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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 
 

 
 

                        Évkezdet 
 
Január! Már megint új év kezdődött! 

És az évszám majdnem csupa kettesből áll. 
Hogy mit fog hozni ez az év, még 

nem sejtjük. Megszokhattuk már, hogy 
néha nem minden a terveink szerint ala-
kul. De amit elgondolunk, amit szeret-
nénk megvalósítani, azt jó átgondolni – 
aztán a napok, hetek, hónapok során 
úgyis minden alakul. 

Az év eleje kicsit mindig lassan kez-
dődik, hiszen a karácsony, az újév után 
elcsendesednek a hétköznapok. De fi-
gyeljék meg, hamarosan csak úgy pö-
rögni fognak egymás után a naptár lap-
jai. Még meg se szokjuk a telet, rögtön 
itt lesz a tavasz és a nyár is. Addig pedig 
élvezzük azt, ami most van: még hóból 
is kaptunk ízelítőt. 

Január az év hétfője, szokták monda-
ni, de nem kell olyan lehangolónak len-
nie. Például itt van mindjárt a farsang, 
amit a gyerekek – és talán a felnőttek is 
– örömmel várnak. Ha nem is mennek 
álarcosbálba, a szalagos farsangi fánkot 
azért ne hagyják ki! 

Hogy a január ne teljen unalmasan, 
ebben a hónapban is megmutatjuk, mi-
lyen volt Kenese az utóbbi időben. Visz-
szatekintünk az év végi ünnepekre, a jól 
sikerült Mindenki karácsonyára, és ki-
csit már előre is nézünk. 

Közhelyszámba megy, de van, ami-
kor a helyzetek írják az élet forgatóköny-
vét. Igaz ez a Balatonkenesei Hírlapra is: 
évkezdő lapszámunkban valami furcsa 
ok (vagy talán csoda?) folytán több ol-
dalról járjuk körbe a mesét. Most is je-
lentkezik a Mesesarok, és érdekes be-
szélgetést olvashatnak Erzsébet nővér-
rel, aki a meseterápiáról beszélt nekünk. 

Így vagy úgy, de azt kívánjuk min-
denkinek: mesés évük legyen! 

Nagy Krisztina 

Szerkesztői előszó 
 

Kalota Gizella: Tél van 
 
Zizegnek, zörögnek a jégdarabok 
a Balaton hátán. 
A fagyott falevelek is hangoskodnak, 
lehozza őket a szél az ágról. 
 
Beragyog a nap az ablakomon. 
Beleragyog a szemembe, a szívembe. 
Melengető sugara vidámságot varázsol 
télies, komor hétköznapjaimba. 
 
Felolvasztja a megdermedt hideget, 
mely gondolataimat betöltötte. 
Búskomorságomat kicsalogatta 
és magával vitte a bánatom. 
 
Egy árva felhő se vesse ide árnyékát! 
Napom sugarát kitárt karommal 
ölelem magamhoz és fogadom lelkembe. 
Így lelkem öröme is felragyog. 
 

Lapunk melléklete – Naptár 2022 



Balatonkenesei Hírlap                     – 4 –  2022. január 

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Ba-
latonkenesei Hírlap olvasóit! 2022 januárja 
van, ilyenkor jókívánságokkal kezdi az em-
ber. Azt kívánom mindenkinek, aki bármi-

lyen úton és módon kötődik Balatonkeneséhez, hogy a 2022-
es év egészségben, boldogságban és sikerekben gazdagon tel-
jék. Valósuljanak meg azok az álmok, amelyeket régóta dédel-
getünk; valósuljanak meg a most születő tervek. Találkozzunk 
olyan ismerősökkel, akikkel már régóta szeretnénk, és tudjunk 
olyan önfeledten ünnepelni, mint 2020 előtt. Ehhez a COVID-
vészhelyzetnek természetesen el kell múlnia – bízom benne, 
hogy a 22-es év a fellélegzés időszaka lesz. 

Kérem, engedjék meg, hogy a 2022-ben ránk váró felada-
tokról és a település évéről megosszak Önökkel pár gondola-
tot! Mozgalmas év vár Balatonkenesére: mint azt már mind-
annyian láttuk és tapasztaltuk, megkezdődött a Magyar Közút-
kezelő Zrt. állami beruházása, a körforgalom építése. A mun-
kafolyamatnak 2022 májusáig be kell fejeződnie, s elkészül 
végre Balatonkenesén egy olyan csomópont, ahol négy zebra 
segíti a biztonságos áthaladást, ezzel megteremtve az össze-
köttetést az orvosi rendelő, a gyógyszertár, a boltok, az önkor-
mányzat, az iskola, a rendőrség és a TSZSZI irányába. Ez azt 
jelenti, hogy a nyári időszakban is biztonságossá válik a tele-
pülés központi része. Régi adósságunk ez; a Közútkezelő most 
jutott el oda, hogy a problémával hathatósan foglalkozzon. 

De nem csak a városközpontban lesz mozgalmas ez az idő-
szak: megújul a Bocskay, a Petőfi utca burkolata, a Táncsics 
utca járdája a katolikus templomtól a Széchenyi utcáig, és út-
burkolata a református templomtól a Batthyány lépcsőig. Ezen 
kívül 2022-ben, kormányzati támogatással megvalósul a Berek 
csapadékvíz-elvezetése, és a terület szilárd útburkolatot kap. 
Ez is régi adósságunk, és örülök, hogy ebben előre tudtunk 
lépni – ezúton is köszönjük a támogatásokat! 

2021 decemberében megérkezett a támogatói döntés – a 
pénz még nem – arról, hogy megépülhet a víziszínpad, illetve 
megújulhat a Széchenyi park környezete. Továbbra is feltett 
célunk, hogy a január-februári előkészítő munka után közös-
ségi tervezés során döntsük el, hogy a parkban hol és milyen 
faállomány legyen, milyen külső jegyeket viseljen, milyen le-
gyen ennek a közösségi terünknek a formája. 

Év elején megkezdődik a strand büfésorának engedélyez-
tetési eljárása, valamint a beruházó ígérete alapján az év elején 
a kerékpárút és a gyalogjárda szétválasztása érdekében vég-

zett munkálatok is 
megindulnak. A 
nyári időszakra a 

kerékpárút-hálózat a tervek szerint 3,6 m szélességben a Sirály 
vasúti átjárójától a Vak Bottyán strand előtti parkolóig, utána 
pedig a strand épületeitől újra kiszélesedve, a Marina Port irá-
nyába halad tovább. 

A beruházások többnyire pályázati forrásból valósulnak 
meg, mert Balatonkenese város költségvetése a korábbi évek-
hez képest kisebb központi normatívából gazdálkodik. Éves 
szinten hozzávetőlegesen 50-60 millió forintos kiesés jelentke-
zik az állami finanszírozás terén, ami érzékenyen érinti a tele-
pülést, hiszen nagyjából ez az az összeg, amely fejlesztésre 
fordítható lenne. Jelenlegi információink szerint a központi tá-
mogatások az idei évben még tovább csökkennek. Ezzel szem-
ben viszont emelkednek a közszolgáltatások Önkormányzatra 
nehezedő díjai – villany- és gázszámla, közvilágítás stb. –, mi-
vel a rezsistop az önkormányzatokra nem vonatkozik. Emel-
kednek a bérterhek is, így látjuk, hogy 2022-ben ismét komoly 
számolási feladataink lesznek. Próbáljuk a település működte-
tését biztonságosan megoldani. Takarékos gazdálkodás mellett 
mégis igyekszünk önerőt biztosítani – például a Berek utca 
esetében is tudtunk önerőt bevonni. – Ez egyben azt jelenti, 
hogy Balatonkenese város 2021-ben kiegyenlített, stabil költ-
ségvetést hajtott végre. Bízom benne, hogy az idei évben is si-
kerül ezt az utat járni. 

Látjuk és tudjuk, hogy a kommunikáció területén elmara-
dásaink vannak. Ebben igyekszünk már az év elején látható és 

hathatós változásokat elérni. 
Remélem, hogy mind több 
csatornán fogjuk tudni eljut-
tatni üzeneteinket és közlen-
dőinket a lakossághoz, illetve 
az itt ingatlannal rendelkező 
nyaralótulajdonosokhoz. 

A civil egyesületekkel, 
szervezetekkel 2021-ben na-
gyon jó viszonyt ápoltunk – 
reméljük, ez 2022-ben folyta-
tódik. Ahol tudjuk, támogat-
juk a civileket, mert nagyon 
jó érzékelni, hogy egyre aktí-
vabbak a település rendezvé-
nyein. 

A város készülőben levő 
programterve színes, változa-
tos lesz. Reményeink szerint 

mindenki megtalálja majd benne a számára tetsző előadást, 
műsort. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy minden 
rendezvényünk nem nyerheti el mindenki tetszését, de igyek-
szünk kikapcsolódást és gondtalan szórakozást biztosító ese-
ményeket szervezni. 

Pályázni továbbra is fogunk – út- és járdafelújítási progra-
mon tervezünk részt venni, a programok szervezése során is 
szeretnénk igénybe venni ezt a finanszírozási formát, és segí-
teni fogjuk a civil szervezeteket a saját pályázataik elkészíté-
sében. 

Köszönöm munkatársaim – dolgozzanak bármelyik intéz-
ményünknél – és képviselőtársaim 2021-ben végzett áldozatos 
munkáját! Bízom benne, hogy Balatonkenese 2022-ben is nyu-
godt hangulatú, kiegyensúlyozott kisváros lesz, és előre köszö-
nöm a türelmet a beruházások okozta esetleges nehézségek mi-
att. Még egyszer mindannyiuknak egészségben gazdag, bol-
dog és sikeres évet kívánok! 

Jurcsó János

Mozgalmas év vár Balatonkenesére 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A körforgalom építésének első üteme a városközpontban
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 2021. november 25-i ülésén a Kép-
viselő-testület első napirendi pontként a 
helyi adókról szóló rendelet módosítá-
sát tárgyalta. Magyarország 2022-es a-
dócsomagjának előírásai szerint a koráb-
bi, adókedvezményben részesülők köré-
nek szűkítése nem lehetséges, új adóne-
meket nem lehet érvényesíteni, a meg-
lévő adónemek esetében pedig nincs le-
hetőség emelésre. A Kormányhivatal tá-
jékoztatása szerint a különböző díjak, 
így a bérleti díj, közterület-használati díj 
emelése sem lehetséges. Jurcsó János 
polgármester elmondta, hogy Balaton-
kenese Város adórendelete 2013 óta vál-
tozatlan. Revízióra mindenképpen sor ke-
rül, hogy a Testület új adórendelet tud-
jon alkotni, melynek kidolgozására 6-8 
hónap áll rendelkezésre. Ezért a képvi-
selők a rendelet módosítását levették a 
napirendről. Ambrus Gábor képviselő 
hozzáfűzte, hogy fontos a jól előkészí-
tett, magyarázható adórendelet elkészí-
tése, melyhez a hivatali dolgozók és a 
Képviselő-testület együttműködésére van 
szükség. Szabó Tamás képviselő elmond-
ta, hogy az adóemelésre a bizottsági ülé-
sen is nemmel szavazott. – A helyi adók-
ról szóló önkormányzati rendelet felül-
vizsgálata megtörtént, a Testület azt nem 
módosította. 

Módosult a város 2021. évi költség-
vetési rendelete: a főösszeg a lakossági 
ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra kiírt pá-
lyázat, valamint az Államháztartás meg-
előlegezése miatti változott. 

A járványhelyzet ellenére jól alakult a 
város 2021. évi I-III. negyedévi gazdál-
kodása, melyet a képviselők elfogadtak. 

Felülvizsgálatra került a közművelő-
désről szóló önkormányzati rendelet. En-
nek oka egyfelől, hogy a Miniszterel-
nökség munkaterve alapján a Kormány-
hivatal 2021-ben a közművelődési tár-
gyú önkormányzati rendeleteket ellen-
őrizte. Az előzetes észrevételek alapján 
szükséges javításokat a Képviselő-testü-
let elvégezte: pontosították a bevezető 
részt, a muzeális intézményekről, a nyil-
vános könyvtári ellátásról és a közműve-
lődésről szóló 1997. évi CXL. törvény-
ben előírtaknak megfelelően módosul-
tak az önkormányzati feladatok, rendel-
keztek az önkormányzati támogatások-
ról, a kulturális feladatok pénzügyi tá-
mogatásának formáiról. Az Önkormány-
zat a 69/2021. (III.25.) határozatával 
döntött a közművelődési intézmény új 
nevéről, mely Balatonkenesei Művelő-
dési Ház és Könyvtár. 

Szociális kerekasztalt hoztak létre a 
képviselők a helyi szociális, gyermekvé-
delmi ellátórendszer közötti információ 
nyújtására, az állampolgárok nagy részét 
érintő döntések, intézkedések, jogsza-

Az 2021. I-III. negyedévi gazdálkodás 
intézmények szerinti bontásban 

Balatonkenese Város Városgondnoksága 
Bevételek 
● Intézményi működési bevételek: 85.997.971 Ft, az éves tervezet 121,5%-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: 96.292.001 Ft, az éves tervezet 

85,3%-a. 
Kiadások 
● Személyi juttatások: 62.461.122 Ft bérjellegű kifizetés, mely az egész éves tervezet 

80%-a. 
Az év elején nem tervezett túlóra kifizetésére a törvény szerinti illetmények sorról 
került előirányzat átvezetésre. 

● A munkaadót terhelő járulékok: 8.668.814 Ft, mely az éves tervezet 74,4%-a. 
● Dologi kiadások: 48.120.318 Ft, az éves tervezet 71,2%-a. 
● Felhalmozási kiadások: 148.401.719 Ft. 

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
Bevételek 
● Intézményi működési bevételek: 1.309.151 Ft – Terembérlet, újság hirdetéseinek 

bevétele, pályázati forrás. 
● Irányító szervtől kapott működési támogatás: 28.749.337 Ft. 
Kiadások 
● Személyi juttatások: 9.764.999 Ft bérjellegű kifizetés, mely az egész éves tervezet 

51,8%-a. 
● A munkaadót terhelő járulékok: 1.468.158 Ft, mely az éves tervezet 54,3%-a. 
● Dologi kiadások: 18.900.703 Ft, az éves tervezet 55,1%-a. 
● Felhalmozási kiadások: az intézmény a kötelezően elköltendő összegből könyvet, 
illetve kisértékű tárgyi eszközöket vásárolt. 

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 
Bevételek 
● Működési bevételek: 3.044.753 Ft. – Esküvők után fizetett eljárási díj, perköltség. 
● Irányító szervtől kapott működési támogatás: 68.889.951 Ft. 
Kiadások 
● Személyi juttatások: 65.540.944 Ft bérjellegű kifizetés, mely az egész éves tervezet 

69,6%-a. 
● A munkaadót terhelő járulékok: 10.000.994 Ft, mely az éves tervezet 72,2%-a. 
● Dologi kiadások: 12.415.149 Ft, az éves tervezet 82,8%-a. 
● Felhalmozási kiadások: 461.135 Ft – kisértékű tárgyi eszközök beszerzése. 

Balatonkenese Város Önkormányzata 
Bevételek 
● Közhatalmi bevételek: 285.684.108 Ft. 
● Intézményi működési bevételek: 21.162.631 Ft 
● Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 331.266.869 Ft. 
● Felhalmozási bevételek: 62.214.796 Ft utak kisajátításából származó bevétel, va-

lamint belterületi utak felújítására kapott 14.465.733 Ft. 
Kiadások 
● Személyi juttatások: 24.512.591 Ft, mely az előirányzat 72,4%-a. 
● A munkaadót terhelő járulékok: 3.375.857 Ft, az éves tervezet 66,8%-a. 
● Dologi kiadások: 53.464.926 Ft, az éves előirányzat 62,6%-a. 
● Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.139.745 Ft – Segélyek, szociális juttatások. 
● Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 165.986.161 Ft 
● Beruházások: 14.343.025 Ft – A „Tisztítsd meg az országot” projekt keretében 
kamerapontok felállítása és hulladék szedésére alkalmas eszközök beszerzése. 
● Felújítások: 7.222.389 Ft 

 

Novemberi és decemberi 
képviselő-testületi ülések 
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bálytervezetek véleményezésére. A Ke-
rekasztal tagjai a helyi szociális intézmé-
nyek, egyházak, az Önkormányzat, vala-
mint szociális és karitatív tevékenységet 
végző civil szervezetek képviselői. A 
szervezet munkáját a Szociális Bizottság 
koordinálja. 

Kétévente esedékes felülvizsgálni a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot, me-
lyet 2019-ben alkotott meg a Képviselő-
testület. Az áttekintés 2021 novembere 
folyamán online fórumon valósult meg. 
Az ott elhangzott javaslatokkal módosí-
tott Programot a Testület elfogadta. 

Sikeres előminősítés esetén pályáza-
tot nyújt be a Tájház fejlesztése érde-
kében a Közművelődési Intézmény és 
Könyvtár a Magyar Géniusz Program 
Ideiglenes Kollégiuma nyílt felhívásá-
nak 650131/1 számú altémájára. 

Elállt viszont az Európai Mobilitási 
Hét és az Autómentes Nap megtartásá-
hoz kapcsolódó tudás-élmény alapú 
programok, vetélkedők, versenyek szer-
vezéséről szóló pályázat beadásától a 
Képviselő-testület, mivel a felkészülés-
hez rendelkezésre álló idő nagyon rövid. 

Hozzájárult a Testület, hogy pályáza-
tot nyújtson be a város a Bakony és Ba-
laton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesü-
let által meghirdetett, VP6-19.2.1.-7-2-
17 kódszámú, Helyi identitást és közös-
ségi együttműködést segítő fejlesztések 
támogatása című felhívásra, melynek 
segítségével utcabútorok, műanyagbú-
torok és egyéb eszközök beszerzése tör-
ténne meg. A projektjavaslathoz a képvi-
selők december 10. napjáig küldhetik 
meg írásbeli javaslataikat. 

Beszerzési eljárást folytatott le az 
Önkormányzat a Belterületi utak, jár-
dák, hidak felújítása címen elnyert tá-
mogatás felhasználására. Három cég 
nyújtott be érvényes ajánlatot: 

Kazamata-Bau Építőipari 
Kivitelező és Szolgáltató Kft. 

31.010.862 Ft. 
Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. 

24.376.646 Ft. 
Colas Út Építőipari Zrt. 

21.823.175 Ft. 
Ezek közül a Testület a Colas Út 

Építőipari Zrt-t hirdette ki nyertesként. 
A pályázat keretében a Táncsics utca 
útburkolata újul meg a kis hídtól a Bat-
thyány lépcsőig, illetve a Táncsics utca 
járdaszerkezete a Katolikus Plébániától 
egységes járdaburkolatot kap. 

Az útfelújításokhoz kapcsolódóan 
Zongorné Mátray Piroska kért szót, a 
Nefelejcs utca 3. szakaszának rendbeté-
teléről kérdezte a testületet. Jurcsó János 
polgármester válaszában elmondta, hogy 
a Nefelejcs utcában egy közösség szilárd 
útburkolatot szeretne. Ezzel érdemben 

foglalkozni akkor lehet, ha a csapadék-
víz elvezetése rendben lesz. A Műszaki 
csoport megkereste a szakértőt, akinek 
javaslata alapján a Nefelejcs utca burko-
lata tovább fog folytatódni, az utolsó 
sarokig. Amit tud, a Képviselő-testület 
megtesz az ügy érdekében. 

Áthelyezik az OTP bankjegykiadó 
automatát a Városházától. Három lehet-
séges helyszín jött szóba: az egyik a Pol-
gármesteri Hivatal előtti terület a vil-
lanyoszlop környékén, a másik a Baj-
csy-Zsilinszky utca 4/b kerítése, a har-
madik pedig az orvosi rendelő rakott kő-
fala. A kérdést az OTP szakemberei is 
megvizsgálták, és javaslatuk alapján az 
orvosi rendelőhöz közelebbi terület a 
megfelelő. A Képviselő-testület 6 igen, 
1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az 
ATM-hez szükséges konténer (kioszk) 
telepítéséhez erre a helyszínre tulajdo-
nosi hozzájárulását adta. 

A városközpontban épülő körforga-
lom miatt áthelyezésre kerül a Szent 
Orbán szobor is. A Kelet-Balatoni Bor-
lovagrenddel egyeztetve a szobor a Fe-
nyő-KHT Kft. szaktervező által készített 
helyszínrajzon jelölt helyre kerül. 

Rendkívüli testületi ülést tartottak a 
képviselők december 10-én, a Kultúra 
Házában. Jurcsó János polgármester tá-
volléte miatt az ülést Kocsis Jenő alpol-
gármester vezette. Első napirendi pont-
ként a 2022. évi átmeneti gazdálkodás-
ról szóló önkormányzati rendeletet tár-
gyalták, majd fogadták el, mely a folya-
matos működéshez szükséges. 

Felülvizsgálatra került a súlykorlá-
tozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet. Ennek értelmé-
ben Balatonkenese Alsóréti városrésze 
kivételével, szabályozott keretek között, 
a meghatározott utcákban, útvonal kije-
lölése mellett a 33 tonnát meg nem ha-
ladó betonmixer járművekre behajtási en-
gedély adható ki, így ellenőrizhető lesz 
ezen gépjárművek közlekedése a telepü-
lésen, s megszűnik a betonmixerek en-
gedély nélküli úthasználata Balatonke-
nesén. 

Jóváhagyta a Testület a 2022. évi 
belső ellenőrzési tervet, valamint tár-
gyalták a Képviselő-testület 2022. évi 
munkatervét. Utóbbit azzal a kiegészí-
téssel fogadták el, hogy a kiemelt közte-
rületekre vonatkozó megállapodások szá-

 
 
 
 
 

Tisztelt Balatonkenesei Polgárok! 
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 313/2021. (XII. 10.) 
számú határozatával döntött arról, felkéri a település lakóit, ingatlantulajdonosait, 
valamint a városban működő civil szervezeteket, hogy az alábbi, önkormányzati 
tulajdonban lévő közterületek elnevezésével kapcsolatos véleményüket, javasla-
taikat tegyék meg. 
● Balatonkenese 1102/1 helyrajzi számú kivett telephely megnevezésű 215 m2 

területű ingatlan javasolt elnevezése: 
„Az emlékezés tere” vagy 

„Összetartozás” tere. 
● Balatonkenese 5301/137 helyrajzi számú, kivett saját használatú út megneve-

zésű, 356 m2 területű ingatlan javasolt elnevezése: 
„Bocskai köz”. 

● Balatonkenese 1360/1 helyrajzi számú, kivett közterület megnevezésű, 957 m2 

területű ingatlan elnevezésére nem érkezett javaslat.  
● Balatonkenese 6092 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű, 2771 m2 

területű ingatlan javasolt elnevezése: 
„Ezredes utca” vagy 
„Hóvirág utca” vagy 

„Csend utca”. 
A beérkezett javaslatokról Balatonkenese Város Önkormányzata a közterület 
elnevezés, átnevezés és házszámozás rendjéről szóló 11/2014. (IX. 8.) önkor-
mányzati rendelet alapján, a 2022. évi májusi ülésén dönt.  

A közterületek elnevezésével kapcsolatos javaslatokat, véleményeket 
2022. január 31-ig 

e-mailban a hivatal@balatonkenese.hu címre lehet megküldeni. 
Balatonkenese, 2021. december 21. 

Jurcsó János 
polgármester 
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mának és profiljának meghatározása te-
kintetében az előadó Jurcsó János pol-
gármester, az előterjesztés előkészítésé-
ben pedig részt vesz az aljegyző és a Pol-
gármesteri Hivatal műszaki csoportja. 

Helyi rögzítésűre alakítják a „Tisz-
títsuk meg az országot!” projektből ki-
épített, hat pontból álló kamerarend-
szert, mellyel hatékonyabbá válik az il-
legális hulladéklerakás megelőzése és 
felderítése. 

Továbbtárgyalásra alkalmasnak ta-
lálták a képviselők Balatonkenese 2022. 
évi rendezvénytervét. 

Elfogadta a Testület a Balatonkene-
se Városgondnokságának intézmény-
vezetője által előkészített Alapító Ok-
irat-módosítást, valamint Szervezeti és 
Működési Szabályzatot. 

Felhívást tett közzé Magyarország 
Kormánya, Strandfejlesztés 2021 cím-
mel. Az igényelhető támogatás összege 
30.000.000 forint pályázatonként. Bala-
tonkenese pályázatot nyújtott be a Vak 

Bottyán és a Bezerédj strandra vonatko-
zóan – az előbbinél a vízbejutás segítése 
mobilstég által, illetve a gyermekjátszó 
fejlesztése, az utóbbinál szintén mobil-
stég kiépítése, a röplabda- és a lábtenisz-
pálya, valamint a járda megújítása lenne 
a cél. A Bezerédj strandnak mentőhajóra 
is szüksége van, illetve a költségvetés 
függvényében itt két kültéri zuhanyzó is 
megvalósulna. 

Lakossági elektronikai hulladék át-
vételére és elszállítására szóló szerző-
dést kötött Balatonkenese a Fe-Group 
Invest Zrt-vel. Az elektronikai hulladé-
kok összegyűjtése 2022-ben tavasszal és 
ősszel történik, melyeknek időpontjáról 
lapunkban és Balatonkenese internetes 
felületein időben tájékozódhatnak majd. 

Balatonkenesén a közvilágítás ellá-
tását és karbantartását végző Fényfor-
rás Kft. jelezte az Önkormányzatnak, 
hogy a növekvő energiaárak miatt a jö-
vőben a közvilágítás ellátásával nem kí-
ván foglalkozni, csak karbantartási mun-

kákat vállal. Balatonkenese ezért a Ca-
pital Consulting Magyarország Zrt-vel 
kötött szerződést a 2022. évi villamos-
energia-beszerzés tendereztetésére. Mi-
vel a közvilágítási villamosenergiát 50 
Ft/kWh egységár alatt már nem lehet be-
szerezni, a cég javaslata, hogy az önkor-
mányzat térjen vissza az egyetemes szol-
gáltatáshoz, amely által 38-40 forintban 
lehetséges maximalizálni a villamosener-
gia árát. A közvilágítás karbantartására a 
város 2022. január 1-től 2023. december 
31-ig ismét a Fényforrás Kft-vel szerző-
dött. 

Javaslatot vár a Képviselő-testület a 
lakosságtól közterületek elnevezésére 
vonatkozóan. Az ezzel kapcsolatos fel-
hívást a 6. oldalon olvashatják. 

További anyagokat a www.balaton-
kenese.hu oldal Önkormányzat – Képvi-
selő-testületi anyagok részében találnak. 

 
– nk –

 

A közmeghallgatáson tájékoztató hangzott el Balatonkenese Vá-
ros Önkormányzata 2021. évi költségvetési helyzetéről, az év adózta-
tási tevékenységéről, illetve a környezet állapotáról. 

Az adóbeszedési folyamatot 2021-ben több dolog is befolyásolta. 
Az adóztatási feladatokat 2021. január 1-től két adóügyi ügyintéző 
látta el, június 1-től pedig 1 fő adóügyi ügyintéző és 1 fő igazgatási 
csoportvezető. Augusztus 2-tól az igazgatási csoportvezető munkáját 
két adóügyi ügyintéző segítette. 

Korábban a gépjárműadóból befolyt összeg 40%-a az önkor-
mányzat költségvetését illette. 2020-tól azonban a 100%-át tovább 
kellett utalni a Magyar Államkincstár Járvány Elleni Védekezés Köz-
ponti Tartaléka javára. 2021. január 1. napjával a gépjárműadó besze-
dési illetékessége is megváltozott, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
jogkörébe került át. 

A helyi iparűzési adó a Balatonkenesén működő vállalkozások 
éves bevételének 1,9 %-a. A Kormány a koronavírus-járvány nemzet-
gazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében az éves iparűzési 
adó mértékét 1%-ban állapította meg. 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályok 
az idegenforgalmi adót is érintették: ezt a szállásadóknak csak 2021. 
július 1-től kellett beszedniük, és a következő hónap 15. napjáig be-
fizetniük az önkormányzatnak. 

Az előirányzat alapján Balatonkenese a 2021. év elején 
170.500.000 Ft adóbevétellel számolt. A jelentős bevételkiesést az 
egyéb feltárási és behajtási folyamatokból tudta teljesíteni a város. 

Balatonkenese Város Önkormányzata kiemelten kezeli a környe-
zet- és természetvédelem kérdéskörét. A légszennyezőanyag-kibocsá-
tás a közlekedésből, a lakossági fűtésből és avarégetésből, továbbá az 

ipari termelésből adódik. A forgalomból 
származó légszennyező anyagok a forga-
lommal arányosan képződnek, ezért a maxi-

mális terhelés a nyári idegenforgalmi időszakban (július-augusztus) 
jelentkezik. A balatonfűzfői ipartelep bűzszennyezése az utóbbi évek-
ben csökkent. A gázfűtésre való átállást követően a lakossági fűtésből 
származó légszennyezés mértéke is erősen csökkent, töredéke a köz-
lekedési emissziónak. Miután tilos a kerti zöldhulladék égetése, a 
2021. évben az ebből származó levegőszennyezés gyakorlatilag meg-
szűnt. 

A település belterületétől 2 km távolságban található sertéstelep 
(FIORÁCS Kft.), és a belterülettől mintegy 800 m-re levő, a DRV 
Zrt. üzemeltetése alatt működő szennyvíziszap-lerakó felől erősen 
bűzös levegő érkezik. Az évi 17.000 db állatállományú sertéstelepen 
keletkező hígtrágya tárolása 3 db 30 x 60 m alapterületű, EU szab-
ványnak megfelelően kialakított, gumifóliával bélelt medencékben 
történik. A medencékben szeparátor működik, amelynek segítségével 
a hígtrágya szárazanyagtartalmának 70 %-át kinyerik, majd talajerő-
utánpótlás céljából a szomszédos szántóföldekre juttatják. Balatonke-
nese polgármestere, Jurcsó János több egyeztetést, folytatott a FIO-
RÁCS Kft. képviselőivel, melyekről a cégcsoport irányító Bonafarm 
Zrt-t is tájékoztatta. Legutóbbi, 2021. június 3-i egyeztetésükkor a FI-
ORÁCS Kft. vezetői ígéretet tettek, hogy a jelenleg nyílt felszínű trá-
gyalétároló medencéket 2021. végéig lefedik. Így a probléma remél-
hetőleg megoldódik. 

A vizek védelmének tekintetében problémát okozhat, hogy a me-
redek területekről jelentős a csapadékkal történő szennyezőanyag-be-
mosódás. Gondot jelent még, hogy hiányos a csapadékvíz-elvezető 
rendszer, és hogy a Balaton partmenti sávjában iszapfelhalmozódás 
tapasztalható. 

A Balaton vízminőségének védelme érdekében összehangolt in-
tézkedésekre van szükség, amely a Bala-
ton-parti települések összefogásával va-
lósítható meg. 

A közmeghallgatás hátralevő részé-
ben a jelenlevők több témáról beszéltek 
még, egyebek mellett a Balatonkenesei 
Horgászegyesület kérdéseiről. 

A közmeghallgatásra az eredetileg 
tervezetthez képest egy héttel később ke-
rült sor, ezért kevesen tudtak részt venni 
rajta. Az eseményről készült felvétel 
a Youtube-on megtekinthető. 

– nk – 

Közmeghallgatás december 17-én
 

 

Adónem megnevezése A 2021. tárgyévre 
tervezett összeg 

2021. október 31-ig 
befolyt összeg 

Építményadó 110.000.000 Ft 118.702.755 Ft 
Telekadó 23.000.000 Ft 35.602.974 Ft 
Helyi iparűzési adó 37.500.000 Ft 120.636.965 Ft 
Idegenforgalmi adó tartózkodás után – 25.069.060 Ft 
Pótlék – 1.126.692 Ft 
Bírság – 805.266 Ft 
Építmény utáni idegenforgalmi adó 
(Megszűnt adónem) – 127.400 Ft 

Összesen 170.500.000 Ft 302.071.112 Ft 
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Adventi naptár 
2021-ben is együtt számolhattak vissza karácsonyig a gye-
rekek a Kultúra Háza játékának keretében. November 30-
tól december 23-ig minden délután egy kivilágított szám 
tűnt fel egy-egy ablakban, jelezve, hány nap van még az ün-
nepig. Ha valaki megtalálta, kis meglepetés járt érte. – A 
játékban Balatonkenese intézményei, vállalkozásai, vala-
mint családok vettek részt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesélni mindig jó! 
Ugye, mindannyian szeretünk élőszóban mesét hall-

gatni? A mesék mindenkit, gyereket és felnőttet varázsos 
hangulatba képesek ringatni, különösen karácsony előtt. Az 
örömteli várakozáshoz járult hozzá a Kultúra Háza kezde-
ményezése: minden nap egy-egy mese várta a gyerekeket 
és a felnőtteket az interneten. És hogy kik meséltek? Ez is 
igazi meglepetés volt: olyanok, akiket már többen is hall-
hattunk mesélni, és olyanok is, akiket még nem. 

Nagy köszönet az ötletgazdának, Tóth-Renczes Katá-
nak, aki megszervezte az eseményt, és köszönet a mesélők-
nek – mindenkit igazán jó volt hallgatni. 

A kedves történeteket karácsony után is jó megnézni; a 
Kultúra Háza Facebook oldalán valamennyit megtalálják. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacob és Wilhelm Grimm: A suszter manói 
Tóth-Renczes Kata 

La Fontaine: A tücsök és a hangya 
Galambos Lászlóné 

Nyquist Gizella: Nóri kívánsága, avagy a hóangyal 
Andrejkáné Dalman Szilvia 

A hópelyhecske (ismeretlen szerző) 
Ujfalusi-Hujber Zsófia 

Német-Vas Katalin: Téli mese 
Tóth-Renczes Kata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Radó Lili: A három fenyőfa 
Andrejkáné Dalman Szilvia 

Lengyel Balázs: Mese a fehércsillagos sündisznóról 
Ujfalusi-Hujber Zsófia 

Jacob és Wilhelm Grimm: Holle anyó 
Mühlbacher Ildikó 

Harald Scheel – Sibylle Jung: A legszebb karácsonyfa 
dr. Nagy Erzsébet Andrea 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az erdei karácsony (ismeretlen szerző) 
Kerti Teréz 

Hárs László: Pehelyke 
Szabó Andrea 

Szabó Gitta: A kívánság 
Vargáné Dobó Katalin 

Donászy Magda: Karácsonyvárás 
Bányikné Rácz Tünde 

Mentovics Éva: A hóemberek karácsonya 
Kurucz Henrietta 

Móra Ferenc: A kíváncsi hópelyhecske 
Szabó Tamás 

Csesznák András: Nagyapó ajándékai 
Révfalusiné Páczelt Gabriella 

Harald Scheel – Sibylle Jung: Benedek apó karácsonya 
Kocsis Jenő 

Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? 
Séra Zsolt 

Vidor Miklós: Fenyőfák vándorútja 
Tóth Péter 

Angyalmese a szeretetről 
saját meséjét Erzsébet nővér mondta el 

Bősze Balázs: Erdei karácsony 
Ambrus Gábor 

Mentovics Éva: Mióta van csillag a karácsonyfák csúcsán? 
Jurcsó János 
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Szent Miklós ünnepe 
a Balatonkenesei Egyházközségben 

Sokan nem is tudják már, honnan ered a Mikulás. Sok-
szor már csak arra emlékszünk, milyen érzés volt várni rá, 
majd örömmel meglesni, milyen ajándékkal kedveskedett 
nekünk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az első Mikulás valójában Szent Miklós püspök volt. 

Egy igazi, szakállas öregember, aki életét a jócselekedetek-
nek szánta. Sok száz évvel ezelőtt élt. Nem fehérprémes 
bundában, hanem vörös palástban járta csendben a várost, s 
adakozott a szegényeknek, gyerekeknek, kinek mire volt 
szüksége. 

Szent Mikulás követének érkezését minden december-
ben világszerte nagy izgalommal várják a gyerekek, hiszen 
alakja egybefonódott az ajándékozással, annak örömével. 

De ki is volt Szent Miklós, akinek követei évről évre 
világszerte sok-sok örömet szereznek kicsiknek és nagyok-
nak? Szent Miklós valószínűleg Kr. u. 245-ben született a 
kis-ázsiai Anatóliában. Püspökként Myra városában élt a 
IV. században. Több legendát ismerünk életéből, melyek 
mindannyiunkat az önzetlen ajándékozásra biztatnak. 

2021. december 5-én, vasárnap rendkívüli nap volt Egy-
házközségünkben. Két dolgot is ünnepeltünk egyszerre. 
Ünnepeltük Medveczky Miklós atyát, hiszen Szent Miklós 
püspök ünnepe egyben az ő névnapja is. A szentmise végén 
Ambrus György, egyházközségi képviselőtestületünk el-
nöke szívet melengető, hálás szavakkal köszöntötte Miklós 
atyát, és nagy örömmel adta át az egyházközségünk tagjai 
által szeretettel készített ajándékokat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A templom előtti téren folytattuk az ünneplést, hiszen 
ott Szent Miklós püspök követe, a Mikulás várta nagy sze-
retettel, örömmel és vidámsággal a szentmisén résztvevő-
ket. És mi tagadás, a gyerekek számára az igazi „csodát” 
nemcsak a Mikulás személye, hanem az általa hozott piros 
csomagok tették teljessé. Köszönjük mindenkinek a jelen-
létet és a közösen megélt Miklós-napi örömöket! 

Balatonkenesei Római Katolikus Plébánia 
 

Közös készület 
karácsony ünnepére 

a katolikus templomban... 
Karácsony előtt ünnepi díszbe öltözött városunk. Otthona-

ikat is ünneplőbe öltöztette minden család karácsony napjaira.
Egyházközségünk hívei Medveczky Miklós plébánosunk-

kal együtt a lelkeket is felkészítette Jézus fogadására. Decem-
ber 13.; 14. és 15-én (hétfőn, kedden, szerdán) 18 órától, a ba-
latonkenesei katolikus templomban lelkigyakorlatra gyűltünk 
össze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lelkigyakorlatot Schauermann János szombathelyi plé-

bános atya tartotta, aki maga is Balatonkenese szülötte. 
A lelkigyakorlat során Schauermann János atya a Zsidó le-

vél alapján Jézust, mint testvérünket mutatta be. Három ke-
resztény szimbólumot vésett mélyen a szívünkbe karácsony 
ünnepére készülve. A jászolét, a keresztét és a trónét. 

A JÁSZOL mindig arra kell, hogy emlékeztessen minket: 
Jézus leszállt a Mennyből a földre értünk, és velünk marad, 
míg világ a világ. Ez a hívő ember karácsonyának titka. 

A KERESZT a legmélyén igazából a jászol történetének 
folytatása. Hiszen Jézus annyira szeret minket, hogy testbe öl-
töztetett földi életét is odaadta értünk. Ez a hívő ember húsvéti 
nagy titka. De ha jobban belegondolunk, ezt az önmagát ne-
künk ajándékozó Jézust ünnepeljük karácsonykor is. 

A TRÓN a királyok, az uralkodok különleges széke volt min-
dig. A karácsonykor megszülető Jézust pedig nem is akárkik, ha-
nem a Biblia tanítása szerint: maguk az angyalok magasztalták 
föl Isteni Trónusára, hiszen Jézus Úr, s Király a föld fölött. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schauermann János atya lelket érintő gondolatai igazán égi 
magasságokba emelték mindannyiunk szívét. Az új esztendő-
ben lelkünk mélyén fognak kísérni szavai: „Jézus azért tette 
meg ezt a nagy utat a Mennyből a földre, hogy az Ő ajándékát, 
a KEGYELMET mindenki megkapja, és mindenkinek működ-
jön is… És ezzel mindenkinek lehetőséget ad…” 

Balatonkenesei Római Katolikus Plébánia
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MINDENKI KARÁCSONYA 2021 
 
2020-ban a Mindenki karácsonya a vírushelyzet miatt sajnos elmaradt, így már sokan várták, hogy az év végi ünnepek előtt 
találkozhassanak ezen az eseményen. Ennek megfelelően szinte teljesen megtelt a Kálvin tér december 18-án délután. 
 

– A tavalyi évben nem tudtunk ilyen körben 
találkozni ennyien, így az idei év a második alka-
lom, hogy a Mindenki karácsonyát a Kálvin téren, 
ebben a hangulatos környezetben rendezzük –
mondta a köszöntőjében Jurcsó János polgár-
mester. – Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöt-
tek, és bízom benne, hogy így, az év vége felé kö-
zeledve mindannyian érezzük: szükségünk van 
arra, hogy egy kicsit megálljunk, elgondolkod-
junk és számot adjunk az elmúló évről. A szám-
adásból a következő évi feladatainkat fogjuk tudni 
meghatározni. Kívánom mindenkinek, hogy az el-
következő heteket a családja, a szerettei körében 
tölthesse. Ennek ilyenkor nagy jelentősége van. 
Mint ahogy annak is, hogy ha körülnézünk itt a 
téren, kis közösségek, egyesületek, csoportok, ba-
ráti társaságok látnak minket vendégül. Köszö-
nöm, hogy a felajánlók ilyen szép számban meg-
jelentek és kínálják a finom falatokat mindenki 
számára, teljesen ingyen. 

Teljen a következő két hét mindenki számára 
békében, boldogságban, szeretetben; örüljünk egy-
másnak, hallgassuk meg egymást, forduljunk a 
másikhoz nyitott szívvel, és érezzük át a kará-
csony üzenetét. 
 

 
A műsorban közreműködött a Kipp Kopp óvoda Aprófalva csoportja, a 
Pilinszky János Általános Iskola diákjai és a Szivárvány Népdalkör. Kerti 
Teréz Aranyosi Ervin: Dédnagyanyó karácsonya című versét mondta el. 
 

A BK Hírlap fotói 
 

Az eseményen fellépett a Holddalanap zenekar, 
akiknek előadását tűzzsonglőrök fellépése is szí-
nesítette. 
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Ünnepi díszben Kenese 

(A 2. oldal képeihez) 
Városunk különleges díszekkel köszöntötte az adventi idő-
szakot: így készült el Kenese központjában a Karácsonyi 
házikó, melyen kedves üzeneteket, jókívánságokat lehetett 
elhelyezni. A díszítést Balatonkenese Városgondnokságá-
nak dolgozói álmodták és valósították meg, újrahasznosí-
tott alapanyagokból, napelemmel működő világítással. 
Köszönjük az ötletet és a munkájukat! 

Boór Ádám fotói. További képek a 39. oldalon.
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Egyesületünk – a járványhelyzetre való tekintettel – korlá-
tozott létszámban gyűlt össze december 13-án Balatonke-
nesén, az Iparosházban. 
Az idei évben is nagy gonddal állították össze a már „ha-
gyományossá” vált karácsonyi adományozásunk csomag-
jait. 
Az egyesületünk tagjainak ajánlása révén idén hatvan cso-
magot állítottunk össze. Nehéz körülmények között élők, 
egyedülálló idősek, illetve többgyermekes családok ünne-
pét igyekeztünk szebbé tenni. 
Az idei évben is sokan álltak e nemes kezdeményezés 
mögé, akiknek ezúton is köszönjük a támogatást! 
Köszönet illeti még tagjainkat a munkájukért. 

Fotó: Boór Ádám 
 

Támogatóink: 
• Erdélyi-Ép Kft. – Erdélyi István 
• Taskforce Kft. – ifj. Erdélyi István 
• Globe Dental Kft.– Dr. Thury Vivien és Thury Attila 
• Kocsis Kenese Kft. – Kocsis Jenő 
• Kenese Marina-Port Zrt. – Szíjártó Csaba 
• Balatonfői Yacht Club Kft. – Viszkei András 
• Hydrodynamic Kft. – Koczor család 
• Hydro Optic Kft. – Koczor-Mészáros Ágnes 
• Pörc Bisztró és Delikát – ifj. Kocsis Jenő 
• Villker Kenese Kft. – Németh Zsuzsanna 
• Pékmester Biscuits Kft. – Gyenge Katalin 
• G&D Kézműves Pékség és Cukrászda – Szó Katalin 
• Nádas Csárda Kft.– Ambrus Gábor  
• KeneseHáz Kft. – Fülöp Anita és Csomor Attila  
• Jako Parts Auto – Vass Károly 
• Awi-Boll Kft. – Szabó Andrea és Bollók Attila 
• Farkas és Társa Kft. 
• Vadkacsa Étterem – Hartai Edvárd 
• Vegyeske Papír Írószer Bolt – Vass Károlyné 
• Balcsi Ízlelő Büfé – Boór Ádám 
• Zajzy-Ker Kft. – Zajzon Sándor 
• Pilinszky János Általános Iskola Szülői Munkaközössége 
• Derencsér Gyula  
• Török László és családja 
• Bakos Imre Krisztián 
• Keresztes család 
• Tóth Péter 
• Kocsis Bálint 
• Álich Jánosné 
• Álich Klára 
• Szántó László 
• Balla Tamás 
• Juhos Rozi és családja 
• Kurucz Henrietta és Kurucz Johanna 
• Lukácsné Antal Ildikó és Lukács Krisztián 
• Tóth Lajos és családja 
• Németh Ferenc 
• Csík Ágnes és Gyurica László 
• Lőrincz Gabriella 
• Karcsibá és Zsuzsa 

Újra megrendezte karácsonyi adománygyűjtését 
a Balatonkenesei Városvédő Egyesület 

 

Fotó: Balogh Ákos - Napló 
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Karácsonyvárás 
Ez év december 19-én örömteli készülődéstől voltak han-
gosak a Városvédők által felújított Iparosház helyiségei. 
Lelkünket egy különös érzés járta át, mert e napot arra 
szánta közösségünk, hogy az egyedül és magányosan élő 
idős embertársainkat meglátogassuk és hasznos élelmiszer-
csomagokkal lepjük meg őket. Természetesen a nehéz kö-
rülmények között élő családokról sem feledkeztünk el, így 
60 értékes ajándékcsomag várt kiszállításra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Miközben megkaptuk a számunkra addig ismeretlen címe-
ket, óvatos figyelemmel néztem társaim arcát. Kis idő eltel-
tével sejtéseim beigazolódni látszottak. Ugyan a kezdeti 
mosoly megmaradt, ám tekintetükben valami vibráló fe-
szültséget véltem felfedezni. Máig jól emlékszem az ér-
zésre, amelyet az elmúlt három esztendő során minden al-
kalommal magam is átéltem, s még mindig ugyanúgy meg-
érint. Mindnyájunk számára leírhatatlan boldogság, hogy 
másoknak örömet okozhatunk, de már előre is szívhasogató 
érzés magányos, idős emberekkel találkozni, beszélgetni, s 
olyan nélkülöző nagycsaládokat meglátogatni, ahol a sze-
génység mindennapos, de jól érezhető a család iránt érzett 
szeretet, amely erős és végtelen. 
Miután mindenki elhelyezte kocsijában az előre elkészített 
csomagokat, végre elindulhattunk a címzettekhez. Társam 
egy számomra kedves, régi barát volt, akiről köztudott a 
mások iránti jóindulata, az elesettek iránti együttérzése. 
Ha csak egy tudósítást szeretnék közzétenni, a következő-
ket írnám: mindenütt kissé meglepődve, ám köszönettel fo-
gadták a Városvédők csapata által összeállított élelmiszer-
csomagokat. Nos, ez így igaz lenne, de nem felelne meg a 
valóságnak, mert ez a látogatás jóval többet jelentett szá-
mukra, mint ajándék. S azt is meg kell említenem, hogy mi 
is csodálatos és megható perceket tölthettünk el velük. El-
sődlegesen nem a rászorultságot említeném, hanem a ma-
gány kegyetlen és szomorú érzéseit. Természetesen öröm-
mel fogadták ajándékainkat, ám ami igazán meghatotta 
őket, hogy gondoltuk reájuk, s türelmesen beszélgetve vé-
gighallgattuk mondandójukat. Talán nem is lenne illendő, 
ám nem tudom magamba fojtani: mindnyájuk sírva köszönt 
el tőlünk. Olykor-olykor a társamra pillantva, az ő arcán is 
jól láthattam a meghatódottság sokatmondó jeleit. 
Végezetül engedjék meg, hogy közösségünk és a magam 
nevében is megköszönjük támogatóink önzetlen segítségét, 
amellyel jó néhány Kenesén élő családnak, idős és magá-
nyos embertársunknak tehettük szebbé, élhetőbbé s boldo-
gabbá szent karácsonyunk ünnepét.           

Id. M.S. 
 

Boráldás János napján 
A bort a lélek italának tartják. December 27-e Szent János 
apostol napja, melyen hagyományosan az újbor megszente-
lése történik. János volt az egyetlen a tanítványok közül, aki 
nem halt mártírhalált, magas kort ért meg. Egy középkori 
legenda szerint a pogány főpap, Aristodemus egy alkalom-
mal mérgezett borral töltött kelyhet adott a kezébe, azzal: 
ha megissza, és nem lesz bántódása, hajlandó hinni Krisz-
tusban. Szent János imát mondott, majd megáldotta a bort, 
aztán megitta és nem lett baja. Aristodemus pedig megke-
resztelkedett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A János-napi borszentelés szokása a 13. században Német-
országban alakult ki; hazánkban a Dunántúlon, a németek 
lakta területen honosodott meg először, majd terjedt el or-
szágszerte. A megszentelt bor nagy kincs volt: mágikus erőt 
tulajdonítottak neki, a néphit számos betegséget gyógyított 
vele – embereket, állatokat egyaránt. Több bortermő vidé-
ken él a szokás, hogy Szent János napján a borosgazdák a 
templomi borszentelés után felkeresik egymás pincéjét, s 
megkóstolják az azévi borokat, hogy eldöntsék, kié a leg-
jobb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szent János napján a Kelet-Balatoni Borrend borait és ké-
szítőit is megáldotta a balatonkenesei római katolikus temp-
lomban Medveczky Miklós atya. Az alkalomra a borrend 
tagjai főleg a területünkre jellemző fajtákat, kékfrankost, 
olaszrizlinget és zenitet hoztak. Győrfi Károly, a borrend 
nagymestere szerint a 2021-es évjárat kiemelkedően jó lett. 
Bízunk benne, hogy jövő ilyenkor, a 2022-es évjáratról is 
hasonló jót hallhatunk.  
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„Kenese Winter Open 
teniszverseny” 

A szenior teniszezők még mindig aktívak! 
Decemberi lapszámunkban már írtunk arról, hogy Kenesén 
egy nagyon aktív szenior teniszező társasággal találkoztunk. A 
szeptemberi Kenese Open 2021 párosverseny után, december 
elején megrendezték a Kenese Winter Open 2021 versenyt. 
Kedves Olvasóink, átnyújtunk egy újabb beszámolót. 

Sokan gondolkodtunk már azon, hogy miképp lehetne egy 
kis lelket lehelni a téli Kenesébe. A tó mostanában nem fagy 
be, így maradnak a szárazföldi programok. A teniszpályák már 
bezártak, hogyan tovább? 

Nekünk is új volt az információ, hogy Kenesén nagyon jó 
minőségű, fedett teniszpálya van. 

Tulajdonosa, Balogh Lajos úr, hallván, hogy a szeptemberi 
verseny milyen jól sikerült, felajánlotta pályáját. Nagyszerű lé-
tesítmény. Jó a talaj, a világítás, egyszóval ideális helyszín egy 
téli rendezvényhez. Még egy kicsit a fűtésen lehet javítani, de 
nekünk így is tökéletes volt. 12 nevezővel ilyen téli időben ko-
moly volt a verseny. Voltak helyi lakosok, jöttek Budapestről 
és más városokból. Reggel fél 10-től délután négyig pattogott 
a labda. Közben Sike István úr szendvicsei és banánjai pótol-
ták a reggelit. Délben jött a meglepetés: házigazdánk, Balogh 
Lajos úr ebédcsomaggal, italokkal kedveskedett. Igazán szép 
gesztus volt tőle, köszönjük, megettük. Délutánra kialakult a 
végeredmény. Kenesei versenyző, Fáber György nyerte el a 
2021. évi Kenese Winter Open kupát. Kicsit szabadkozott, 
hogy ő az 50 évével még fiatal ebben a társaságban, de meg-
győztük, hogy majd ha ő is 70+ lesz, kiállunk ellene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

És hát minden jó, ha jó a vége: a 
verseny után a Kenese Bay Resort ét-
termében zártuk a napot. Finom éte-
lek, kellemes italok mellett elemez-
tük ki a verseny mozzanatait. 

Annak ellenére, hogy a városi sa-
lakos teniszpályák idén használha-
tatlan állapotban voltak, sikerült két 
nagyon jó versenyt rendeznünk. Be-
bizonyosodott, hogy Kenesén van 
igény a teniszre. Mindannyian bízunk
abban, hogy a polgármester úr ígére-
tének megfelelően 2022 nyarára a 
salakos teniszpályák újra használható
 állapotba kerülnek, és sikerül megtalálniuk az üzemeltetőt a 
sporttelepre és a bringabüfére. 

Szeretnénk, ha minél többen, nem csak a szeniorok hódol-
nának ennek a kellemes sportnak. 

Kedvcsinálónak készült egy honlap, ami még nem tökéle- 
tes, de tartalmazza a két verseny legfontosabb eseményeit, e- 

redményeit, képeit. Elérhetősége: 
https://seniorkeneseopen.wixsite.com/ 

kenese-open 
Még egyszer szeretném megköszönni a 

versenyben való közreműködést, a pályát és 
ebédet Balogh Lajos úrnak, Sike Istvánnak
a szervezést és a finomságokat, Pintér Já-
nosnak a verseny lebonyolítását, Juhász 
Lászlónak a nagyon szép fotókat, Rugli Ta-
másnak a honlap létrehozását, és minden 
versenyzőnek a részvételt, a jó hangulatot. 

Találkozunk nyáron, reméljük, már a sa-
lakos teniszpályán! 

Győrei János,
az egyik szervező

 
 
 

December 18-án rendhagyó módon Eger városában verse-
nyeztek a balatonkenesei Rády DSE karatékái. 
Bödör Veronika Vivien egy ezüst és egy bronzéremmel, 
Kelemen Kristóf szintén egy ezüst és egy bronzéremmel lett 
ismét gazdagabb! 
December 21-én a balatonkenesei Rády Diáksport Egyesület 
karatékái a Magyar JKA Karate Szövetség hivatalos minő-
sítő övvizsgáján vettek részt, amelyet mindenki sikeresen tel-
jesített! 
Gratulálok az eredményes vizsgákhoz, rettenetesen büszke 
vagyok minden tanítványra, különös tekintettel arra, hogy

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egri verseny és minősítő övvizsga a Rády DSE karatékáinál 
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Kedves Klubtársaim! 

Rendhagyó módon itthonról köszöntelek benneteket 
az új év alkalmából. Együtt sok szép és jó közösségi él-
ményt éltünk meg, persze a rossz dolgok sem kíméltek 
minket. (Azokat felejtsük el vagy igyekezzünk kisebbí-
teni.) Kívánok mindannyiótoknak nagyon boldog új 
évet, nyugalmat, békét és legfőképpen egészséget! 

Sörédi Györgyné (Magdi)
a Tátorján Nyugdíjasklub vezetője

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a 2021-es évben 
segítették a Tátorján Nyugdíjasklub működését! 
Köszönjük 
● az Önkormányzatnak, hogy lehetővé tette 40 éves 

jubileumunk megünneplését; 
● Kocsis Jenőnek és családjának az összejöveteleink-

hez való gáláns hozzájárulását; 
● Koczor Hubának és családjának az anyagi hozzájáru-

lást; 
● az óvodának és az iskolának, hogy műsoraikkal 

szebbé tették közös ünnepeinket; 
● a TSZSZI-nek, hogy számtalanszor biztosította a hely-

színt a találkozóinkhoz. 
 
 

bármilyen mostohák is az edzéseink helyszínei, szívvel és lé-
lekkel gyakoroltak, készültek, lelkesedésüket, akaratukat 
nem törte meg semmi. 
Kívánok jó egészséget, erőt és kitartást, az új évben rendü-
letlenül folytatjuk közös utunk! 
Külön szeretném köszönetemet kifejezni Küngös település 
Önkormányzatának, Szabó Gergely polgármester úrnak, s 
nem utolsó sorban Lelkes Annamáriának, hogy lehetőséget 
és helyet biztosítottak számunkra az elmúlt hetekben, és kul-
turált körülmények között, melegben készülhettünk az Eger 
városában megrendezett versenyre, illetve a minősítő övvizs-
gánkra. 
Hogy hol s milyen körülmények között folytatjuk? ...nos egy 
biztos, folytatjuk! 
 

Kedves Keneseiek! 

Boldog, békés és egészségben gazdag új évet kívánunk 
● az Önkormányzatnak, 
● a katolikus és református egyházak vezetőinek és 

tagjainak, 
● a civil szervezetek vezetőinek és tagjainak, 
● az intézményeknek és dolgozóiknak 
● és valamennyi keneseinek! 

Tátorján Nyugdíjasklub 

Galambos Bernadett: Újévi üzenet 

Karácsony volt. 
Széthintette köztünk 

békéjét a Kisjézus. 
Mint csillagnyi hópehely, 

borította szívünket a szeretet. 

Itt az új év! 
Maradjon a szívünk 

hópihe-fehér s meleg. 
Legyünk tiszták, türelmesek! 

S amíg élünk: csendes szerényen 
éljen bennünk az emberszeretet! 
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– Hogyan kezdődött a 
mese iránti érdeklődésed? 

– A szerelem régi kelte-
zésű. Gyerekkoromban na-
gyon szép meseélményeim 
voltak a nagyszüleimnél, a-
kiknek nem volt tévéjük, rá-
diójuk. Egy parasztházban 
laktak, Miskolc szélén, s a 
nővéremmel a nyári szüne-
teket náluk töltöttük. Este, 
amikor sötétedett, már min-
denki ágyban volt, és a nagy-
szüleink meséltek az életük-
ről. „Úgy volt akkor, ami-
kor…”, kezdődtek az elbe-
szélések a megismerkedésükről, a szüle-
ink születéséről, a régi esküvőkről, arról, 
amikor jöttek a katonák. A maguk egy-
szerűségével és humorával megismertet-
ték velünk a családunkat, és megtapasz-
talhattuk, hogy az életmesék által a leg-
nehezebb dologról is úgy tudtak beszélni, 
hogy azt éreztük: a történetek szereplői 
itt vannak velünk, s mindenből van kiút. 
Ezek kisgyerekként és kamaszként is 
erősen hatottak rám. Nyolc-tíz évig min-
den nyári szünet így telt. 

Ez volt az első pozitív élményem. E-
mellett nagyon szerettem olvasni, mesét 
is. Elképzeltem, a világomhoz tudtam i-
gazítani. Mindig csalódtam, ha filmfel-
dolgozást láttam, mert sosem olyan volt, 
ahogy elgondoltam. Rengeteget olvas-
tam és olvasok a mai napig. 

– Aztán a munkádban is megjelent a 
mese… 

– Nővérként elkezdtem óvodában hit-
oktatni. Az azóta eltelt húsz évben pedig 
rájöttem, hogy a mesével lehet a legtöb-
bet elérni. Megtanultam a gyerekek közt 
mesélve tanítani, a mesével megnyitni 
őket. Van egy csodálatos, elhasznált, a-
gyongyötört rongybabám, amivel húsz 
éve mesélek. Minden hittanosom ismeri 
Kukacot, mert része a csoportnak. A mai 
kamaszok, akik akkor óvodások voltak, 
szokták mondani, hogy még emlékeznek 
rá, és hogy mi minden történt vele a me-
sékben. – A visszajelzések azt mutatták, 
hogy ez jó és maradandó út. 

– De nem álltál meg a meseolvasás-
nál és a mesével tanításnál: egy ideje 
magad is írsz meséket. 

– A Balatonkenesei Hírlapban egy é-
ve kezdtem az elmélkedéseimhez, gon-
dolataimhoz meséket szőni. 

– Akkor ezek a mesék már nem ké-
szen voltak, hanem frissen keletkeznek? 

– Igen. Mindig az adott hónap témá-
jához íródnak. 

– Ezek szerint odaírhatjuk, hogy 
„nálunk először”? 

– A folyamat felismerésében, hogy 
komolyabban szeretnék a mesékkel fog-
lalkozni és írni, a Hírlapnak és nektek 
nagy szerepe van. 

– Ez most nagyon meglep, de őszin-
tén örülök neki és köszönjük! 

– Tény, ami tény, így történt. – A 
mesék mindig a saját tapasztalataimból 
születnek, s mély gondolatokat indíta-
nak el. Megmutatták azt is, hogy a saját 
családomban, a testvéremmel kapcsolat-
ban – akinek elküldtem ezekből a me-
sékből néhányat, gondolva, hogy felis-

meri a háttértörténetüket a 
valóságból édesanyánkról, 
nagyszüleinkről – szintén 
működik a dolog. Pozitívan 
építette a mi kapcsolatunkat 
is. Elkezdtünk telefonon be-
szélgetni, visszaemlékezni, 
nosztalgiázni, milyen érzés 
volt a nagyszüleink meséit 
hallgatni. Mindketten sokat 
kaptunk ezektől a beszélge-
tésektől. 

– Mikor és hogyan írod 
a meséket? 

– Csodálatos élmény, a-
mikor este leülök, megfo-

gom a gépem, és jönnek a szavak, a me-
sék. Örömöm találom benne, engem é-
pít, és reménykedem, hogy másokat is 
fog. Mindegy, hogy egy falevél a fősze-
replő, egy napraforgó, egy csillag vagy 
egy vándor – mindegyiknek van valami 
mondanivalója. Van egy kihívása, a vé-
gén pedig egy jó megoldás. 

Volt egy aktívabb meseírásos idősza-
kom, mert tavaly, a karantén ideje alatt 
megkerestek a hittanos gyerekek szülei, 
találjak ki valamit, hogy otthon is tudják 
gyakorolni a hittant – írjak mesét, játé-
kot vagy bármit. Így dolgoztam ki egy 
mesés teremtéstörténet-játékot, szemlé-
letmódot. Már használják a családok. 

– És hogyan jött a képbe a meseterá-
pia? 

– Idén tavasszal Teréz nővér nagyon 
lelkes lett: azt mondta, tanulni szeretne. 
Jelentkezett a Semmelweis Egyetem E-
gészségügyi Közszolgálati Karának lel-
kigondozói szakára, mert komolyan sze-
retne foglalkozni vele. Ez az álma. Látva 
a lelkesedését és tudás iránti vágyát, ben-
nem is megfogalmazódott: ha mesét írok, 
ha ennyit mesélek, szeretném megtanul-
ni, hogyan kell ezt jól csinálni. De úgy vol-
tam vele, mint sok mindennel vagyunk 
az életben: majd, ha lesz időm. Aztán jú-
liusban eltörtem a lábam – így lett időm. 

– Azt szokták mondani, pontosan add 
le a kérésed a Jóistennek, mert teljesíti 
ő, amit kérsz, de nem biztos, hogy úgy, 
ahogyan várnád… 

– Még ennél is többet adott, mert a 
koronavírusos világban bejött a digitális 
oktatás a webkamerával, így talpig gipsz-
ben tökéletesen részt tudtam venni egy 

„A játék és a mese a család lelke” 
„Mi vagyunk a mesehősök a saját életünkben” 

Lapunk olvasói már jól ismerhetik Assziszi Szent Ferenc Segítő Nővéreit, akik hónapról hónapra izgalmas, érdekes, gondola-
tokat ébresztő írásaikkal tisztelik meg újságunkat. Erzsébet és Teréz nővér élete sosem unalmas, százféle dolgot csinálnak egy-
szerre, s havi cikkeikben gyakran az ezekből leszűrt tapasztalataikat is megosztják velünk. Erzsébet nővér egy ideje meséket is 
ír gondolatai elé. Kíváncsiak lettünk rá, honnan jönnek a mindig kedves, találó történetek. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angyalmese a szeretetről – Erzsébet nővér saját meséjét mondta el
a Kultúra Háza karácsonyi mesesorozatában

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az első mesehős: Kukac
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épp akkor induló kurzuson. Így kezdtem 
el most már hivatalosan tanulni azt, ami-
vel mindig nagyon szerettem foglal-
kozni. 

– Gondolom, a „hogyan tovább”-ra 
is vannak terveid. 

– Vannak álmaim a meseterápiás le-
hetőséggel, és rengeteg ötletem, mivel a 
mesék világába nagyon sok minden be-
lefér. Sokat gondolkodom, hogyan le-
hetne minél jobban használni. Egyik te-
rület a meseírás mások örömére, tanítá-
sára – és a saját önismeretem növelésére. 

– Ha magából indul ki az ember, az-
zal mindig nagy változást lehet elérni. 

– Erről szól a meseterápia. Szeret-
ném tovább bővíteni a tudásomat. A me-
seterápiának millió ága van, így már ki-
néztem a következő képzést jövő nyárra. 
Az személyes lesz, mert a manuális 
készséggel való alkotás is hozzátartozik. 

– Mit képzeljünk e mögé? 
– Barkácsolós technikák tanulása ál-

tal elkészítheted a saját mesefiguráidat, 
ezzel a meséid életre kelnek. A kreatív 
készségem, a kézügyességem viszony-
lag jó, és közel állnak hozzám a kézmű-
ves tevékenységek. 

– Akkor most életed minden kedvelt 
területét, hobbiját – és valószínűleg ezek 
már többek is, mint hobbi – összekap-
csolod. 

– Igen, de csak most állt össze ben-
nem, hogy ez egy irányba mutat. Valam-
ennyi oldalt meg kell tanulni, ki kell 
gyakorolni, hogy jól működjön. Mert a 
legnagyobb álmom, hogy másokon se-
gítsek a mesékkel, a meseterápiás eszkö-
zökkel. Erre egyébként nagy igényt lá-
tok. Az érzelemátélésre, az érzelmek ke-
zelésére a mesék nagy lehetőséget adnak 
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 
Ebben a mai embernek nagy hiányossá-
gai vannak. Szeretnék családoknak segí-
teni megérteni és elindulni az úton, hogy 
a játék és a mese a család lelke. A játék 
által értik meg a gyerekek, hogy ki va-
gyok, miért vagyok, hová tartozom. A-
zokat a legnagyobb kérdéseket, amelyek 
ma már nem mindenki számára egyértel-
műek. Részben a digitális világ és min-
den egyéb más miatt, ami ezzel jár. 

– Az elidegenedés már a digitális vi-
lág előtt itt volt, de kétségtelen, hogy fel 
is gyorsította. 

– Így van. Pedig az emberekkel tar-
tanunk kell a kapcsolatot. És a család az 
alapja mindennek. Onnan jövünk, amit 
ott megtanulunk, azt visszük tovább. Ha 
lehet, akkor az értékeket vigyük tovább. 

– Azt mondod, szeretnél a meseterá-
piával segíteni. Beszélnél erről egy kicsit? 

– A segítségnyújtás gyerekeknél és 
felnőtteknél is lehetséges, akár csopor-
tos, akár egyéni formában. A meseterá-

pia szemléletet ad. Akárhogy is kanya-
rodik a történet, minden mesének jó a vé-
ge. Azt sugallja, hogy az életben minden 
helyzetből van kiút, minden nehézség 
után ott lesz a megoldás. Népmesénél, 
műmesénél is így van. Ez az értékkereső 
meseterápia szemléletmód. Meg kell ta-
lálni, hogy egy mese az adott pillanatban 
kinek mit üzen. A képzésen megtanítják, 
hogyan lehet ráhangolódni, majd segí-
teni vele. Magamon tapasztaltam, hogy 
beszédben nehezebben nyílok meg, de a 
mesék világa szabadságot ad; a hasonla-
tokkal, a csodákkal lehetőséget nyújt a 
legmélyebb gondolatok és érzések meg-
fogalmazására, arra, ami bennem van. A 
pszichológiai kutatásoknak köszönhe-
tően ma már tudjuk, hogy a mesék tény-
leges gyógyító hatással bírnak. Orvosi 
vizsgálatok igazolják, hogy millió do-
logra gyógyír lehetnek lelki, szellemi té-
ren. Segítenek a megküzdési stílus tanu-
lásában, a szemléletmód alakulásában, 
az alkalmazkodási képesség fejlesztésé-
ben, a kommunikációban, az értékkere-
sésben és meglátásban. Bizonyítékot ta-
láltak rá, hogy a mesék fizikailag is tud-
nak gyógyítani. Nagyon sok betegségre 
pozitívan hatnak: például a vidám mesék 
a testünkben levő immunsejtek működé-
sét javítják. Tehát az immunerősítést se-
gíthetjük pozitív mesék olvasásával, írá-
sával. 

– Biztatunk mindenkit, hogy a járvá-
nyos időszakban, amikor az immunerősí-
tés nagyon fontos, olvassanak sok mesét! 

– Vagy legalább hallgassanak mese-
mondást! – Sok rákos megbetegedés ese-
tében kimutatták, hogy a csodamesék, a 
varázsmesék segítik a szervezetünket a 
túlburjánzó, daganatos sejtek leküzdésé-
ben, az osztódásuk lassításában azáltal, 
hogy az úgynevezett ölősejtek működé-
sét serkentik. A rövidlátást is jól lehet ja-
vítani relaxáló mesékkel, mert a szem-
idegre koncentrálva, azt a mese instruk-
ciói alapján lazítva, feszítve erősödik a 
látóideg. A mesék jó eredményeket mu-
tatnak kiegészítő terápiaként szorongá-
sos megbetegedések, fóbiás betegségek, 
depresszió esetén, hiszen a varázsmese 
olyan megküzdési szemléletet ad, ami 
ezekből a helyzetekből pozitívan, előre 
visz. Ezek már nem pusztán találgatások 
és feltételezések, hanem tények, ame-
lyeket orvosi eszközökkel igazoltak. 

– Szerinted hogyan tekintünk ma a 
mesékre? Milyen a viszonyunk hozzájuk? 

– Szeretném tudatosítani, hogy a me-
se nem kizárólag a gyerekeké. A mese 
mindenkié. Ugyanolyan hatással van egy 
százéves emberre, mint egy negyvené-
vesre, húszévesre vagy egy kisgyerek-
re. Ugyanaz a mese mást és mást üzen a 
különböző élethelyzetekben. A mesete-

Gondolatok a meseterápiáról 
Mi a mese? 

Vlagyimir Propp, a mesék legneve-
sebb kutatója, a meseelmélet vizsgá-
lója szerint hivatalosan mesének te-
kinthető minden olyan Fejlemény, a-
mi a károkozástól vagy hiánytól kü-
lönböző közbenső funkciókon keresz-
tül házassághoz, vagy más, vele azo-
nos értékű megoldáshoz vezet. Jellem-
zően minden mesének egy hőse van, 
az ő életét kíséri végig. A mesehősök-
nek két típusa létezik: vagy kereső, 
vagy bajbajutott, ezeknek megfele-
lő tulajdonságokkal. 
Miller törvénye szerint 7 +/- 2 szerep-
lő figyelhető meg. Sőt, általában a 
legtöbb mesében van segítő és károko-
zó szereplő is, éppen úgy, mint a hét-
köznapi életünkben. Így a mesék vi-
lága segít a kapcsolati hálót, a kom-
munikációt helyes mederbe terelni. 

Miért jó hatású mindenkire? 
 Rugalmasságot ad. Azt sugallja, 

hogy a nehézségeket le lehet 
győzni, hiszen minden mese vége 
jó. 

 Pozitív, értékkereső szemlélet. 
 Helyes önismeretre és önszeretetre 

tanít. A szimbólumok, metaforák, 
hasonlatok által könnyű azono-
sulni a mesékkel és mesehősök-
kel. 

 Fejleszti a rezilienciát, az alkal-
mazkodóképességet. Tanult tehe-
tetlenségünket segít átformálni az 
élet örömeinek felismerésére. 

 Segítséget nyújt kapcsolataink he-
lyes megélésére. 

 A mesék világába minden belefér, 
minden érzelmet átélhetünk vagy 
éppen kiadhatunk magunkból. 
Olyanokat is, amelyeket a hétköz-
napjainkban sosem engednénk 
meg magunknak. 

 Bizonyított tény, hogy jól hatnak 
bizonyos betegségek gyógyítá-
sára. 

 Kicsit mindenki szeretne csodát 
látni. 

Mi a meseterápia? 
Három pilléren áll. 
1. Mesepszichológia: a pszichológia 

új területe. Más tudományok és ku-
tatások segítségével vizsgálja a me-
sék hatásait pl. a különböző életkori 
szakaszokban. 

2. Mesediagnosztika: a mesékkel va-
ló feltáró módszer. 

3. Meseterápia: a mesék gyógyító cé-
lú, elsősorban lélektani, pszichés 
folyamatokon alapuló, tudatos al-
kalmazása. 
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rápia nagyszerűsége éppen abban rejlik, 
hogy bármilyen mesét elővehetünk, ha 
nyitottak vagyunk, mindig személyesen 
üzen annak, aki olvassa, hallgatja. Az 
őseink – a dédszüleink, ükszüleink – ku-
koricamorzsoláskor, tollfosztáskor hall-
gattak mesét, ami alkalom volt számuk-
ra a találkozásokra, ahol megismerked-
tek egymással. Tréfás meséket, katona-
történeteket mondtak, olyan meséket, a-
melyekben kinevették az élet nehéz dol-
gait. Nevettek a halálon, kinevették az 
ördögöt – a nevetés pedig oldotta a fe-

szültséget, s ők ezt tudták. Ez nem a gye-
rekekről szólt, hanem felnőtteknek, fel-
nőttekről. 

Aztán jött az esti mese, ami nagyon 
jó, de a mese műfaja lassan csak a gye-
rekeké lett. Ha ma megnézünk egy mo-
ziműsort, láthatjuk, hány mese volt pre-
mieren az utóbbi időben. Ezek egy része 
gyerekmese, egy része viszont a felnőt-
teknek szól, nekik írták. Mint például az 
Így neveld a sárkányod vagy Walt Dis-
ney Aladdin-feldolgozása. Kereslet van 
rá. A mese iránti igény belénk van ültet-
ve, csak felnőttként valahogy szégyenlő-
sebbek lettünk. Úgy, mint a játék eseté-
ben. A gyerek szívesen játszik, de a fel-
nőttek időnként kellemetlennek érzik. 

– Kedvenc mesehősöd? Esetleg o-
lyan, akiről a legszívesebben írsz? 

– Nővérként ki lenne más, mint egy 
angyal? Aki mindig segíteni akar má-
soknak; leginkább meg akarja váltani a 
világot. Az első angyalmesémben azon-
ban furcsa dolog van: a főhős soha nem 
szólal meg. Senkihez nem szól, csak te-
szi a dolgát, magában gondolkodik. – Eb-
ből rájöttem, hogy a lábtörés, a bezárt-
ság által nagyon keveset beszélek. És ez 
nem jó, mert leépülnek a személyes kap-
csolataim. Hogy akarok segíteni, ha nem 
kommunikálok? A képzés segítségével 
összeállítottam magamnak egy mesete-
rápiás folyamatot, hogy változtassak raj-
ta. Az első lépés, hogy rájöjjünk, mi az a 
jellemvonás, ami nem vagy nem jól funk-
cionál, majd azt fogjuk és átírjuk jóra. 
Ezért a második angyalmesémben az én 
angyalkám mindenkit megszólított, aki-
nek segített. – A folyamat második sza-
kasza, hogy miközben megfogalmazod 
és jóvá írod a változtatandó jellemvo-
nást, ez hat rád – az esetemben úgy, hogy 
egy beszélő figurával azonosulok. Tuda-
tosan és tudat alatt átíródnak a reflexek, 
s harmadik lépésként ezt a való életben 
is elkezded gyakorolni. Én például min-
den szöveges üzenetet tudatosan és terá-
piás céllal köszönéssel kezdek. Megfi-
gyeltem, hogy ilyen esetekben nem iga-
zán szoktunk köszönni, csak egyből a kö-
zepébe vágunk a mondanivalónknak. – 
Megváltoztatott jellemvonásod végül si-
kerül úgy begyakorolni, hogy működő-
képessé válik. S innentől jöhet egy ú-
jabb, ami változtatásra szorul. 

Minden személyesen írott vagy me-
sélt mese rólunk szól, mert mi vagyunk a 
mesehősök a saját életünkben. Ha sze-
retnék változni és hajlandó vagyok tenni 
érte, a meseterápia mellém áll, hogy ak-
kor lássuk ezt a csodavilágot, és lássunk 
téged a csodák világában! 

– A csoda nemcsak nehéz helyzetben, 
hanem akár a hétköznapokban is segít-
ségünkre lehet? 

– Hogy valami nehéz élethelyzet-e, 
avagy sem, érdekes kérdés. Egy kisgye-
rek problémája neki a világ legnagyobb 
nehézsége. Például, hogy milyen színű a 
cipője. És ez bizony a felnőtteknél is így 
van, ha nem is a cipőnk színe a gond. A-
mi másnak nehézség, lehet, nekem egy-
általán nem tűnik problémának. Neki vi-
szont kihívás. Mondhatom, hogy ne sírj, 
ne szomorkodj, ne sajnáld magad – min-
den tiltás ellenállást szül. Erőből nem le-
het az érzelmeket kezelni. A nemet kár 
kimondani, mert úgyis az ellenkezője 
teljesül. Ezt minden jó pedagógus tudja. 
Az ellenállást a terápiás folyamatban le-
het jóra is használni, de az esetek több-
ségében csak a nehézséget gerjeszti. 

Saját életemen keresztül tapasztaltam 
meg, hogyan hatnak a mesék és a me-
seterápia a másokkal való kapcsolata-
imra, az életérzéseimre; hogyan segít a 
nehéz helyzettel megküzdeni, s ez mi-
ben más, mint korábban. A hitemben is 
növekszem a mesevilág által. A Jóisten 
az embert nem szomorúságra, hanem bol-
dogságra teremtette. Azért keressük ösz-
tönösen a jót, az örömöt, a pozitívumot, 
mert arra vagyunk hangolva. 

A szemléletünk, a másik emberrel va-
ló kapcsolatunk formálása élethosszig 
tartó folyamat. Mindig más a helyzet és 
máshogy látjuk. Milyen unalmas lenne, 
ha mindenki egyforma volna? 

– Tehát a csoda működik, véletlenek 
pedig nincsenek. 

– Gondviselés viszont van. Az egész-
ben a legszebb, hogy Teréz nővérrel ket-
ten élünk itt, Balatonkenesén, s a gond-
viselő Isten nagysága, hogy mindketten 
álmodtunk egy nagyot: ő azt, hogy lelki-
gondozó szeretne lenni, az én szívem pe-
dig megtalálta a meséket. Nagy felisme-
rés, hogy mindketten segíteni szeretnénk, 
csak más-más személyiségek vagyunk, 
más-más oldalról közelítjük meg a kér-
dést. Hatunk egymásra, a célunk szerze-
tesként nyilván ugyanaz, de különbö-
zőek vagyunk, mégis megtaláltuk a saját 
utunkat – ráadásul majdnem egy időben. 

– A két terület össze is kapcsolható… 
– Mindkettővel lehet segíteni. Kétfaj-

ta módszert használunk, mert minden em-
ber más. Van, aki beszélgetni szeret, van, 
aki a meséken keresztül tud megnyilvá-
nulni. Teljesen mindegy, a cél ugyanaz, 
hogy az emberek előrébb jussanak. 

Teréz nővérrel szeretnénk az ismere-
teinket tovább fejlesztve kamatoztatni a 
tudásunkat. A vágy és az elindulás egy-
szerre történt. Ez az Assziszi Szent Fe-
renc Segítő Nővérei mesés története! 

– Jó lenne a meséidet egyszer együtt, 
egy kötetben olvasni… 

– Ki tudja, még erre is sor kerülhet. 
Nagy Krisztina

Milyen meseterápiák 
és meseterapeuták vannak? 

Írj, vagy válassz egy kedvenc mesét, és 
én legalább 10 dolgot megtudok rólad 
– mondhatja egy jó meseterapeuta. 
1. Kincskereső meseterápia – A me-
sék választ adnak a kérdésekre, nehéz-
ségekre, amelyekkel életünk során ta-
lálkozunk, és rögtön pozitív kiutat mu-
tatnak. Például Csipkerózsika meséje 
szerint nem baj, ha várakoznunk kell, 
hiszen ezt új lehetőségek követik. 
2. A Népmesekincstár – Gondoljunk 
tréfás mesékre és „a legkisebből lesz 
a legnagyobb” ismerős érzésére. A nép-
mesék tanúskodnak, hogy ezek a tör-
ténetek eredetileg felnőttektől, fel-
nőttekhez szóltak. 
3. „Mesét másként” foglalkozás – 
Elsősorban az érzelmi nevelés fej-
lesztésére fókuszál. 
4. Metamorphoses meseterápia – Ezt 
alkalmazzák a klinikai vagy szak-
pszichológusok, esetleg képzett orvo-
sok. Olyan meseterápiákat vezetnek, 
amelyek komoly elakadásokat, beteg-
ségeket (fóbia, depresszió) oldanak és 
kezelnek, már létező mesék segítségé-
vel, amik a hétköznapi életet akadá-
lyozzák. 1. cél: megtapasztaltatni a 
bennünk lévő „jót”. 2. cél: Ráirányí-
tani a figyelmet a valódi problémára. 
3. cél: Megtalálni a segítő módokat. 
5. Élő mesélésén alapuló terápiák 
6. Mesehős, komplex mesediagnosz-
tikai és Terápiás Módszer – Speciá-
lis művészetterápiának is felfogható. 
Saját írású meséből indul ki, mely ki-
lenc egyértelmű instrukció alapján 
készül. A felismert nehézségeket a sa-
ját mese átírásával (mely fizikailag és 
lelkileg is hat) a kliens módosítja, majd 
ezt az átírt viselkedésformát kezdi gya-
korolni. „Élj úgy egy hétig, mint a sa-
ját mesédben.” Így kialakul és rögzül 
a helyes, örömet és biztonságot adó 
új jellemvonás. 
A 4. terápiás lehetőség kivételével mind 
megelőző célt szolgál, vagy egy-egy élet-
szakasz gondjai köré csoportosul. 

M. Erzsébet nővér 
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„Az akarat tavaszra visszatér” 
Mikulás rally-t rendeztek 2021. november 27-28-án Veszprémben. Vass Károly és Hoferka Péter természetesen most is rajthoz 
állt. Vass Károllyal beszélgettünk az éves rallyszezon utolsó megmérettetéséről. 

 

 

– Szokványos lesz az első kérdés: 
milyen volt a verseny? 

– Szokványos lesz a válasz is: jó. 
Bővebben szólva már árnyaltabb a 
kép, mert nem volt a legideálisabb. 
Leginkább vizes és saras. Ja, és volt 
még köd is. 

– Hogyan hangolódtatok rá, ti és 
az autó? 

– A felkészülés két igazán aktív 
hetet jelentett. Megint mindent átnéz-
tem, ellenőriztem, és persze fejben is 
készültünk. Ez a 25. jubileumi Miku-
lás rally volt, igazán nagy mezőnnyel. 
Minden évben ez a bajnoki szezon le-
zárása, ilyenkor aki tud, eljön. Idén is 
több mint száz páros állt rajthoz. 

Az időjárás azon a héten kegyes 
volt, nem úgy a verseny hétvégéjén. A 
rajtnál lefagyott a mosoly az arcunk-
ról: köd, eső és sár fogadott minket. 
De nem akármilyen. A sár mélységé-
ben helyenként akár 40 centiméteres, 
az út 25 centis pocsolyákkal tarkított. 
Innentől kezdett inkább tereprallyra 
hasonlítani az esemény. 

Az első gyorsasági szakasz az úgy-
nevezett Nagylőtéren, a Hajmáskér és 
Öskü közötti 14 kilométeres távon zaj-
lott. Vastag, fehér köd mindenütt, a lá-
tótávolság 50-70 méter között válto-
zott, ami egyáltalán nem segítette a 
gyors teljesítést. Szerencsére semmi 
problémánk nem akadt, utána indul-
tunk is mindjárt Veszprém-Jutaspusz-
tára egy 20 kilométeres összekötő sza-
kasszal, majd vártuk a második rajtot. 
Ha lehet mondani, az a pálya még az 
elsőnél is katasztrofálisabb volt. De a 
második szakaszt egész jó időered-
ménnyel teljesítettük, mert kissé fel-
szállt a köd és ez sokat segített. Követ-
kezett egy szerviz a Veszprém Aréná-
nál, ahol minden szokásosan történt: 
tankolás, némi tea és csoki, az autó tel-
jes átnézése, valamint egy gyors lemo-
sás, mert az alkatrészeket nem igazán 
találtuk volna meg a sártól. 

A harmadik szakaszon rakoncát-
lankodni kezdett az autó, majd megállt 
– mint kiderült, egy gyújtásalkatrész 
meghibásodása miatt. Javítása vagy 
cseréje verseny közben sem helyben, 
sem időben nem megoldható, ezért te-
lefonáltunk a szervizcsapatnak, hogy 
egy vontatókötéllel közelítsenek meg 
minket és húzzanak haza… Nekünk 
így ért véget a verseny: ahogy mon-
dani szoktuk, hamarabb fejeződött be, 
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mint ahogy véget ért. Legnagyobb saj-
nálatunkra nem sikerült semmi álta-
lunk remélt és várt eredményt elérni –
nekünk ezért marad emlékezetes a 25. 
jubileumi Mikulás rally. 

– Akkor azt nem is kérdezem, mi-
lyen volt utána a hangulat. 

– Volt már jobb is. A foglalkozás 
elérte a célját: eláztunk, megfáztunk. 
A verseny után volt lehetőségünk pihen-
ni, hiszen egy 8-10 napos lázas, szobá-
ban töltött időszak következett. Ilyen-
kor fogadja meg az ember, hogy soha 
többet nem ül autóba. Ez másnapra mó-
dosul, hogy na jó, egy hétig biztosan 
nem megyek még a közelébe se. Né-
hány nap múlva pedig már ott a gon-
dolat, hogy azért csak meg kellene néz-
ni az autót, és csinálni vele valamit… 

A Mikulás rally mindig az utolsó 
az évben. Precíz gazdaként egy-két nap-
pal a verseny után minden esetben ala-
pos tisztításnak vetem alá az autót, hi-
szen sem hozzányúlni, sem szerelni, 
sem tárolni nem lehet úgy, hogy leg-
alább 50-60 kiló sár van a motortérben,
az alján, de még az utastérben is. Idén 
ez a betegség miatt elmaradt; sajnos bő
három héttel később tudtam nekiállni 
a takarításnak – ami így majdnem any-
nyi ideig tartott, mint a verseny. A meg-
hibásodott alkatrészt tizenöt perc alatt 
kicseréltem, és elsőre indult az autó… 
Az alkatrész értéke 3000 forint volt. Né-
ha ilyen kis részleten múlnak a dolgok.

De nem csak nekünk. A Mikulás ral-
ly pályájára és az időjárásra jellemző, 
hogy 59-en tudták befejezni a versenyt.
Másoknál sajnos nagyobb károk is ke-
letkeztek. Szeretem az esőt, a sarat meg
a murvás pályát, de ez így együtt most 
kicsit sok volt. 

– Nemsoká itt a tavasz, az új szezon…
– És újraindul a verkli. Navigáto-

rommal már végiggondoltuk a lehetősé-
geket. Minden évben szigorodnak a sza-
bályok, amelyeknek meg kell felelni. És
ez minden évben határozottabb össze-
get is jelent, csak hogy ugyanazt a szin-
tet tarthassuk. Sok múlik azon, meny-
nyi pénzt tudunk előteremteni, mennyi 
támogatót tudunk még magunk mellé 
állítani. Az egyéb lehetőségek adottak. 
Az akarat tavaszra visszatér. 

– Tehát nem szegte kedveteket a 
Mikulás. 

– Nem ijedünk meg a problémák-
tól. 2021 nem a mi évünk volt, de me-
gyünk tovább. Köszönjük a 2021-es 
támogatást az Álich autószerviznek, a
Keresztes családnak, az I.D.S. vagyon-
védelemnek, a Vass gumiszerviznek, a 
Fogarasi Rally Team-nek, a szurkolók-
nak és a családunknak. BÚÉK 2022! 

– nk –
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A 2011. évi CXC törvény 
rögzíti, hogy az óvodai neve-
lés szakasza a gyermek há-
roméves korától hatéves ko-
ráig tart. Évtizedes gyakorlat, 
hogy hatéves korban történik 
az iskolakezdés; ennek történetisége egészen a 19. századig 
nyúlik vissza. Ma még mindig viták folynak az óvoda-iskola 
átmenettel kapcsolatban. A fejlődéspszichológia szerint a 6-7 
éveseknél még hiányoznak a tényleges teljesítménymotivá-
ciók, pedig az iskolába lépéstől hosszú éveken keresztül a ta-
nulás lesz a fő tevékenységi forma. Az első alakváltás után 
még zajlik a csontosodás, a gerincoszlopon még nem alakult 
ki az élettani görbület. A gyerekek csontozata könnyen defor-
málódik, így fokozott figyelmet igényel a testtartás és a terhe-
lés. Az agykéreg szerepe megnő, és 7-8 éves korban a viselke-
dés, az önkontrollfolyamatok nyugvópontra kerülnek. Hatéves 
kor tájékán tovább finomodik a kézfejizomzat és az ujjak iz-
mai, valamint a kéztőcsontok és ujjpercek kezdeményei fejlő-
désnek indulnak. 

A 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet – az Óvodai Nevelés 
Országos Alapprogramjáról (továbbiakban ONAP) tudni érde-
mes, hogy az óvodai élet legmeghatározóbb dokumentuma. A 
bevezetésben az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meg-
határozásához szükséges sarkalatos pontokat találjuk. Az első, 
hogy „a gyermeket szeretetteljes gondoskodás és különleges 
védelem illeti meg”. A második, hogy „a gyermek nevelése el-
sősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák ki-
egészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be”. A 
harmadik, hogy „az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség 
teljes kibontakozásának elősegítésére kell irányulnia, az em-
beri jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásá-
val; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel része-
sülhessen színvonalas nevelésben”. Az ONAP utolsó fejezeté-
nek címe „A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére”. A leírt 
fejlettségi mutatók tulajdonképpen azt jelzik, hogy a fejlesztési 
időszak végére (6, illetve 7 év) milyen elérhető szintekre akar-

juk eljuttatni a gyermekeket a 
tevékenységek, készségek, ké-
pességek, szokások, ismere-
tek terén. Az iskolai élet meg-
kezdéséhez szükséges a belső 
érés, a családi nevelés és az ó-

vodai nevelési folyamat eredménye. Az iskolaérettség szerep-
lői a gyermek – szülők – óvodapedagógusok – tanító. Az 
ONAP az iskolakezdéshez testi, lelki és szociális kritériumo-
kat ír elő. 

Az egészséges testi – fizikális jellemzők: 
 6 éves kor körül az első alakváltozás; 
 megváltoznak a testarányok, a teherbírás; 
 megkezdődik az első fogváltás; 
 a mozgás összerendezettebb, harmonikusabb; 
 jelentősen fejlődik a mozgáskoordináció, finommoto-

rika; 
 a gyermek mozgását, viselkedését, testi szükségletei ki-

elégítését szándékosan irányítani képes. 
Az egészséges lelki – pszichés jellemzők: 

 a gyermek nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába 
lépésre; 

 a tanuláshoz szükséges képességek folyamatosan fejlőd-
nek; 

 az érzékelés, észlelése tovább differenciálódik (téri ész-
lelés, vizuális és akusztikus differenciáció, téri tájéko-
zottság, térbeli mozgásfejlettség, testséma kialakulása); 

 az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés mellett 
megjelenik a szándékos bevésés és felidézés; 

 megnő a megőrzés időtartama; 
 megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem; 
 fokozatosan növekszik tartalma, terjedelme; 
 könnyebbé válik a megosztása, átvitele; 
 a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett ki-

alakulóban az elemi fogalmi gondolkodás; 
 érthető kommunikáció, beszéd; 
 a gyermek elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és 

környezetéről. 
Az egészséges szociális érettség: 

 a gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadá-
sára; 

 képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre; 
 képes a kapcsolatteremtésre felnőttekkel és gyermektár-

saival; 
 egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; 
 késleltetni tudja szükségletei kielégítését; 
 feladattudata kialakulóban (feladat mérése, feladattar-

tás, feladatok egyre eredményesebb elvégzése); 
 alakul kitartása, munkatempója, önállósága, önfegyel-

me. 
Az óvodai nevelési folyamat célja, feladata változatlanul 

az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elő-
segítése! A neurológiai és egyéb hátránnyal küzdő gyermekek 
esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével vég-
zett korrekció mellett érhető el a fentiekben leírt fejlettségi 
szint, amely alanyi joga a gyermeknek! 

Az ONAP szerint az óvoda, miközben teljesíti funkcióit 
(óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő), a gyer-
mekben megteremtődnek a következő életszakaszba (az isko-
lás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. A dokumen-
tum egyértelművé teszi, hogy az óvodai nevelés nem értelmez-
hető az iskolára előkészítő feladatokra leszűkítve, sokszínű te-
vékenységrendszerével ugyanis ennél távolabbra mutatóan lé-
nyegesen többre hivatott a személyiségfejlődés folyamatainak 
támogatásában. 

Iskolára készülve 
„Az első 8 év a legmeghatározóbb időszak az ember életében.” 

Dr. habil Varga László
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A XXI. század kihívásainak ellenére a 
gyermek fő tevékenysége a játék. Minden te-
vékenységét, viszonyulásait átszövik az érzel-
mek. Bakony Anna pedagógiai szakértő sze-
rint a képességfejlesztés igazi célja a szociali-
záció, végső soron majd a társadalomba illesz-
kedés. 

Fontos, hogy a tanköteles kort elérő gyer-
mekek egy évi óvodában maradását az Okta-
tási Hivatal engedélyezi. A gyermek abban az 
évben válik tankötelessé, amelynek augusztus 
31. napjáig betölti a hatodik életévét. A tan-
kötelessé válás életkor alapú, teljesítése pedig 
a tanév első napjától kezdődik. 

A kérelmek benyújtásának határideje 
2022. január 18. 

Ezen határidő lejártával a szülő jogvesz-
tetté válik, és még méltányossági alapon sem 

engedélyezheti az óvodában maradást vagy a 
korábbi iskolakezdést az OH. A kérelmet 
(www.oktatás.hu) az Ügyfélkapun keresztül, 
vagy postai úton (Oktatási Hivatal, Budapest 
1982) lehet beküldeni. A kérelemhez nem kö-
telező mellékletet csatolni, de a kérelemben 
foglaltakat dokumentummal alá kell támasz-
tani, például szakorvosi igazolással, pedagó-
giai véleménnyel. Nem érint a kérelem be-
nyújtásának határideje minden gyermeket és 
szülőt, de forduljanak bizalommal az óvoda-
pedagógusokhoz, amennyiben bizonytalanok 
a gyermek iskolába készülésével kapcsolat-
ban. Óvodánkban előzetes egyeztetés után az 
óvodapedagógusokkal fogadóóra keretében 
átbeszélhető minden probléma. 

 
Kántor Zsuzsanna 
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JANUÁR, FEBRUÁR, ITT A NYÁR! 
 

1. Január elsején így is mondhatjuk 
egymásnak. 

2. Január 18-án van a névnapja. (Idő-
jósló nap!) 

3. Január 22.: a magyar … napja. 
4. „… hogyha tiszta, bőven terem 

mező, puszta.” 
5. Szűz Mária népies neve: … szűz. 
6. Kis zacskóban kapott finom, téli cse-

mege az utcán. 
7. Hím kutya + ének + nyergelhető 

négylábú = lakásmelegítő. 
8. Shakespeare ideillő műve: …, vagy 

amit akartok. 
9. A legrégibb, legszentebb isten, első 

hónapunk róla kapta a nevét. 
10. A 2022-es év madara (harkályféle).
11. Disznótor és téli ünnepek kedvelt

itala. 
12. Jézus első csodatétele. 
13. Az 1582-es … szerint lett január az 

évkezdet napja. 
14. Ezek a január népi nevei: Vízöntő 

hava, …, és a rejtvény kiemelt füg-
gőleges sora. 

15. … ismerő, tudó ember az, aki érti, 
tudja a csíziót. 

16. Január 22-én van a névnapja. (Idő-
jósló, természetjósló nap.) 

17. A Balaton-parton lehetne ez a vi-
dám szórakozás, ha sokáig hideg 
lenne. 

 

Készítette: 
Pulai Istvánné 
és Pulai Anna 
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A vesztes muhi csata u-
tán IV. Béla király feleségé-
vel, Laszkarisz Mária bi-
zánci hercegnővel együtt Dal-
máciába menekült. Ott, Klisz-
sza várában született Margit 
leányuk 1242. január 27-én. Szülei – a ta-
tároktól elszenvedett vereség miatti két-
ségbeesésükben – felajánlották őt Ma-
gyarország megmentéséért. Szüleinek ez 
a felajánlása meghatározta a Királylány 
egész életét. Margitot mindössze három-
éves korában szülei a domonkos apácák-
hoz vitték Veszprémbe, fogadalmukhoz 
híven. A Veszprémi Püspökséghez tar-
tozó Nyulak szigetén lévő zárdában töl-
tötte Margit szerzetesi éveit, amelyet ap-
ja építtetett. A Nyulak szigetét ma Mar-
git-szigetnek hívjuk. Fogadalmát itt tette 
le, 1254-ben. Később két alkalommal is 
lehetősége lett volna fogadalma vissza-
vonására, de ő ezt visszautasította, és ne-
met mondott II. Ottokár cseh király és a 
lengyel király házassági ajánlatára is. 

Margit a keresztény önfegyelmezés 
és Istenért vállalt hősies szeretet példa-
képe, aki akkor is hű volt szülei Istennek 
tett fogadalmához, amikor ők és a do-
monkos tartományfőnök is – államérdek-
re hivatkozva – házasságot ajánlottak az 
immár örök fogadalmas Margitnak. A 
legalacsonyabb rendű munkát is szívesen 
végezte, és a legrosszabb ruhákban járt. 
Napjait munkában, éjszakáit imádság-ban 
töltötte. Gyakran korbácsolta magát ön-
ostorozással, ebben a korban szokásos 
szerzetesei önfegyelmezést gyakorolva. 

1270. január 18-án hívta el az Úr a 
Margit-szigeti kolostorban, bő egy héttel 
28. születésnapja előtt. Ravatalát 1271 
körül Albert és Péter lombardiai szobrá-
szok faragták meg vörös, egyes részeit 
pedig fehér márványból. 

Boldoggá avatása már 1276-ban meg-
történt, szentté avatására azonban évszá-
zadokat kellett várni. Végül XII. Piusz 
pápa 1943-ban, nem szokványos eljárás-
sal avatta szentté Margitot, mégpedig 
atyjának húga, Árpád-házi Szent Erzsé-
bet ünnepnapján, november 19-én. 

Van személyes emlékem, élményem is Szent Margitról. 
Elevenen élnek bennem a budapesti ifjúsági hittanórák, ame-
lyek keretében minden évben Szent Margit emléknapján, ja-
nuár 18-án gyalog elzarándokoltunk a Margit-szigetre. Ebben 
a korban a Thököly úti Rózsafűzér Királynéja Plébániát a rend-
szerváltás után, ismét a magyarországi domonkos rend vezette. 
A hittant tartó fiatal domonkos atya (H. Béla Jácint OP) termé-
szetesen ápolta a rend szentjeinek tiszteletét, így került sor erre 
a zarándoklatra. Ebben az időben még kivétel nélkül kemény 
telek voltak, röpködtek a mínuszok, de mégis volt valami meg-
kapóan fennkölt, valami vonzóan titokzatos ezeken a zarán-
doklatokon. Nyilván az elsődleges a gyaloglás élménye volt, 
aztán a közös egyházi énekek, amelyek csak úgy zengtek aj-
kunkról az esti, pesti utcákon. A gyalogosok furcsán néztek 
ilyenkor ránk, kik ezek a fiatalok, akik ilyen szokatlan dol-

gokat énekelnek…? Mindig 
vártuk, hogy mikor érünk 
már az Árpád-hídhoz, mert 
akkor már csak kevés út van 
hátra… Ahogy közeledtünk 
a Kolostor romjaihoz, úgy 

vált egyre élőbbé, egyre valóságosabbá 
Margit alakja. A gyér közvilágítás félho-
mályában a romoknál gyertyát gyújtot-
tunk és kértük a Szent közbenjárását ha-
zánkért, az ifjúságért, a domonkos szer-
zetesekért és szerzetesnőkért. Nem feled-
keztünk meg arról az örökségről, amit 
Margit hagyott ránk. 

Milyen jó lenne, ha a keresztény ma-
gyar családok újra felfedeznék, hogy ezt 
a gyönyörű nevet lehet választani ke-
resztnévként! Régebben a Margit nagyon 
népszerű név volt, sajnos manapság 
nagymama kor alatt meglehetősen ritká-
nak számít. Nem csak nyelvében, de ne-
vében is él a nemzet, jó lenne keresztelé-
sekkor egyre több Margitot keresztelni. 
Így továbbhagyományozódna a mai kor-
ban is Szent Margit életének keresztény-
ségünket megerősítő valósága. 

Úgy gondolom, megszívlelendő az új 
év kezdetén Szent Margit életéből az a 
végsőkig menő ragaszkodás, amellyel ő 
változtatás nélkül elfogadta és mélyen 
megélte öntudatra ébredésétől az Istennek 
szentelt életet. Micsoda erő kellett a kirá-
lyi párnak ahhoz, hogy lemondjanak gyer-
mekükről, és Margitnak, hogy kisgyer-
mekként egy kolostorban nevelkedjék. Az 
otthoni családi fészket bizonnyal pótolta 
és talán meg is haladta Margit számára az 
Istent szolgáló és kereső domonkos nővé-
rek megszentelt életének vonzó példája. 
Ez a szerzetesi élet Margit számára bi-
zonnyal több volt a fogadalmak általi, 
pusztán külsőleg odaadott életnél. Élte és 
élvezte az Istennek átadott élet gyönyörű-
ségét. Igent mondott arra, amit szülei ha-
tároztak életéről és ehhez haláláig ragasz-
kodott. Margit megmutatta mindenkinek: 
lehet úgy kiteljesedni, lehet úgy teljes sza-
badsággal élni, hogy nem magunkat akar-
juk megvalósítani, ahogy nekünk tetszik, 
hanem felismerjük és elfogadjuk, azt a jót, 

amit az isteni Gondviselés készített számunkra.  
Mi vajon felismerjük, elfogadjuk-e azt a jót, amit Isten ad 

nekünk, vagy azt gondoljuk, hogy mi mindent jobban tudunk!? 
Vajon, most, a polgári év kezdetén, akarunk-e megújulni: lélek-
ben, érzületben? Felhasználjuk-e Isten legnagyobb ajándékát, az 
időt arra, amire való: a szeretet szolgálatára, vagy hagyjuk, hogy 
kifolyjon a kezünkből? Akarjuk-e ezt az esztendőt jó feltétele-
ink, önként vállalt fogadalmaink nehéz, ám lélekemelő teljesíté-
sében eltölteni? Akarjuk-e, hogy a jó győzzön bennünk, hisz-
szük-e, hogy Isten nem hagy el minket? Ragaszkodunk-e a vég-
sőkig a hitünkhöz, a felismert Igazsághoz? Ha igen, akkor Szent 
Margit lelkülete tovább él, és erre igen nagy szükség van. 
Balatonkenese, 2021. december 5. 

Medveczky Miklós 
plébános 

Évkezdésre – 
Árpád-házi Szent Margit 

Szent Margit szobra a Margit-szigeten,
a domonkos kolostor romjainál.

Bakos Ildikó szobrászművész alkotása

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szent Margit szobra Visegrádon,
Madarassy Walter szobrászművész alkotása.
Margit szentté avatásának évében állították
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Január van. Ködös, szürke reggel. Nehéz elindulni, 
jobb lenne az ablakon keresztül nézni a fák elmosódott 
figuráit, de munkanap van. Erőt veszek magamon, ki-
lépek a nyirkos levegőre, és elindulok. Az autóval az 
ismerős úton veszem be a kanyarokat, és megyek az 
iskolába tanítani. Már az első tanóra anyagán köröz-
nek a gondolataim, mikor az egyik kanyarban elém tá-
rul egy sötétnek tűnő szántóföld, ami valahogy ma 
mégis más képet mutat, mint pár nappal ezelőtt. Va-
lami zöldes szín jelent meg rajta. Mi is ez? Látni lehe-
tett az éppen előbújó zöld hajtásokat. A ködös tájban 
inkább egy nagy szürreális rétnek tűnt az élénkzöld 
sűrű szálacskák tömege. Igen, az őszi vetés a föld alatt, 
a rejtekben elindult növekedni, és a vékony zöld leve-
lek már áttörték a fekete földet. Csodálatos belegon-
dolni, hogy ezekből az icipici levélkezdeményekből néhány 
hónap múlva betakarítható termés lesz. Pedig olyan lehetetlen 
küldetésnek tűnik ez az egész! Hideg föld, ködös-hűvös le-
vegő, alig látható zöld szálacskák, … de nem adják fel! Valami 
benső erőnek engedelmeskedve a mag a föld mélyén már át-
alakult és elindult egy növénykezdemény, ami egyre nagyobb 
lenülettel tör az ég felé. 

Lendület, impulzus, kitörő érzés, előrevivő akarat, egy cél 
felé ösztönző haladás. Lendület, mely talán kicsi erőként indul, 
de nem hagy alább, hanem kitartóan halad előre és talán még 
erősödni is képes. 

Úgy érzem, hogy pont erre van nekem is szükségem, így 
januárban. A lendületre! A tavalyi év már mögöttem van és 
megújult lelkesedéssel szeretném én is indítani az új évet. Arra 

az életet adó erőre szeretnék támaszkodni, mely 
képes egy apró magból új életet fakasztani. 

De mit lehet tanulni egy ilyen magtól? A pici 
mag pontosan tudja, hogy minden képessége meg-
van ahhoz, hogy szárba szökkenjen. Azt is ponto-

san tudja, hogy a folyamatot neki kell elkezdeni. Azt is tudja, 
hogy akkor is elkezdi, ha kívülről még nem a legjobb az idő-
járás. Azt is tudja, hogy folyamatosan fog haladni a cél felé. 
És végül beérik. Termést hoz.  

Ezt egy apró mag tudja. Bele van programozva. Én úgy 
gondolom, hogy mi is rá tudunk hangolódni erre a belénk ül-
tetett „programra”. 

● Tűzzünk ki egy konkrét cél önmagunknak. 
● Tudatosítsuk, hogy az én feladatom elkezdeni és 
dolgozni a célért. 
● Gondoljuk át, hogy nem a körülményektől függ, 
hogy elkezdjek a saját célomért dolgozni. 
● Tartsuk fenn a lendületet, és folyamatosan szánjunk 
időt a célunk elérésére. 
● … és végül mi is be fogunk érni. 

A lendület forrása pedig számomra az elért apró 
sikerek, észrevenni és hálát adni azért, ami már mö-
göttem van. Örömmel rátekinteni az eddig megtett 
útra, és reménnyel előre nézni a célra. 

Polgár Judit nemzetközi nagymester, nyolcszoros 
sakkolimpikon, aki hét alkalommal kapta meg a női 
sakk-Oscar-díjat, közte az évszázad női sakkozójának 

járó Oscart is, és ő az első – és eddig az egyetlen – nő, aki a 
legjobb 10 közé került a sakkozók abszolút világranglistáján, 
ezt így fogalmazta meg: „Az örömhöz, lendülethez semmi köze 
nincs annak, hogy valamit valaki 

mennyi ideje csinál és 
mennyi eredményt ér el, 
mert minden az aprósá-
gokból áll össze, és apró 
örömet mindig lehet ta-
lálni.” 

Őt nem azért tartom 
nagy példának, amit elért, 
hanem azért, ahonnan el-
érte. Nagy álmai voltak és 
nem adta fel, hanem folya-
matosan küzdött értük. 
Bár a körülményei külön-
legesek voltak, az elért e-
redményei is különlegesek. Nekem, nekünk nincsenek 
különleges körülményeink, de ez nem jelenti azt, hogy 

nem lehetnek álmaink, céljaink és végül eredményeink. Lehet-
nek. Legyenek! 

M. Teréz nővér 

Életvezetés – Dönts a lendület mellett! 
Mottó: „Néha úgy érzem, feladnám, de nem tudom; ez nincs a véremben.”

Shawn Mendes énekes

● Tűzzünk ki egy konkrét cél önmagunknak. 
● Tudatosítsuk, hogy az én feladatom elkezdeni és 

dolgozni a célért. 
● Gondoljuk át, hogy nem a körülményektől függ, 

hogy elkezdjek a saját célomért dolgozni. 
● Tartsuk fenn a lendületet, és folyamatosan szánjunk 

időt a célunk elérésére. 
● … és végül mi is be fogunk érni. 
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Nővérként sok üzenetet, képeslapot kapunk az év első nap-

jaiban. Ugye te is így vagy ezzel, kedves olvasó?  Sok ismerős 
írja, hogy „boldog új évet kívánunk”. De milyen a boldog év? 
Elgondolkodtam rajta.  Milyen akkor, mikor minden úgy ala-
kul, ahogyan azt az év elején eltervezzük? Vagy milyen lenne 
akkor, amikor az év háromszázhatvanöt napjában csupa jó do-
log történne velünk, semmilyen váratlan, rossz élmény? Ha vé-
giggondolod, kedves olvasó, feltételezem, egyetértünk, hogy 
ezek elég idealizált elképzelések. Te mit gondolsz most? Té-
ged mi tenne boldoggá 2022-ben? 

Olyan évet hagytunk magunk mögött, amiben sok minden 
felborult, megváltozott, átalakult. Ez a változás megtanított 
engem (és remélem, téged is), hogy nyitottabbnak, hálá-
sabbnak kell lenni, és nem utolsósorban jobban kell bízni Is-
tenben, az Ő terveiben. Így vagy úgy, de megtanulhattuk, hogy 
nem kell feltétlenül, görcsösen ragaszkodni a saját pillanatnyi 
elképzeléseinkhez, amelyek sokszor nem is szolgálják igazá-

ból sem a szeretetet, sem a kapcsolatokat. Biztosan vannak, 
akik szívesen kitörölnék az emlékeikből az elmúlt évet. Való-
ban különös év volt, talán úgy érezzük, el is vett tőlünk vala-
mit. Azonban biztos vagyok benne, hogy adott is. Új értékeket, 
lehetőségeket, egymásra és Istenre is kicsit jobban odafi-
gyelni. Türelemre és hálára tanított. Ráébresztett arra, hogy 
még a legalapvetőbb dolgok – a séta, a szeretteinkkel, baráta-
inkkal való találkozások – sem természetesek, hanem ajándé-
kok az életünkben. Ha egészen őszinte akarok lenni, akkor be 
kell látni, hogy értek bizony kisebb- nagyobb veszteségek is 
az elmúlt évben minket. Ugyanakkor mégis úgy tapasztalom, 
valami belső érzékenység által könnyebb észrevenni az apró 
örömöket, ajándékokat, amik minden napon megújulást és re-
ményt adtak. És ezek a megélt örömök és hálaadások elegen-
dőek voltak az elmúlt évben, hogy az élet haladjon tovább. És 
ezt az élményt semmi nem veheti el tőlünk. Hiszem, hogy ezek 
a mindent felülmúló ajándékok 2022-ben is mindenre 

Itt és most, valóban boldog új évet! 
„Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: több okom van a hálára, mint a panaszra”

Szent II. János Pál pápa
 
 

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás Tengeren is túl, volt egy icipici kis falu. Olyan pici volt ez a falu, hogy ember 
oda be sem fért volna. Nem hiába, hiszen a lakók mind mosolygó, vidám törpék voltak. Azonban az emberek hírből jól 
ismerték Boldogfalut, merthogy ez volt a pici falu neve. 
A falu szorgos törpéi születésüktől fogva igazán boldogan élték életüket. 

Történt pedig, hogy egyik januári napon Boldogfalu egyik törpéje 
hirtelen megváltozott. Mindenre és mindenkire csak morgolódott. 

– Most mért kell itt lennem? Te mért néztél rám? Ma miért esik a hó?! 
Végeláthatatlan volt a morgolódás. Hamar új nevet is adtak a törpék morgós társuknak, egyszerűen Morgócskának 

kezdték nevezni. Viszont Margócskával nem volt sem vidám, sem boldog az élet. Így aztán a Falu Legokosabb Törpéje 
hamar kitalálta, hogy segíteniük kell neki abban, hogy újra boldog törpévé válhasson. Hamar el is 
vitték Törpmamácskához, aki mindig mindenre tudta a megoldást 

 – De jó, hogy elhoztátok hozzám Morgócskát! Éppen három napra szerettem volna egy vendéget. 
Sütni-főzni fogok, hogy közösen ünnepeljünk. Ti menjetek csak nyugodtan, mi jól elleszünk – mondta 
nagy örvendezve. 

– Na persze, jól elleszünk... Már csak ez hiányzott nekem…! – motyogta Morgócska Törpmamács- 
ka mosolyogva ránézett, és már mondta is az egyszerű szabályt a három napra. 

– No, kedves barátom én sütök-főzök, szorgoskodom. Neked nincs más dolgod, 
mint hogy egyél meg igyál, és elmosogass a konyhában. Tudsz mosogatni? 

– Mosogatni, mosogatni…! Hát persze, hogy tudok mosogatni! Csak hát nem szeretek, mert olyan 
koszos és macerás az egész. Különben is, könnyű szép ételeket készíteni, a mosogatást meg másra sózni. 

Törpmamácska ezt hallva nagyot kacagott és így szólt: 
– Igazad van! De hidd el nekem, ha jól megnézed, legalább olyan szép egy vízcseppektől csillogó tiszta pohár, mint egy 

tányér friss sütemény. Ennek a csodának aprócska titka van csak. Kezdd el szorgalmasan csinálni minden nap. Ne várj 
sokat! Jusson eszedbe, ha mosatlant látsz a konyhában, hogy ez most a te nagy lehetőséged. Lehetőség arra, hogy megmu-
tasd a szereteted a másiknak. Ha minden nap elmosogatsz, majd meglátod olyan más lesz az életed. 

Tágra nyílt szemekkel hallgatta Morgócska a szavakat, hitte is meg nem is. 
Mindenesetre nem volt jobb dolga, így elmosogatott. Másnap és harmadnap is. 

Éppen végzett az utolsó mosogatnivalóval, mikor a falu törpéi érte jöttek. 
Széles mosollyal az arcán, vidáman fogadta őket az ajtóban. 

– De jó, hogy itt vagytok! De rég láttalak titeket! 
Miközben elhangzottak a szavak, Törpmama már körbe is kínálta 

a vendégeket legfinomabb süteményével. Hamar elfogyott minden. 
– Indulhatunk már haza? – szólt a Falu Legbölcsebb Törpéje. 
– Csak egy pillanat! Azért még ma is megváltoztatom az életem – szólt nevetve Morgócska, és már mosogatta is az üres 

süteményestálat. 
Ettől a naptól fogva Boldogfaluba ismét béke és boldogság költözött. A falu minden lakója megértette a titkot: mindenki 

maga dönti el, hogyan éli az életét. Mindenki maga dönti el, akar-e megváltozni. 
Így volt-e vagy sem, ki tudja azt? De aki nem hiszi, az járjon utána! 

 



Balatonkenesei Hírlap                     – 26 –  2022. január 

elegendőek lesznek! Arra biztatom mindannyiunkat: nézzünk 
úgy az elmúlt esztendőre, hogy a negatív dolgok helyett azt 
keressük, ami jó volt, és ami kétségek nélkül értékeket terem-
tett életünkben, családunkban, barátaink, ismerőseink köré-
ben! Így aztán tekintsünk bizalommal előre is! 

Nagyon szeretem a Bibliából Jeremiás próféta szavait ol-
vasni egy-egy újesztendő elején: „Hiszen tudom milyen terve-
ket gondoltam el rólatok… ezek a tervek a békére vonatkoz-
nak… mert reménységgel teli jövőt szánok nektek...” Igen, Is-
tennek veled is, velem is terve van. Reményteljes jövőt akar 
adni nekünk. Kedves olvasó, te kész vagy-e tenni valamit a-

zért, hogy „boldog új éved” legyen? Kész vagy-e lelked leg-
mélyéből bízni a jóban, a szeretetben akkor is, ha jönnek ne-
hézségek ebben az esztendőben is? Kész vagy-e bízni a jóban 
akkor is, ha átíródnak az álmaid, a terveid? Aki most ezeket a 
sorokat olvasod, egy dologban biztos lehetsz: A Szeretet és a 
valódi Gondviselés ott van a te életedben is. Ott van, hiszen 
reggel felébredtél, új napot kaptál, sőt, egy egész új évet is. Kí-
vánom, hogy a ránk köszöntő új napokban mindannyian ta-
pasztaljuk meg a hálatelt lelkületet, ami valóban Békés, Bol-
dog Új Évet hoz majd szívünkbe, lelkünkbe. 

M. Erzsébet nővér 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Hóemberek világnapja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hóembert mostanában meglehetősen keveset van alkal-
munk látni, netán készíteni, pedig nem véletlenül van a róluk 
levő megemlékezés január közepén: ilyenkor a legnagyobb 
az esélye, hogy az életre hívásukhoz szükséges hó rendelke-
zésre áll. 

A nap megtartását egy német úriember, Cornelius Graetz
kezdeményezte, aki hóemberrajongóként és hóembergyűjtő-
ként aposztrofálja magát. Ő rendelkezik jelenleg a legna-
gyobb hóembergyűjteménnyel a világon, mellyel 2008-ban a 
Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült. 

Nem véletlenül: mára jó pár ezer darabot számlál. Persze 
gyűjteményében nem hagyományos hóemberek kapnak he-
lyet (bár talán érdemes lenne szétnézni a hűtőszekrényében 
is), hanem a róluk készült ábrázolásokat, rajzokat, képeket, 
figurákat gyűjti. Érdeklődésének köszönhetően ma már tud-
hatunk valamit a hóemberek történetéről. Valószínű, hogy 
hóembert azóta készítenek, amióta hó van, de az első feljegy-
zések a középkorban keletkeztek: ekkor tettek először emlí-
tést írásos emlékekben a hó ilyenformán történő felhasználá-
sáról. Érdekes a hóemberek divatja is: a hírek szerint eleinte 
nem az általunk ismert és megszokott testalkattal, a méretes 
hógolyókból formázott, enyhén molett testtel rendelkeztek, 
sokkal inkább felfelé elkeskenyedő, egyetlen hótömbből ki-
alakított formájuk volt. A répaorr is csak később lépett be a 
történetbe, és a fejükre sem került mindig lyukas fazék vagy 
régi kalap, ezt a „szokást” is később vették fel. No és kezdet-
ben seprű sem volt a kezükben. Az első hóemberek valószí-
nűleg csak szemet és szájat kaptak, minden más elem és esz-
köz a későbbi alkotók fantáziáját dicséri. 

A világ legnagyobb hóembere először Maine-ben, az 
Egyesült Államokban készült, 2008-ban. (Szerencséjük van, 
náluk lehet miből építeni.) Bethel város lakói úgy döntöttek, 
megpróbálkoznak megdönteni a korábbi, 1999-es hóember-
rekordot, amit – nem meglepő – szintén ők készítettek. A 
munkát komoly tervek előzték meg, a rekordkísérlet másod-
szor is sikerült, 37,21 méterrel. Méreteit jól érzékelteti, hogy 

 

karokat például két, egyenként kilenc méteres fenyőfából ka-
pott, s nyakában negyven méteres sál pompázott. 

De a történetnek itt nem lett vége: az osztrák Riesneralm 
síterepén megirigyelték a díjnyertes óriást, és 2020 januárjá-
ban nekiláttak elkészíteni a maguk égimeszelőjét. Ha valaki 
szeretne a világ legnagyobb hóemberével dicsekedni, 38,4 
méternél nagyobbra kellene formáznia, mert végül ekkorára 
sikerült növeszteni a rekordert. Több mint 800 tonna hóból 
épült, s negyven napig dolgoztak rajta. 

Ha 38 méteres óriást nem is tudunk az idén építeni Kene-
sén, azért reméljük, a tél hátralevő részében lesz módunk leg-
alább néhány, átlagos külsejű hóemberrel díszíteni utcáinkat, 
kertjeinket. És ki tudja, talán még szépségversenyt is rendez-
hetünk nekik. 

– nk – 

 
 

 
 
 
 

    

    

    

    

Azt már megszokhattuk, 
hogy szinte mindennek van 
napja vagy világnapja: a ko-
moly megemlékezések, év-
fordulók mellett – mint ami-
lyen a magyar kultúra napja, 
nemzetközi szinten pedig 
például a béke világnapja, a-
melyet január elsején tarta-
nak – vannak kicsit lazább, 
viccesebb „ünnepek” is, mint
amilyen a hóemberek világ-
napja. 
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 „A bőség a világegyetem természetes 
törvénye. A természet mindenütt szinte pa-
zarlóan nagyvonalú, körös-körül bőség 
uralkodik. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy 
sokan nem részesülnek ebből a gazdagság-
ból, mert nem ismerik a belső teljesítőképes-

ségüket, vagy legalábbis nem használják ki azt optimálisan. 
A gazdagság nem újraelosztás, hanem tudat kérdése. Ha a 

világ minden pénzét összegyűjtenénk és kiosztanánk az embe-
rek milliárdjai között, viszonylag rövid időn belül a gazdagok 
újra gazdagok, a szegények ismét szegények lennének. A gaz-
dagságot önmagunkban kell felfedeznünk és arra kell kérnünk, 
hogy terjedjen át az életkörülményeinkre is.” 

Kurt Tepperwein 
 

Akármilyen hihetetlen, de a szegénységet „mérni” szokták.  
Gazdaságilag vették szemügyre a kétezres évekig. A szegé-
nyek számát jövedelemalap-számításon keresztül határozták 
meg. 

A 2001. évben Brüsszel külvárosában, Laekerben egysége-
sen használt rendszer alapján az európai uniós tagországok ál-
lam- és kormányfői határozták meg a mérés feltételeit. A sze-
génységet több oldalról „világították” meg.  2010-ben kiegé-
szítve fektették le a szegénység és a társadalmi kirekesztődés 
jelenleg használt mutatószámait.  Mindez lehetővé teszi, hogy 
nemzetközi összehasonlításokat is elvégezzenek. 

A mutató a jövedelmen kívül vizsgálja a megfosztottság 
egyéb fajtáinak jelenlétét, három úgynevezett részindikátor se-
gítségével. 

1. relatív jövedelmi szegénységben élők száma, 
2. súlyos anyagi nélkülözésben 

(deprivációban, azaz valamitől 
megfosztottan) élők aránya, 

3. nagyon alacsony munkain-
tenzitású háztartásban élők aránya 
(munkaszegénység). 

Néhány fogalmat érdemes tisz-
tázni a témakör vonatkozásában. 

A háztartás olyan személyek 
összesége, akik függetlenül a ro-
koni kapcsolatoktól, közös jöve-
delmi, illetve fogyasztói közössé-
get képeznek, folyamatos életviteli 
költségeiket részben vagy egészé-
ben közösen viselik. Beleértendők 
a háztartásba az ideiglenesen távol 
élő diákok, a munkavállalás miatt 
távol élők, abban az esetben, ha el-
látásukról jórészt a megfigyelt ház-
tartás gondoskodik, továbbá ha 
utóbbiak esetében jövedelmükkel 
hozzájárulnak a háztartási kiadá-
sokhoz. 

Jövedelmi tizedek, ötödök: az 
egy főre jutó évi nettó jövedelem 
alapján sorba rendezett tizedek/ 
ötödök. 

Medián: a középérték egyik 
fajtája, a nagyságrendben sorba ál-
lított értékek közül a középső. A 

medián jövedelem azt jelenti, hogy a lakosság felének ennél 
kevesebb, a másik felének ennél több a jövedelme. 

Szegénységi kockázat: az adott csoportba tartozók sze-
génységi aránya az országos szegénységi arányhoz viszo-
nyítva. Ha az értéke 1 alatt van, akkor az átlagosnál kisebb, ha 
ez felett van, akkor az átlagosnál nagyobb a szegénységi koc-
kázat. 

Szegénységi küszöb: A medián 60%-a. 
Szegénységi arány: a medián jövedelem 60%-nál keve-

sebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élő személyek 
aránya. 

Néhány uniós kimutatás ábra formájában szemlélteti a 
helyzetet 2018-ban. Erről külön jelentést is készítettek. 

A szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett 
népesség az Európai Unióban korcsoportonként, 2018 (%) 

Forrás: Az Eurostat 2019.11.22-i adatai. 

Szociálpolitikai kalauz 
A szegénység 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett gyerekek aránya (AROPE) az 
Unióban, 2018 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat 2019.12.30-i adatai alapján.
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A gyermekszegénység mérése Magyarországon 

Minél több gyerek van egy családban, annál nagyobb az 
esélye, hogy a háztartás a relatív jövedelmi szegénység muta-
tója alapján szegénynek számít. Ez a mutató jelentősen emel-
kedik három vagy több gyermek esetén. 

Egy adat szerint 1995-ben és 2004-ben közel félmillió, 
azaz minden ötödik gyermek élt szegénységben. A Dél-Du-
nántúlon, az Észak-Alföldön, Észak-Magyarországon, illetve 
az ezer fő alatti lélekszámú településeken igen magas a szegé-
nyek aránya. Általánosságban elmondható, hogy a szegény 
gyermekes háztartások közül minden negyedik komfort nél-
küli, rossz lakáskörülmények között él. Az egyes háztartások 
demográfiai és gazdasági aktivitási tulajdonságát a gyermekek 
száma, a háztartásfő iskolai végzettsége, az aktív keresők és 
munkanélküliek száma, illetve a lakás komfort nélkülisége ha-
tározza meg. 

2019-ben a teljes népesség 17,7%-át, 1 millió 695 ezer főt 
érintett a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kocká-
zata, 118 ezer fővel kevesebbet, mint 2018-ban. A jövedelmi 
szegénységi arány 12,4%-ról 12,2%-ra, a súlyos anyagi depri-
váció 8,7%-ról 8,0%-ra mérséklődött. 350 ezer ember, a né-
pesség 3,6%-a élt munkaszegény háztartásban. (Forrás: KSH
– Háztartások életszínvonala, 2019.) 

Nemes Nagy Ágnes 100 
Balaton 

  
4. 

Milyen meleg a deszka! Szinte füstöl 
a fényben, amint ráfröccsen a hab. 
Szalmakalapod vedd le a fejedről, 
s takard el vele arcodat. 

Füled alatt a palló, mint a dob. 
Halkan dobol a víz a dobban. 
Fogják a hangját sűrű nádasok. 
Hallani, hogy a deszka roppan. 

Aludj halász. Épp három óra. 
Krisztus halála perce ez. 
Észrevétlen suhint a tóra 
a nap, s egy napot elfelez. 

5. 
Se hold, se út. Fönt jár a szem, 
bolyong a csillag-sűrüben. 

Lent egy kőpárkányt látni még, 
mintha foszfortól fénylenék. 

S ütődvén a hegy kebeléhez, 
a kéz egy szöllőfürtöt érez. 

Hogy nem buggyan szét ez az ég! 
Hogy bírja önnön gyönyörét! 

S iszonyatát – az éj delel – 
Hogy vége lesz, hogy bírja el? 

6. 
A rézvörös, a szürke 
egymásba fúrta tőrét, 
tusakodik az alkony, 
reszket a tág levegő-ég. 
Nem mozdul mégse: reszket, 
rezeg a kétszinü metszet, 
állja a hab, mig felszökik, 
a metsző szélvész karcait. 

Egy 2010-es magyar kutatás a jövedelmi szegénység mel-
lett vizsgálta az élelemhez, ruházkodáshoz, játékokhoz és tár-
sas kapcsolatokhoz való hozzáférés anyagi korlátait. Szem-
ügyre vette azok arányát, akik anyagi okokból nem tudták napi 
rendszerességgel biztosítani az étkezést, a gyümölcs- és zöld-
ségfogyasztást, a játékot, ruhát, továbbá a barátok meghívását 
és a programokon való részvételt. A fennálló hiányosságokat 
deprivációs halmozódásnak nevezték el. A vizsgált, 1990-
2000 közötti időszakban a 16 éven aluli gyermekek 37%-a sem 
jövedelmi, sem nélkülözés szempontjából nem volt hátrányos-
nak mondható. Viszont 63%-a bizonyos szempontból depri-
váltnak, halmozottan hátrányos helyzetűnek mondható. A hal-
mozottan hátrányos helyzetű és szegény gyermekek 22%-a há-
rom vagy többgyermekes háztartásokban nevelkedett. 

Tényként megállapítható, hogy a szegénység deprivációja 
főleg a munkanélküli, alacsonyan képzett gyermekes háztartá-
sokban élőkre vonatkozik. 

Forrás: https://op.europa.eu/, Külön jelentés 2020
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/child-poverty-20-2020/hu/ 

KSH háztartások életszínvonala 2019
Összeállította: Varga Ákos

andragógus – személyügyi szervező
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus

1. 
Karton fürdőruha-maradvány 
őrzi rajta a századot, 
de gyönge melle, mint a hablány 
melle a sás közt, úgy ragyog, 
sötét fejét a torzsba fúrta, 
mozdulatlan nyakát szelíden 
körülhullámozzák a kurta 
fürtök. Moszatba ér a karja széle: 
afféle 
Oféliát vélnél a vízben. 

Jő a fiú. Gázol, kutat. 
Két barna combján szőke, göndör 
pihék remegnek, hajlanak 
a szembevágó vízözöntől. 

2. 
Ki hinné, hogy a Balaton 
szine alatt, szine felett 
halottak, roncsok, repülők, 
alapító oklevelek? 

Mocsári tó. Mint nádcukor 
csorog belé a hold, 
elforrta már a féllevét, 
mig délibb napja volt, 
csak ősszel látni, ha higúl, 
s felszáll a gőz a domb hegyéig, 
hogy ott szelídebb istenek 
kecskecsecsű szölleje érik. 

3. 
A kisebb tó, a fok mögött. 
A nagy víz hajdan erre járt. 
Levendula-mezők között 
látni a geológiát. 

Hegyet gyűr, szétszakít, 
humuszt morzsol hamuból, 
s iszonyatos lábujjai 
kiállnak a saruból. 

7. 
Állja a víz a szél marását, 
tusakodik az alkonyat, 
holdtalan éj lesz – meg ne lássák, 
takard el vele arcodat, 
halott a lány, hogy meg ne lássák, 
a torzsba bújt, elernyedőben, 
de szűk a víz, emeli hátát, 
mert mélye nincs, csupán időben, 
mocsári tó, iszapja fűt, 
forró deszkán mutatja füstjét, 
takard el arcod, mindenütt 
a rémület s a gyönyörűség, 
keblek: szöllőfürt, hableány, 
suhint a nap, hasad a karton, 
iszonyatos lábujj nyomán 
kecskecsecs az északi parton, 
csillagsűrűbe csal az éjjel, 
ki bírja el, hogy vége lesz, 
meg ne lássák, a hold se kél fel, 
Krisztus halála perce ez – 
 

Nemes Nagy Ágnes 
1922. január 3. – 1991. augusztus 23.
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Zöldségfélék 
Itt az idő a zöldségfélék tervezésére, 

magvak beszerzésére és az ágyások trá-
gyására. A korai zöldborsó és petrezse-
lyem fagymentes talajba vethető. A tá-
rolt terményeket folyamatosan ellen-
őrizzük, a magvetéseket ápoljuk. 

Gyümölcs, szőlő 
Szükség szerint rázzuk le a nehéz hó-

takarót a fákról. A telepítéspótlás terve-
zése, gépek, kéziszerszámok karbantar-
tása nem várathat magára. Ellenőrizzük 
a vadkár elleni törzsvédőket, távolítsuk 
el a fő- és gyökérsarjakat. Szórjuk ki a 
szerves- és műtrágyát. A komposzt át-
forgatása időszerű. Fagymentes időben a 
gyümölcsfák metszését megkezdhetjük. 

Dísznövények 
Fejezzük be a fagyhatást igénylő ma-

gok vetését – az évelő növényekét is. 
Most van idő a kert, ágyások és a balkon 
tervezésére, a szaporítóanyagok beszer-
zésére. 

A kockás papír dicsérete, 
a feketegyökér 

és a kínai metélőhagyma 
Aki már megtette, aki tervezgeti az 

idei kiskerti munkálatokat, annak igen 
hasznos társa a kockás papír, ami ilyen-
tájt hasznos segítőnk egész évi erőnk be-
osztásához. Javaslom, hogy a tervezge-
tést az előkertre, illetve az egyéb virág-
ágyásokra is terjesszük ki – lehetőséget 
teremt új, hasznos, izgalmas növények 
meghonosításához. Jól tervezett és üte-
mezett éves kerti tevékenységgel a vi-
rágzó, termést hozó időszak meghosz-
szabbítható, divatos szóhasználattal ki-
maxolhatjuk a hozamot, akár évelő zöld-
ségnövényekkel. 

Mindezt tehetjük az elfelejtett feke-
tegyökérrel is. Ennek a fészkes virágza-
túakhoz tartozó növénynek (Scorzonera 
hispanica), ahogy neve is sejteti, első-
sorban a gyökerét fogyasztjuk. Ehetőek 
emellett a fiatal levelei, akár nyersen is. 
Idősebb levele főzve, fiatal hajtása a 
spárgához hasonlóan elkészítve élvezhe-
tő. Évelő növény, amely az első évben 
gyökeret és levélrozettát nevel, a máso-
dik évtől pedig virágszárat is hoz. Gyö-
kere kívülről barnásfekete, belül fehér; 
íze édeskés, húsa jellegzetesen ropogós. 
Ha frissen felvágjuk, fehér tejnedv fo-
lyik belőle, ami néhány perc után a leve-
gőn narancssárgára színeződik. Gyöke-
rének fogyasztott része általában három-

három és fél cm átmérőjű, 30-35 cm hosz-
szú, egyenes, a vége felé elkeskenyedő. 
A földben egyenesen lefelé haladó fő-
gyökér többnyire nem elágazó. A több é-
ves gyökerek pudvásodnak, így a leg-
jobb egyévesen, vagy másodvetésből a kö-
vetkező évben, másfél évesen felszedni. 

Levelei hosszúkásak, lándzsásak. Virág-
szára 60-130 cm magas, csúcsi részén 
elágazó. Minden szár és oldalszár csú-
csán virág van. A nyár első felében nyí-
ló, élénksárga fészekvirágzatai vannak, 
amelyek kora reggel és délelőtt bontják 
szirmaikat, dél körül már becsukódnak. 
A második évtől a virágok már jól ter-
mékenyülnek, majd kb. másfél cm hosz-
szú, pálcika alakú kaszatterméseket ne-
velnek ki. Egyéves termesztés során, 
március második felében vagy legké-
sőbb húsvétig el kell vetni a magokat, 
majd ősszel, szeptember végén, október 
elejével szedhetjük fel a gyökereket. A 
másik termesztési módszere a nyár végi, 
ősz eleji vetés, amiből szintén a követ-
kező évben lesz termésünk. Vetésekor a 
sortávolság 20-25 cm, de ha több he-
lyünk van, és 35-40 cm-re helyezzük a 
sorokat, könnyebb az ásás és a betakarí-
tás. A végleges tőtávolság 10-15 cm kö-
zött kedvező, de általában sűrűbben ve-
tünk és kelés után egyelünk. A vetés 
mélysége nálunk 3 cm körüli. Ha a talaj 
8-10 °C, két hét alatt kelnek a magok. 
Ezt követően először lassan fejlődnek a 
növények, a lombjuk nagy részét au-
gusztusban nevelik, míg a felszedésre 
szánt gyökerek is nyár végén, ősszel 
gyarapodnak leginkább. Fagymentes ta-
lajból akár egész télen, kora tavaszig szed-

hető, ugyanis a fagyok nem károsítják a 
gyökereket. Általában négyzetméteren-
ként 1,5-3 kg fogyasztható gyökeret tu-
dunk betakarítani. Ha szeretnénk a fiatal 
leveleket salátaként fogyasztani, a gyö-
kerek belső néhány cm-es részét a rajta 
hagyott levélcsonkokkal cserépbe ültet-
jük, s akár a konyhaablakban neve lhet-
jük. A meghámozott gyökerekből készít-
hetünk krémlevest, pürésíthetjük, gril-
lezhetjük, tárolhatjuk. Kellemes körete-
ket készíthetünk belőle főételekhez, de 
szendvicskrém alapanyaga is lehet. E-
gyik hétköznapi elnevezése „téli spár-
ga”, ami egyben a felhasználásához is u-
tat mutat. 

A kínai metélőhagyma, „kínai fok-
hagyma” (Allium tuberosum) dísznö-
vénynek is ültethető, de zöldségnövény-
ként leveléért, szintén fogyasztható vi-
rágzati száráért és virágaiért is érdemes 
termeszteni. A többi hagymás zöldség-
félének rokona és egy kicsit mindegyik-
hez hasonlít. Nem nevel kifejezett hagy-
mafejet, a talajban hengeres vagy alul 
megvastagodó hagymáját találjuk, me-
lyet a többi hagymás növényhez hason-
lóan a levelek alsó részéből fejleszt. Sza-
porodásához rizómákat is nevel, hagy-
macsoportokat hoz létre, és a talajban is 
terjed. A rizómák oldalrügyeivel így egy 
kicsit távolabb újabb hagymacsoport 
alakul ki. Levelei laposak (ebben e-
gyébként a klasszikus hagymák közül a 

Feketegyökér
 

Rakott feketegyökér 
Hozzávalók: 
1 kg feketegyökér 
10 dkg vékonyra szeletelt kolbász 
2-3 gerezd fokhagyma 
2 dl tejföl 
Só 
Bors 
Kevés olaj, liszt 

A feketegyökeret megtisztítjuk, 10 
cm-es darabokra vágjuk. Ha vastag, 
vághatjuk még félbe is. Lobogó forró 
vízben 10 percig főzzük, majd egy ki-
olajozott, liszttel vékonyan meghin-
tett jénai tálban, a kolbászszeletekkel 
rétegezzük. A feketegyökér minden 
rétegét kevés sóval, borssal hintjük. 
A tetejére a zúzott fokhagymát elke-
verjük a tejfölben és ráöntjük. Pirosra 
sütve tálaljuk. 
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fokhagymára és a póréhagymára hason-
lít) és viszonylag keskenyek. Gömb 
alakú ernyővirágzata keskeny, viszony-
lag merev, a tőkocsány végén helyezke-

dik el és impozáns, apró fehér szirmok-
ból áll. Megjelenése a többi hagymaféle 
között a legelegánsabb. Ízét és illatát ál-
talában a vörös- és fokhagyma közé te-
szik, de ételek fűszerezésére inkább fok-
hagymaízűkét használjuk fel levelét, tő-
kocsányát, virágait – az utóbbi díszí-
tésre is alkalmas. Virágágyba ültetve is 
folyamatosan szedhetjük a levelét, de 
több növényegyüttes kiültetésével való-
ban intenzív fokhagymaszagra számít-
hatunk, ami időnként más virágokkal 
együtt bizarr összhatást eredményez. 
Környezeti igénye a többi, nálunk ter-
mesztett hagymaféléhez hasonló. A 19-
20 °C a levélnövekedés számára a leg-
kedvezőbb hőmérséklet, meghálálja a 
napfényt, de félárnyékban is terem. Kö-
zepes víz- és tápanyagigényű, szaporí-
tása magról, palántáról, a hagymacso-
portok szétválasztásával, vagy az oldal-
rügyeket tartalmazó szakaszok elülteté-

sével lehetséges, a fentiekhez hasonló 
sortávolsággal, 15-25 cm-re egymástól. 
Amikor szaporodik, a számunkra nem 
kedvező helyen lévőket átültetjük. Ha 
nem szeretnénk, hogy magról elvesse 
magát, a virágokat elvirágzás után távo-
lítsuk el, ha már korábban nem szedtük 
le, mert gyomosíthat is. Dísznövény-
ágyásokban komoly gondot okozhat, ha 
a mellettük levő füves területen kikelnek 
a hagymanövénykék, és minden fűnyí-
ráskor erős hagymaszagot árasztanak. 
Nálunk ez még ritkaság, de különleges-
ségeket árusító zöldségespultokon lehet 
találkozni leszedett bimbós virágkocsá-
nyával – ezek általában Ázsiából szár-
mazó termékek. Friss salátákhoz, levele-
sekhez, húsok fűszerezéséhez használ-
hatjuk, vagy savanyúságokhoz, ízesí-
tésre. A levelek kitűnően száríthatók, és 
később morzsolva fűszerként használ-
hatjuk. 

 
 

A tél, a kertészek számára a pihenés és a tervezés ideje a 
tájékozódásra, tanulásra is kiválóan alkalmas időszak. Lélek-
emelő konferencián vettem részt a Szent István Élettudományi 
Egyetem gödöllői transzékén a kertészet számomra különösen 
kedves ágának előadásán, mely a hazai biodinamikus gazdál-
kodás-antropozófiát (szellemtudomány) ünnepelte, népszerű-
sítette. Megalkotója Rudolf Steiner (1861-1925) osztrák filo-
zófus. 1924 pünkösdjével kezdődően nyolc előadást tartott a 
fenntartható mezőgazdálkodásról a lengyel Wrocław-ban 
(Breslau) levő birtokán. A talaj termékenységének, az állatok 
és a növények egészségének romlását tapasztaló gazdák for-
dultak hozzá segítségért. Az előadássorozat 10 napja alatt Stei-
ner rávilágított a mezőgazdaság egyetemesebb szemléletére, 
miszerint a földművelési gyakorlatot a kozmosz működésével 
összhangban kell kialakítani, ahol minden alkotóelem minden-
nel összefügg. Elmagyarázta továbbá a hallgatóságnak, hogy 
olyan fenntartható, organikus gazdaságok létrehozására van 

szükség, ahol csak annyi állatot tartanak, amennyit a megter-
melt takarmánnyal el lehet látni és cserébe az állatok a ter-
mesztéshez szükséges trágyát szolgáltatják. Ezt követően a 
gazdák átültették Steiner gondolatait a napi gyakorlatba, majd 
három évvel később létrehoztak egy biodinamikus szövetkeze-
tet. A biodinamikus szóösszetételben a bio életet jelent, a di-
namikus pedig arra utal, hogy gyakorlói a folyamatos mozgás-
ban lévő természet ritmusával összhangban kertészkednek. Az 
előadások után négy évvel az antropozófus gazdálkodók köre 
elkezdte a termékenység istennőjének, Démétérnek a nevét 
használni termékeik megkülönböztetésére. 

A biodinamikus gazdálkodás sok átfedést mutat a hagyo-
mányos értelemben vett biokertészeti eljárásokkal; közös pél-
dául a szelíd növényvédelem jegyében növényi levek haszná-
lata, komposztkészítés, a talaj mulccsal való takarása és a ve-
tésváltás, vetésforgó. Egyik szembeötlő különbség azonban a 
kozmikus szemlélet alkalmazása, azaz a Hold és az égitestek 

Kínai metélőhagyma
 

Maria Thum rendszere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Gyökér – Föld 
 
 
 
Ha a Hold a Bika, Szűz, Bak 
(a föld elemhez tartozó) csil-
lagképeknél jár, a gyökérnö-
vényfélék növekedésére és 
eltarthatóságukra hat kedve-
zően – úgy, mint a burgonya, 
retek, répafélék, zeller, cékla, 
feketegyökér. 
 

4. Termés – Tűz 
 
 
 
Ha a Hold a Kos, Oroszlán, 
Nyilas (a tűz elemhez tar-
tozó) jegyekben van, a termés 
növekedésének kedvez, aho-
vá besorolható minden bota-
nikai terméséért vagy magvá-
ért termesztett fajta, így a tök-
félék, a paradicsom, a papri-
ka, a bab, a borsó, a kukorica,
a gabonafélék és a gyümöl-
csök. Az ilyenkor ültetett ter-
més tovább eltartható, az ek-
kor fogott vetőmag regenerá-
ciós képessége jobb lesz. 
 

2. Levél – Víz 
 
 
 
Amikor a Hold a Halak, Rák, 
Skorpió (a víz elemhez tar-
tozó) állatövi jegyeknél halad 
el, felerősíti a leveles zöld-
ségfélék fejlődését – sóska, 
spenót, mángold, zöld- és pó-
réhagyma, káposztafélék (a 
brokkoli kivételével!), rukko-
la, levélfűszerek, spárga és a 
levelekért ültetett dísznövé-
nyek. Alkalmas időpont a szá-
lastakarmányok betakarításá-
hoz – viszont ezt a jobb eltart-
hatóság miatt érdemes inkább
virág- és termésnapokra idő-
zíteni. 
 

3. Virág – Levegő 
 
 
 
Ahogy a Hold az Ikrek, Mér-
leg, Vízöntő (a levegő elem-
hez tartozó) állatövek előtt 
halad, segíti minden virágjá-
ért termesztett növény, így a 
brokkoli fejlődését, és ekkor 
a legelőnyösebb a velük való 
tevékenység. Az ekkor vágott 
virág tovább szebb marad a 
vázában, ha pedig szárításra 
kerül, hosszabb ideig tartja
meg a színét. 
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mozgásához igazodó gyakorlat. Ennek alapjait Maria Thum 
(1922-2012) alapozta meg, aki 1952-től kilenc évig foglalko-
zott kitartó kísérletezéssel, melynek eredményeit 1963-ban ve-
tési naptár formájában összegezte. Munkája Dr. Mezei Ottó-
nénak köszönhetően 1984 óta magyar nyelven is elérhető. Eb-
ből kiolvasható, melyek a legalkalmasabb napok a vetésre, az 
ültetésre, a növényápolásra, betakarításra, preparátumok ké-
szítésére a méhészeti munkákra. A Hold tömegvonzása a min-
denki előtt ismert, periodikus ár-apály jelenséghez hasonlóan 
mindenre hatással van, ami vizet tartalmaz. Így a talajra, de 

ugyanúgy az emberekre, állatokra, növényekre is. A Hold 
helyzete több szempontból befolyásoló erővel bír: aszerint, 
hogy éppen milyen fázisban, fel- vagy leszálló ágban van-e és 
az égbolton melyik állatövi csillagkép előtt halad el. Thum a 
számunkra hasznos részük és a Föld négy eleme szerint négy 
csoportra osztotta a növényeket. A négy csoporthoz a négy 
elemhez tartozó állatövi csillagképeket rendelte hozzá, s ebből 
számolta ki, melyik napon a legkedvezőbb az egyes növények 
kiültetésére vagy velük kapcsolatban bármilyen munkálat el-
végzésére. 

 
 

Azonban a kertészkedők szempontjából sokkal fontosabb, 
hogy a Hold éppen milyen közel van a horizonthoz (fel- vagy 
leszálló ágban), s főként, hogy fogy vagy növekszik-e éppen, 

mivel a holdfázis minden növénynedvekre ható erőt is befo-
lyásol. A kertészkedés során ezt kell figyelembe vennünk, és 
segítségünkre lesz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soha nem felejtem el, lassan egy fél évszázada történt, 
hogy drága jó nagymamám kézen fogott: gyere, kisfiam, elül-
tetjük a mákot. Január volt, a kert havas. Gyerekfejjel képte-
lenségnek látszott a művelet, a hóra vetni. De nagymamám 
magabiztosan tette a dolgát. Emlékszem, a hó olvadásával a 

mák magjai megtalálták a helyüket, s pont ott jöttek elő, ahol 
kellett. – Ma ez már tudomány, de őseink együtt éltek a termé-
szet ciklusaival és belülről érezték meg a változásait. 

 
Bollók Ferenc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holdfázisok 

 

Újhold után, az első és a 
második negyedben a növé-
nyek növekedése miatt külö-
nösen ajánlott a levél, virág 
és termésnövények vetése. 
 

 
 

Teleholdkor a legkedvezőbb 
vetni, mert akkor érvényesül 
legerősebben a Hold hatása. 

Amikor a harmadik negyed-
ben a Hold elkezd fogyat-
kozni, inkább a föld alatti ré-
szek, a gyökérnövények nö-
vekedése erőteljesebb. Ugyan-
ekkor érdemes metszeni a fá-
kat, trágyázni, gyomlálni. 
 

A negyedik negyedben a nö-
vény fokozatosan lelassul, 
különösen újholdkor érdemes 
a csúcsmetszést, a beteg ré-
szek ápolását és minden o-
lyan tevékenységet elvégez-
ni, amely a regenerálódást 
szolgálja. 
 

 

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

Tervezett áramszünetek Balatonkenesén, 
2022. január 

2022. január 17. 
Időpontja: 13:00-15:00 
Katóka utca 2. 

2022. január 20. 
Időpontja: 9:00-11:00 
Hullám utca 1-7., 2-8. 

Forrás: www.eon.hu – Áramszünetek 
Az adatok lezárásának dátuma: 2021. december 28. 

 

 

Tájékoztató 
az ATM áthelyezéséről 

2022. január 11. napján az ATM áthelyezésére az alábbi 
formában kerül sor. 

Az ATM telepítése: 
2022. január 11., 8:00 óra 

Telepítési cím: 
8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 

HRSZ: 716 – Orvosi rendelő mögötti parkoló területe 

Az ATM végleges leszerelése: 
2022. január 11., 9:30 óra 

Cím: 
8174 Balatonkenese, Fő u. 4.  – Önkormányzati épület 

A munkálatok ideje alatt 
kérjük szíves megértésüket 
és köszönjük türelmüket! 
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Kihirdették az alkotói pályázat eredményeit 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzmegelőzési Bizottsága online talál-
kozó keretében hirdette ki az idei év alkotói pályázat országos döntőjének eredményeit. A bírá-
lóknak idén is nehéz dolguk volt, négy kategóriában, kategóriánként három korcsoportban kel-
lett rangsort felállítaniuk. 

 
A monitorok előtt ülőket Fülep Zoltán tűzoltó ezredes, 

megbízott országos tűzoltósági főfelügyelő köszöntötte, aki 
elmondta, hogy idén 3500 alkotás érkezett, ez másfélszerese 
a tavalyi termésnek. 

„Alkosson mindenki!”, buzdította most is Borsos Mihály
fotóművész a gyerekeket, arra biztatva őket, hogy bátran 
használják a fantáziájukat, térjenek el a megszokott sémák-
tól, így fejezzék ki az érzéseiket, a világról alkotott vélemé-
nyüket. 

Dr. Berki Imre, a Katasztrófavédelem Központi Múzeu-
mának igazgatója úgy fogalmazott, hogy minden gyermek 
nyertes, hiszen a gondolataikat az alkotások maradandó for-
mában őrzik meg. 

S. Tóth Anikó tűzoltó százados, a Kommunikációs Szol-
gálat munkatársa az irodalmi művek értékelésekor az érzel-
mek kifejezését, az egyedi stílust és a kritikus, egyúttal fele-
lős gondolkodást emelte ki. 

 

 
 
 

nyek, a zsűri még különdíjakat is kiosztott. A pályamunkák 
mindegyike a tűzoltói hivatás kihívásait dolgozta fel, az al-
kotások középpontjában a tűz, vagy a hétköznapok hősei, a 
tűzoltók álltak. 

Veszprém megye pályázói szépen szerepeltek a pályáza-
ton. Két első és egy harmadik helyezést értek el. 

Egyéb kézműves alkotás II. korcsoportjában (11-14 
éves) első helyezést ért el Takács Adél Gyöngyi, Erdősi 
Janka Légy óvatos! Kerüld el! című alkotása. 

Irodalmi mű II. korcsoportjában (11-14 éves) harma-
dik helyezést ért el Veilandics Korina: Az én Hősöm című 
írása. 

Irodalmi mű III. korcsoportjában (15-18 éves) első he-
lyezést ért el Koronczi Melissza Violetta: Lángok hangja 
című pályaműve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az egyéb műalkotás pályázat egyik díjnyertes alkotása: 
egy panelház tüzének oltása, precízen kidolgozott részletekkel. 

Fotó: Csondor Henrietta tű. hdgy 
 

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

06-88/620-800 
06-20/413-8599 

Idén szabadkézi rajz, e-
gyéb kézműves alkotás, irodal-
mi mű, számítógépes program 
kategóriában születtek eredmé-

Közel huszonhárommilliós 
támogatás karácsonyra 

az önkénteseknek 
A Veszprém megyei tűzoltó szervezetek idén is eredmé-

nyesen pályáztak a BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség 2021-es közös 
pályázatán. A tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszer-
vezetek összesen 22.730.000 forint értékben jutottak pályá-
zati támogatáshoz. Karácsony előtt néhány nappal vehették 
át az elnyert eszközöket és felszereléseket Veszprémben. 

Megyénkben huszonkilenc önkéntes tűzoltó egyesület 
összesen 19,5 millió forint pénzbeli pályázati támogatást 
kapott, melyet elsősorban működési költségekre és szertár-
felújításra fordíthatnak. Tizenegy Veszprém megyei önkén-
tes mentőszervezet további 2,9 millió forint pénzbeli támo-
gatásban részesült. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az elnyert pénzbeli források mellett tűzoltó védőfelsze-
reléseket és eszközöket is kaptak a nyertes önkéntesek. Ti-
zennégy egyesület összesen 4,7 millió forint értékben vehe-
tett át egyebek mellett bevetési védőruhákat, mászóöveket 
vagy légzőkészülékhez tartozó felszereléseket. A megye men- 
tőszervezetei közül egy kétszázezer forintnyi pályázati esz-
köztámogatással gazdagodott. 

A pályázat lehetőséget adott a tűzoltáshoz és műszaki 
mentéshez szükséges eszközök, védőfelszerelések beszer-
zésére, melyekkel mind az önkéntesek beavatkozó képessé-
gének további és folyamatos javítása volt a cél.  
 

Az ünnepélyes átadáson Dányi Béla tűzoltó dandártá-
bornok, megyei igazgató köszöntötte a nyertes szervezetek 
képviselőit és megköszönte az idei évi munkájukat, mellyel 
hozzájárultak a megye biztonságának, tűzvédelmének fenn-
tartásához.  Reményét fejezte ki, hogy az elnyert pályázati 
támogatással, fejlesztéssel hatékonyságuk, reagálási képes-
ségük a jövőben csak még tovább fog emelkedni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotók: Vízi Ottó tű. alezredes és 
Bognár Gábor c. tű. főtörzsőrmester 
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS 
Bankok nevében telefonáló csalók próbál-
ják megszerezni az ügyfelek személyes és 
pénzügyi adatait. A csaló jogosulatlan bank-
kártya-használatra vagy átutalásra hivatko-
zik. Személyes és pénzügyi adatot valószí-
nűleg nem fog elkérni a beszélgetés során, 
viszont kéri, hogy egy alkalmazást telepít-
sen az ügyfél az eszközére (jellemzően 
mobiltelefonjára). Ez egy távoli asztal el-
érést biztosító alkalmazás, amelynek segít-
ségével a csalók hozzáférhetnek minden, a 
készüléken tárolt információhoz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További információkért kövesse 
Facebook oldalunkat: 

https://www.facebook.com/ 
internettudatosan 

 
 
 
 
 
 
 

TELEFONOS CSALÓK 
 

Legyünk nagyon óvatosak, 
ha telefonál valaki! 

A beszélgetés elején kérdezzük meg, 
hogy kit keres, és ha nem tudja a pontos 
nevünket, akkor szakítsuk meg a hívást! 

Semmilyen programot ne telepítsünk, 
még a bank nevében telefonáló személy 

kérésére sem! 

Személyes vagy banki adatot, 
ideértve a bankkártyaadatokat is, 

ne osszuk meg senkivel telefonon! 
Ha valóban a bank ügyintézője telefonál, 

ő ismeri a szükséges adatokat! 

Nem unatkoztak 
szenteste a tűzoltók 

Több tűzhöz és közlekedési balesethez riasztották a tűzoltó-
kat december 24-én. Összesen 167 segélyhívás érkezett a ka-
tasztrófavédelemhez, 134 esetben tűzoltói beavatkozásra is 
szükség volt. Veszprém megye tűzoltóit tíz alkalommal ri-
asztották káresethez, ebből ötször tűzhöz, négyszer műszaki 
mentéshez kellett vonulniuk, egy eset tévesnek bizonyult. 

Délelőtt tizenegy órakor egy kartonokkal teli hulladéktároló 
gyulladt ki egy veszprémi bevásárlóközpontban. A szabadté-
ren keletkezett tűz hatvan négyzetmétert érintett és egy üzlet 
raktárhelyiségére is átterjedt. A veszprémi hivatásos tűzoltók 
eloltották a lángokat, majd kiszellőztették a raktárt. Huszon-
nyolc embernek kellett elhagynia az épületet. 

Huszonhárom órakor szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt 
riasztották tűzoltókat egy veszprémi családi házhoz, amely-
nek több lakója rosszul lett. A tűzoltók mérései kimutatták a 
mérgező gázt. A házban élő négy ember megfigyelésre kór-
házba került. 

 

Tesztelje tudását 2022-ben is! 
Elkészült az év első tűzvédelmi tesztje. A tizenkilencedik 
online tudáspróba elsősorban az otthonok tűzvédelmével 
foglalkozik. 

 
 

Szabad-e lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni? Hogyan 
üzemeltethetőek biztonságosan az otthoni fűzőberendezé-
sek? Hogyan járjunk el, ha már nem díszíti a lakásunkat a 
karácsonyfa? Mi a teendő, ha kigyulladt a kémény? Ilyen és 
ezekhez hasonló kérdések sorakoznak az év első tűzvédelmi 
tesztjében, amelynek szomorú apropót adnak az óév utolsó, 
és az új esztendő első napjainak beavatkozásai. 
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2022-ben is kiemel-
ten fontosnak tartja, hogy minden lehetséges fórumon és fe-
lületen felhívja a figyelmet arra, hogy az otthonok biztonsá-
gáért maguk a lakók tehetnek a legtöbbet.  
 

Éjjel fél tizenkettő körül 
kigyulladt egy társasház 
egyik földszinti lakása 
Pápán. Az ajkai és a pá-
pai hivatásos tűzoltók hét 
embert kísértek ki az é-
pületből, közülük kettőt 
az égő lakásból. Az oltást 
két vízsugárral, a kataszt-
rófavédelmi műveleti szol-
gálat irányításával végez-
ték. Az egyik szoba telje-
sen kiégett, hárman meg-
sérültek. 
 

A teszt elérhető: 
https://veszprem.katasztrofavedelem.hu/25825/ 

hirek/259730/tesztelje-tudasat-2022-ben-is 

A teszt kitöltésével segíthetik is a tűzoltók munkáját: a visz-
szajelzések alapján megtudják, a jövőben milyen tűzmegelő-
zési témákban szükséges pontosítani, bővíteni az ismereteket.
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Talán emlékeztek még Áronra, a bányász fiára, s kishú-
gára, Marinkára, kinek nyoma veszett egy viharos napon. A 
kislányt éveken át halottnak hitték, ám Áron váratlanul mégis 
a nyomára bukkant. Fakopáncsok kopogták le neki ezeket a 
szavakat a bányászok jelbeszédével: „ördög”, „arany”, „száj”, 
s végezetül azt, hogy „üveggolyó”. Áron biztosan tudta, hogy 
az üzenet Marinkától származik, mert az üveggolyó jelét csak 
ők ketten ismerték az egész világon. 

Elkezdett kérdezősködni a fiú a bányászok között, mit je-
lenthet együtt ez a három szó, ördög, arany és száj. Azok per-
sze kinevették, vagy sajnálkozva néztek rá. 

– Az ördöggel nem jó ujjat húzni, fiacskám! Gonosz lélek 
az, még ha aranyból van is a szája. 

Eljutott végül Áron az öreg, ősz szakállú Kolomán apóhoz. 
Őt is hasonló bánat emésztette, mint Áront és a szüleit. Neki a 
kisunokája, Petruska tűnt el az előző télen. Egyik reggel Pet-
ruskát nem lelték az ágyában, és azóta sem hallottak felőle hírt. 

Kolomán apó nem nevette ki a fiút, nagyon is komolyan 
vette minden szavát. Megtömte a pipáját, aztán sűrű füstöt pö-
fékelve mesélni kezdett. 

– Nagyapám idejében úgy hitték, a Borzas-hegy gyomra 
aranyat rejt. Fúrtak is egy aknát a Csörgő-patak völgyében. Si-
heder legényként még magam is dolgoztam az ottani tárnák-
ban, de aranynak nyomát se láttuk. Ráadásul sorra jöttek a bal-
esetek, s a nagy robbanás után a bányát végleg bezárták. Jó-
magam szerencsésen megmenekültem, de sok társam odave-
szett. Akkoriban úgy hívtuk azt az aknát, hogy az „ördög arany 

szája”. Ha igazad van, és ezek a 
bűvös madarak Marinkához ve-
zetnek, azt mondom, ott kellene szétnézned. 

Hazament Áron, s bejelentette, hogy másnap ő leereszke-
dik abba a régi aknába. Hiába siránkozott édesanyja, hogy 
most leánya után a fiát is elveszíti. Hiába próbálta édesapja jó-
zan érvekkel marasztalni. A fiú eltökélte, hogy a végére jár a 
dolognak. 

Másnap reggel Áron az öreg Kolomán apó kíséretében el-
indult fel a hegyekbe a Csörgő-patak mentén. Egy csacsi húzta 
kordén vittek magukkal több napi eleséget, kötelet, szerszámo-
kat, lámpásokat, mindent, amit hasznosnak gondoltak. Még in-
dulás előtt a fiú előkereste a játékos ládából az üveggolyókat, 
s azokat mind a tarisznyájába rejtette. 

Délre érkeztek a völgybe, ahol a pataktól távolabb egy régi 
kőház állott. A ház a hegy meredek falának támaszkodott, s 
egy óriási vízikerék volt az oldalán. A kerékhez széles árok 
vezetett a pataktól, de víz abban annyi sem volt, mint egy tyú-
kitatóban. Az árok felső végénél magas vasfal zárta el a hullá-
mok útját. 

–  Húsz éve zárva van a zsilip, nem lesz gyerekjáték újra 
megnyitni – dörmögte Kolomán apó. 

A ház bejáratát egykor vaspánttal és lakattal zárták le. Mos-
tanra az ajtódeszkák úgy elkorhadtak, hogy bárki könnyedén 
átbújhatott közöttük. 

Odabenn vaksötét, lejtős alagút indult a hegy gyomrába. 
Kolomán apó lámpást akasztott egy fali kampóra, s világossá-

Az ördög aranyszája 
2.rész: Út a mélybe 
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got gyújtott. A remegő fényben küllős vaskereket pillantottak 
meg a falon. Ez szolgált a zsilip szabályozására. 

Nekiveselkedtek a keréknek, de az úgy berozsdásodott, 
hogy nem mozdult egy tapodtat sem. Jó darabig izzadtak fe-
lette, mire fémes csikorgással végre odébb fordult. Onnantól a 
kerék már egyre könnyebben mozgott a tengelyén, s a zsilip 
vasfala komótosan leereszkedett. 

– Csak óvatosan – mondta Kolomán apó. – Ha túl sok vizet 
engedünk az árokba, még a végén elárasztjuk az egész bányát. 

Éppen annyira nyitották meg a zsilipet, hogy a vízikerék 
zakatolva forgásba jöjjön. Ahogy ez megvolt, elindultak befelé 
az alagúton. Tíz lépésenként az öregember újabb és újabb lám-
pásokat gyújtott a falon. Mikor a negyedik lámpás is kigyúlt, 
ott álltak az akna szélén, pontosan az ördög arany szájánál. 

Az akna fölé egy fából ácsolt szerkezet magasodott. Egy 
csörlő volt az, melyet a vízikerék mozgatott láncok és csigák 
hosszú során keresztül. Ezzel lehetett a terhet a mélyből fel-
húzni, vagy éppen oda leengedni. 

A csörlőre feltekerték az összes kötelet, amit magukkal 
hoztak. Áron magához vette a felszerelését, aztán megragadta 
a kötél végét, és indult volna máris a mélybe. 

– Ne olyan ész nélkül, te! Így hamarább leérnél, mint sze-
retnéd – korholta Kolomán apó a fiút. Majd megmutatta neki, 
miként hurkolja a kötelet kezére, lábára, hogy biztonsággal 
tudja magát tartani. Mikor ez megvolt, elbúcsúztak egymástól. 

Áron azt mondta: 
– Ha három napig nem térek vissza, vigye meg a hírt, apó, 

a szüleimnek, aztán cselekedjenek belátásuk szerint! 
Az öreg bányász pedig így felelt: 
– Egyet se félj, fiam, ha bajba kerülsz, nem hagylak cser-

ben. 
Fertály órán át ereszkedett Áron az aknában lefelé. Egyik 

kezében lámpást tartott, s jól látta, mikor a tárnák éjsötét bejá-
rata mellett sorra elhaladt. Összeszorult a gyomra az izgalom-
tól, mi lesz, ha rövidnek bizonyul a kötél? Ám a következő 
percben az akna hirtelen kiszélesedett. 

Áron lába talajt fogott, s a fiú lehuppant egy érdes sziklára. 
Egy tágas barlang közepén találta magát. Feltápászkodott, 

leakasztotta derekáról a kalapácsot, s megkopogtatta vele a 
barlang oldalát. 

„Rendben leértem” – küldte az üzenetet. 
Rövid ideig fülelt, aztán fentről meghallotta a választ, ami-

vel minden bányász búcsúzni szokott a mélybe indulótól: 
„Jó szerencsét!” 
A barlangból háromfelé nyíltak oldaljáratok. Volt Áronnál 

egy iránytű, azon megnézte, melyik folyosó vezet a hegy bel-
sejébe. 

Órákon át barangolt az üregek és járatok útvesztőjében. Ha 
elágazáshoz ért, jelzést vésett a falba, hogy később az aknához 
visszataláljon. Jól kifundálta ezt, s tartotta is magát hozzá, 
mígnem egy minden eddiginél tágasabb terembe ért. 

Áron körbepillantott, s hét irányban is kerek nyílást fede-
zett fel a falakon. Az egyik ilyen lyukból hirtelen forró fuvallat 
csapott ki, s eloltotta a lámpást. Teljes sötétség borult a fiúra, 
egy koporsóban elföldelve sem lehet sötétebb. Ahogy ott ált 
megdermedve, neszezés, suhogás, morgás támadt körülötte. A 
következő pillanatban pedig száz fáklya remegő fénye gyul-
ladt fel szerte mindenfelé. 

Apró lények izgő-mozgó hada vette körbe a fiút, a legma-
gasabb is csak a derekáig ért. Áron még sosem látott hasonló 
szerzeteket. Majomszerű teremtmények voltak, de hosszú, he-
gyes fülüket a nyulaktól kölcsönözték. Csupasz testüket rövid, 
fekete szőr borította, csak arcukon és tenyerükön bukkant elő 
szürkésfehér bőrük. Hosszú, kétágú dárdát tartottak a kezük-
ben, s harciasan döfködtek Áron lábikrája felé. 

– Hát ti kik vagytok? – kérdezte a fiú, de válasz nem érke-
zett. A fekete szőrmókok úgy vartyogtak, mint a békák, nem 
értették az emberi beszédet. Elkezdték Áront egy irányba ta-
szigálni, dárdáik szúrása sajgott, mint a darázscsípés. A fiú 
háta mögé hajította kialudt lámpását, aztán hagyta, hogy a lé-
nyek terelgessék őt. 

Vajon kik ezek a fura szerzetek? Elvezetik-e Áront kishú-
gához, Marinkához? Márciusban megtudjátok a választ a tör-
ténet folytatásából. 

 
Csesznák András

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Bakonyi Csillagászati Egyesület a Schwa-Medico Kft. támogatásával 
alkotói pályázatot hirdet 3-12. osztályos gyerekek számára, 

értékes LEGO nyereményekért. 
A pályázatra 3-10 fős csapatok nevezését várjuk. 

A csapatok célja papírból, műanyagból, vagy egyéb anyagokból 
egy holdi vagy egy marsi emberek lakta telep, bázis, 

esetleg kolónia makettjének megépítése. 
A pályázat részleteiről a Bakonyi Csillagászati Egyesület weboldalán 

tudhattok meg többet: www.bacse.hu 
Nyeremények:  
1. helyezett: 1 doboz LEGO NASA Apollo Saturn V (92176) 
2. helyezett: 1 doboz LEGO NASA Apollo 11 holdkomp (10266) 
3. helyezett: 1 doboz LEGO Nemzetközi űrállomás (21321) 

Beküldési határidő: 2022. március 31., 24:00 óra 
A nyertesek névsorát a Bakonyi Csillagászati Egyesület Facebook olda-
lán és Youtube csatornáján 2022. április 12-én hozzuk nyilvánosságra.  
A pályaműveket az alábbi e-mail címre várjuk: bakonyicse@gmail.com 
További tájékoztatást kérhettek a 0620/556-59-66-os telefonszámon. 
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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. 

 

Házhoz menő 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. 
Ha az utcában valaki lomtalanít, kihívta a szolgáltatót. 

Hívja Ön is, így lomhulladékát elszállítják! 
● 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 
Január 4. (kedd) Kommunális 
Január 11. (kedd) Kommunális 
Január 14. (péntek) Fenyő 
Január 18. (kedd) Kommunális 
Január 24. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Január 25. (kedd) Kommunális 
Január 28. (péntek) Fenyő 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Január 4. (kedd) Kommunális 
Január 11. (kedd) Kommunális 
Január 14. (péntek) Fenyő 
Január 18. (kedd) Kommunális 
Január 24. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Január 25. (kedd) Kommunális 
Január 28. (péntek) Fenyő 
 

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 
terület, 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! 

 

Kommunális és zöldhulladékos zsákokat 
a következő helyeken lehet vásárolni 

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  

 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. 

Fekete Gyémánt Szépségszalon 
Férfi, női és gyermekfodrászat. TC Jaguar 
meleg ollós hajvágás, pedikűr, gyógypedi-
kűr, manikűr, műköröm, gél lakkozás, koz-
metika. Szeretettel várom a kedves vendé-
geket! Balatonkenese, Kikötő u. 2-4. 
Igény esetén házhoz megyek. 

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

Rejtvénymegfejtés 
Január, február, itt a nyár! 

21. oldal 
 

1. Búék 
2. Piroska 
3. Kultúra 
4. Pálfordulta 
5. Boldogságos 
6. Sült gesztenye 
7. Kandalló 
8. Vízkereszt 
9. Janus 

 

10. Zöldküllő 
11. Forralt bor 
12. Kánai menyegző 
13. Gergely-naptár 
14. Télhó 
15. Naptár 
16. Vince 
17. Jégkarnevál 

 
 

Legyen az Ön fotója a 

Balatonkenesei Hírlap 
borítóján vagy oldalain! 

Várjuk képeit! 

balatonkenesehirlap@gmail.com 
 

Papp Katalin fotójaGőcze-Imrefi Beáta fotója 
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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 ZIMMERMANN SZILVIA FOTÓJA. 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: JANUÁR 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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