múlva pedig te is beállsz közénk. 

Csengett, bongott a folyosó a bányászok munkája nyomán. 
Egyszer csak megszólalt egy kürt, s a bányászok letették a 
szerszámokat. Eljött az ebédidő, nekiálltak falatozni, minden 
elcsendesedett. 

Ahogy ott eszegettek, ütemes kopogás hangja törte meg a 
némaságot. Valahonnan a mélyből, a sziklafal túloldaláról jött 
a hang. Az egyik bányász felállt, s ő is elkezdte a falat ütögetni 
a kalapácsával. 

– Mit csinál az a bácsi? – kérdezte Áron. 
– Beszélget a fiával, aki a szomszédos tárnában dolgozik – 

felelte az apja. – A bányászok kopogtatással tudnak szót vál-
tani egymással, ha egyikük messzire kerül a másiktól. 

– Apa, megtanítasz majd engem is a kopogtatni? 
– Hát persze, fiam, hiszen ha majd vájár leszel, neked is 

tudnod kell szólni a többiekhez. 
Karol betartotta az ígéretét, s még azon a télen kiokította 

Áront, elmagyarázta a kopogtatásos beszéd fortélyait. A fi-
úcska pedig játék közben továbbadta tudását kishúgának, Ma-
rinkának. A kislány könnyedén megtanulta a jeleket, s tavaszra 
már bármilyen üzenetet le tudott kopogtatni a kertben álló öreg 
diófa törzsén. 

Némely dologra a bányászoknak nem volt kifejezése. 
Ezekre a gyerekek saját jelzéseket találtak ki. Marinka el tudta 
kopogtatni, ha a rongybabájának leszakadt a karja, vagy ha el-
veszítette a szalagot a hajából. 

Nyár vége felé, egy eső u-
táni hajnalon Áron és Marinka 
felment a Borzas-hegy olda-
lába gombát szedni. Kéz a kézben indultak el otthonról, mind-
kettőjük karján egy-egy kosár himbálódzott. Az erdőben aztán, 
miközben a gombákat keresték, eltávolodtak egymástól.  

Egyszer csak elsötétült az ég, s szörnyű vihar söpört végig 
a hegyoldalon. Áron behúzódott egy sziklapárkány alá, ott 
várta ki, hogy az elemek tombolása elcsituljon. Mikor a förge-
teg végre elvonult, a kisfiú előbújt a menedékből, s szólongatni 
kezdte húgocskáját. De hiába kiáltozott, hiába füttyentgetett, 
válasz nem érkezett. Mit volt mit tenni, estefelé a kisfiú sírva-
ríva hazatért. 

Még aznap éjjel felkerekedett az egész falu népe, s lámpá-
sokkal kutatni kezdtek az eltűnt kislány után. Hiába volt min-
den fáradság, Marinkának nem lelték nyomát. Napokon át 
folytatták a keresést, egyre távolabbi helyeket jártak be, de a 
kislánynak híre-hamva sem volt. 

Úgy egy hét múlva a rapsic véletlenül kihalászott a Nádas-
tóból egy kosarat. 

– Beleeshetett szegény a Csörgő-patakba, s elsodorhatta őt 
az ár egészen a tóig – mondták az emberek. – Bizonyára oda-
veszett szegény. 

Marinkának szép temetést rendeztek, de mert egyebet to-
vábbra sem találtak, a kosarat, s a 
kislány legkedvesebb rongybabáját 
helyezték a koporsóba. 

Telt-múlt az idő, Áron felcsepe-
redett, de kishúgát soha nem felej-
tette el. Ha Marinkáról kérdezte őt 
valaki, mindig ezt felelte: 

– Tudom én, hogy Marinka nem 
halt meg. Elrabolta őt egy óriás, vagy 
a hétfejű sárkány, és most fogva 
tartja a palotájában. Ki fogom derí-
teni mi történt, és megmentem őt. Az 
én hibámból került bajba, az én fel-
adatom hát, hogy kiszabadítsam. 

Lassan a harmadik esztendő is el-
telt azóta, hogy Marinka eltűnt. A 
szörnyű nap évfordulóján Áron kikí-
sérte édesanyját a temetőbe. Rendbe 
tették az apró sírt, friss virággal be-
borították, gyertyákat gyújtottak a 
fejfa mellett. Már éppen hazafelé in-

dultak volna, mikor Áron ütemes kopogásra lett figyelmes. 
Körülnézett, honnan jöhet a hang. Egy öreg nyárfa állt a sír 
közelében, annak törzsén munkálkodott egy tarka tollú fako-
páncs. 

„Haj, mi is így beszélgettünk egykor Marinkával” – gon-
dolta nagy búsan a fiú. 

Ahogy Áron tovább fülelte a madár kopácsolását, különös, 
kísérteties dologra lett figyelmes. 

A madár csőre folyvást ugyanazt a ritmust játszotta a fa 
törzsén. Az pedig nem más volt, mint az a jelzés, amivel a bá-
nyászok az ördögöt illették. Nem mintha valaha is találkoztak 
volna ezzel az alvilági szerzettel, de a nevét szitkozódásaikban 
gyakran felemlegették. 

Az ördög aranyszája 
1.rész: A fakopáncsok üzenete 
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Még fel sem ocsúdhatott Áron a döbbenetből, két másik 
fakopáncs is elkezdett kopogtatni a közelben. Az egyik azt a 
szót ismételgette, hogy „arany”, a másik pedig azt, hogy 
„száj”. Ez utóbbi szó a bánya bejáratát és a pálinkás üveg nya-
kát is jelentette. 

Hazaérve Áron elmesélte édesapjának, mi történt a teme-
tőben. Karol józan ember volt, igyekezett hát evilági magyará-
zatot találni.  

– Nem olyan varázslatos dolog ez, fiam. Talán egy akna 
közelében laknak ezek a madarak, és onnan felhallatszik a bá-
nyászok kopogása. Az idők során leutánozhatták a jelzésein-
ket. Hiszen sokféle madár van, amely a hallott hangokat má-
solja. 

Áron fejében ekkor szöget ütött egy gondolat. Ha Marinka 
valahol egy gonosz szerzet fogságában sínylődik, biztosan 
megpróbál kopogással jelt adni magáról. S ha élnek arra fako-
páncsok, talán az ő jelzéseit is megtanulják. 

Másnap a fiú telepakolta a tarisznyáját élelemmel, s nya-
kába vette az erdőt. Három napig járt-kelt tisztásról tisztásra, s 
fülelte tucatnyi harkály kopogását. Mindhiába, értelmes szó 
nem ütötte meg a fülét. A negyedik éjszakán, mikor elszuny-

nyadt, Marinkával álmodott. Ismét együtt voltak, s nagyokat 
kacagtak, miközben az udvaron a porban golyókkal játszottak. 

Felriadt hajnalban Áron, s elfacsarodott a szíve, mikor rá-
eszmélt, hogy mindez csak álom volt. Hanem a következő pil-
lanatban meghallotta a feje felett a fakopáncs hangját. 

„Üveggolyó” – ezt kopácsolta a madár az égerfa törzsén 
ötször, tízszer, százszor egymás után. 

Hevesen dobogó szívvel futott haza Áron az örömhírrel. 
– Édesapám, édesanyám, tudom, hogy Marinka él! 
S elmesélte, hogy mit hallott az erdőben a harkálytól. 
– Miféle buta beszéd ez – korholta a fiát Karol. – Hiszen 

nincs is jelzésük a bányászoknak efféle gyerekjátékra, mint az 
üveggolyó. 

– De nekünk bizony van, mi magunk találtuk ki – felelte 
Áron. – S éppen ez bizonyítja, hogy az üzenet Marinkától szár-
mazik. Mert ezt a jelet csak mi ketten ismerjük az egész vilá-
gon! 

Hogy igaza volt-e a fiúnak, vagy csak a képzelete játszott 
vele, a további részekből megtudhatjátok. 

A történetet a januári számban folytatjuk. 
Csesznák András 
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November – Szent András hava 
A kiemelt sorban egy fontos novemberi esemény olvasható. 

1. Milyen nap november 2-
ika? 

2. Kézmelegítő ruhadarab 
volt régen. 

3. Télen, aszalt gyümölcs-
ből készített leves népies 
neve. 

4. A Feszti-körkép címe: A 
… bejövetele. 

5. Szentünk, akit a libák á-
rultak el. 

6. November 1-jei, piros 
betűs napunk. 

7. Ehhez a szarvasfajhoz 
tartozik a „csodaszar-
vas”. 

8. Észak-amerikai ünnep az 
őszi betakarítások után. 

9. Milyen tárgyak színei 
ezek: 3 lila, 1 rózsaszín? 

10. Szent András havának 
őszi neve. 

11. Ilyen nap Katalin napja.
12. Szeptember és novem-

ber között érő termés, 
sütve-főzve is kiváló. 

13. Az idén november 28-
ám történik az… 

14. Hazánk legtitokzato-
sabb vonuló madara, né-
pies neve: kecskefejő. 

15. Az …-nak Márton a bí-
rája. 

16. Szent Márton napján a-
jánlatos a fogyasztása, 
hogy ne éhezzünk az év 
folyamán. 
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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 
November 2. (kedd) Kommunális 
November 9. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
November 16. (kedd) Kommunális 
November 22. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
November 23. (kedd) Kommunális 
November 30. (kedd) Kommunális 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
November 2. (kedd) Kommunális 
November 9. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
November 16. (kedd) Kommunális 
November 22. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
November 23. (kedd) Kommunális 
November 30. (kedd) Kommunális 
 
  

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

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

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

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

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

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

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

Gyűjtse inkább biológiailag lebomló zsákba, 
vagy komposztáljon! 

 

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

A közterületen lévő hulladéktárolók 
NEM KOMMUNÁLIS SZEMÉT TÁROLÁSÁRA VANNAK! 

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

 

A zsákokat a következő helyeken 
tudják megvásárolni 

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

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

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

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

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

 

November – Szent András hava – 35. oldal 
A kiemelt sor megfejtése: „A fogászat hónapja” 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

1. Halottak  
napja 

2. Muff 
3. Budogó 
4. Magyarok 
 
 

13. Első gyer- 
tyagyújtás 

14. Lappantyú
15. Újbor 
16. Liba- 

pecsenye 
 

5. Szent 
Márton 

6. Minden- 
szentek 

7. Gímszarvas 
8. Hálaadás 
 

9. Adventi  
gyertyák 

10. Enyészet  
hava. 

11. Időjósló 
12. Gesztenye
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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 
 

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. 

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: 8:00-16:00 
Kedd: 8:00-20:00 

Szerda: 8:00-20:00 
Csütörtök: 8:00-19:00 

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 
tajhazbalatonkenese@gmail.com 

Nyitvatartás: 
Június 15. – augusztus 31. között: 

Kedd – szombat: 10:00-16:00 
Szeptember 1. – június 14. között 

előzetes bejelentkezés 
(lehetőség szerint 3 nappal korábban) 

a 88/594-500-as telefonszámon. 
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: balatonkenesehirlap@gmail.com; 30/837-18-53 
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 GŐCZE-IMREFI BEÁTA FOTÓJA. 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: NOVEMBER 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 

 Páros hét Páratlan hét 
Hétfő 10:00-16:00 Zárva 
Kedd 10:00-16:00 10:00-16:00 
Szerda 10:00-16:00 10:00-16:00 
Csütörtök 11:00-17:00 11:00-17:00 
Péntek 10:00-16:00 10:00-16:00 
Szombat 09:00-13:00 Zárva 

06 30/621-58-71 
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