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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 

 
 

                    Jégbontó hava 
 
Február talál jeget, így bonthat. Meg 

is tette már jó néhány viharos széllel, így 
a korcsolyázás a tó jegén idén valószínű-
leg sajnos elmarad, de hóembert legalább 
építhettünk januárban. 

Ehavi újságunkban beszámolunk az 
elmúlt időszak híreiről, s a még távolab-
bi múltba tekintünk Vér László írásával. 
Bemutatjuk a Balatonkenese kultúrájá-
ért és a Balatonkenese jövőjéért díjak i-
dei kitüntetettjeit és új sorozatot kezdünk, 
a kenesei civil szervezetek képviselőit 
megszólaltatva. 

Február. Mindjárt itt a hóvirág, csak 
figyeljünk!  

Nagy Krisztina 

Szerkesztői előszó 
 

Id. Mészöly Sándor: 
Ide születtem 
Ide születtem én, 
E dimbes-dombos 
Dunántúli tájra, 
Magyarok tengerének 
Álomszép partjára. 
Itt tanultam meg, 
Mit is jelent nékem  
Magyarnak lenni,  
Szülőföldemet szívből,  
S őszintén szeretni. 

Ide születtem én, 
Itt is nevelkedtem, 
A kékesen csillámló 
Balatonnak igaz 
Szerelmese lettem. 
Bármerre is jártam 
Széles e világban, 
Hozzá hasonló 
Földi csodára 
Sehol sem találtam. 

 

Tarta lom 
Téli Balaton  ..................................................................................................  2 
Mészöly Sándor: Ide születtem (vers)  ............................................................  3 
Imre Ferenc: Tavaszvárás (vers)  ....................................................................  3 
Legidőszerűbb feladatunk a költségvetés elkészítése – Jurcsó János  ...............  4 
Képviselő-testületi ülés 2022 januárjában  ......................................................  5 
A Képviselő-testület éves munkaterve 2022.  .................................................  7 
Hírek, közlemények  ......................................................................................  8 

Doni megemlékezés  ................................................................................  8 
A magyar kultúra napja  ...........................................................................  9 
Bayer Emil: Életutam (vers)  ..................................................................  12 
Margit néni 95 éves  ...............................................................................  12 
Versenyen járt az Euphoria  ....................................................................  13 
Borbál a Kelet-Balatoni Borlovagrenddel ...............................................  13 
NAV ügyfélfogadás ...............................................................................  13 
A Városvédők berendezik az Iparosházat  ...............................................  14 
Búcsúzóul…  .........................................................................................  15 
Kalota Gizella: Lélek (vers)  ...................................................................  15 
Terembeosztás a Kultúra Házában ..........................................................  15 
A Fiorács Kft. tájékoztatása  ...................................................................  16 
A körforgalomról  ..................................................................................  16 

Civil szervezetek Kenesén – Alsóréti Üdülő Egyesület  .................................  17 
Az „Így tedd rá” és az „Ovi-Zsaru” program óvodánkban  ............................  19 
Van még remény – Vér László  ....................................................................  20 
Szent Balázs püspök, áldások, szentelmények – Medveczky Miklós  ............  22 
A bátorság ereje – M. Erzsébet nővér  ..........................................................  23 
Életvezetés: Szent Bálint püspök és a Valentin-nap – M. Teréz nővér  ..........  24 
Szociálpolitika: Az örökbefogadás – Varga Ákos  ........................................  25 
Tündérkert: Február – Bollók Ferenc  ..........................................................  27 
Bolygónk jeles napjai – Pulai Istvánné  ........................................................  29 
Horgászsarok: Az év hala: a bodorka – Mészöly Sándor  .............................  30 
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság hírei  ........................................  31 
Olvasópróba: Ivanics Ferenc: Lunáris depresszió  ........................................  32 
Mesesarok: Piperke báli ruhája – Csesznák András  .....................................  33 
Rejtvény: Február  .......................................................................................  34 
Éves hulladékszállítási naptár 2022.  ............................................................  35 
Hulladékszállítási tudnivalók  ......................................................................  36 
Téli pillanatok  ............................................................................................  39 
A Kelet-Balatoni Borlovagrend XIII. Borbálja  ............................................  40 

Imre Ferenc: 
Tavaszvárás 

Újra csak a tavaszt várom, 
nem gondolok a múlt nyárral, 
várom a rügy kibomlását,  
ibolyának mosolygását. 

Reményem van, tavaszt várok, 
éveimmel jól elhálok, 
ébredésem fény, kacagás, 
így viselem el a magányt. 

Csend hangjában a susogás, 
soha nem lesz harangzúgás, 
benne él a várokozás. 

Boldogság, ha tavaszt érek, 
az Istentől mindig kérek 
egy-egy napot, életemnek. 

Balatonkenese, 2010. szeptember 2. 
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Szeretettel köszöntöm a Balatonkenesei 
Hírlap olvasóit! 2022 februárja van, mikor ez 
az újság a kezükbe kerül. A tél lassan-lassan 
elenyészik, túl vagyunk már hóesésen, viha-
ros szeleken. Bízunk benne, hogy hamarosan 
a kikelet is megérkezik. 

Fontosnak tartom elmondani, hogy a tél 
mindannyiunkra fokozott terhet ró, hiszen az 

időjárás adta helyzeteket közösen kell elhárítanunk. Bár a Vá-
rosgondnokság a lehetőségeihez mérten jól oldotta meg a hó-
eltakarítást, amikor szükség volt rá – gondoljunk csak decem-
ber 26-ra, amikor karácsony másnapján már reggel havat lapá-
toltak a kollégák, s azóta is fordult már elő, hogy hétvégén kel-
lett bemenni dolgozni. A feladatuk, hogy a köz által használt 
területeket megtisztítsák, de a feladat nem csak az övék. Sze-
retném azt kérni minden ingatlantulajdonostól, hogy a síkos-
ságmentesítést a saját portája előtt a közterületen lássa el, mert 
ez nem kizárólag kötelességünk, jogszabályban előírt felada-
tunk, hanem a magunk érdeke is, mivel mi magunk is azon a 
járdán közlekedünk. 

A szélviharok megmutatják, milyen állapotban van az a fa-
állomány, amelyet a közterületeken, engedéllyel vagy enge-
dély nélkül ültettünk el annak idején. Kérek mindenkit, hogy 
ha közterületen kíván fát ültetni, arról egyeztessen az Önkor-
mányzattal, mivel önkormányzati területen csak jóváhagyással 
lehet fát ültetni. Külön figyeljünk arra, hogy ne az elektromos 
vezetékek alá ültessünk. Augusztus óta több alkalommal jelen-
tek meg az E.ON munkatársai, és nyírják a település fáit, ame-
lyek villanyoszlop vagy -vezeték alá kerültek. Az ő feladatuk 
nem a szépészeti kertészet és ennek megvalósítása; baleset- és 
veszélyelhárítás a megbízásuk, ezt pedig ellátják. Nem mi va-
gyunk a szerződött partnereik, így a munkájukra nem vagyunk 
hatással. Kérek mindenkit: a saját testi épségük és szépérzékük 
megőrzése érdekében tartsák karban a fákat, amelyeket közte-
rületre ültetettek! Ne hagyják, hogy a villanyvezetékek köze-
lébe érjenek – vagy ne is ültessenek oda. 

Azt lehet érzékelni, hogy Balatonkenesén, mint más tele-
püléseken is, egyre többen tartanak kutyát. A kutyák közte-
rületi megjelenése mindenütt szép színfolt, ám ez feltételezi, 
hogy rendes állattartóként viseljük házikedvenceink gondját. 
Egy pórázon vezetett kutya azt mutatja, gazdája nemcsak a 
tartásának anyagi oldalára van berendezkedve, hanem a jog-
szabályi követelményeknek is utánanézett. Helyi rendelet a 
kutyák esetében a közterületi pórázviselést nem írja elő, ám 
magasabb rendű jogszabály rendelkezik róla, amely ki-
mondja, hogy a gazda közterületen minden pillanatban köte-
les a kutyát az ellenőrzése alatt tartani, amely csak a póráz 
használatával elérhető. Kérek mindenkit, hogy a Széchenyi 
parkban, a strand területén szezonon kívül, a sétányon – egy-
általán, az utcáinkon – a kutyákat pórázon sétáltassák, ne-
hogy egymásban, személyekben kárt tegyenek, balesetet 
okozzanak. Meg tudjuk előzni a későbbi torzsalkodást, ha 
erre odafigyelünk. Nagyon sok jó példát látunk: a sétára már 
úgy indulnak el otthonról a kutyások, hogy ott van a kis 
zacskó a zsebben. Ennek ellenére sajnos tény, hogy a Széche-
nyi park és a strand területén a kollégáink nem győzik össze-
szedni a kutyaürüléket, amit a nem olyan gondos gazdák után 
kell eltakarítanunk. Kérek mindenkit: tegyen ez ellen, hiszen 
közös érdekünk, hogy a gyerekeink a homokozóban ne ku-
tyaürülékes helyen játsszanak. A közösség ilyen tekintetben 
is formálni tudja a település jövőjét. 

Mint ahogy formálódik Balatonkenese jövője: láthatjuk, 
hogy a belvárosban elkezdődtek a körforgalom építésével kap-
csolatos munkálatok. A kivitelező céggel jó az együttműködé-
sünk. Abban állapodtunk meg, hogy fűtési időszakban semmi-
lyen közműkiváltást nem végeznek el, ezzel megvárják a tava-
szi időszakot. Fenntartják továbbá azt a korábbi megállapodá-
sunkat is, hogy június elsejére végeznek a körforgalom meg-
építésével. Azt az ígéretüket ezidáig tartották, hogy a fonto-
sabb mérföldköveket, a munkanemeket előre közlik. 

A körforgalom építésével kapcsolatban említem, hogy az 
OTP-vel is ritka gördülékeny módon sikerült megoldani a 
bankautomata áthelyezését. Emlékezzünk vissza, pár évvel ko-
rábban hónapokig nem volt pénzfelvételi lehetőség Balatonke-
nese központjában. Most egy-két óra alatt sikerült az új auto-
matát üzembe helyezni. Remélem, a többi területen is ilyen 
gyorsan és egyszerűen fognak menni a dolgok. 

Balatonkenese Város Önkormányzatának legidőszerűbb fe-
ladata most a költségvetés elkészítése. Mire az újság a kezükbe 
kerül, még nincs elfogadott költségvetése a településnek – 
március 15-e a legvégső határidő. Én azonban jobban örülnék, 
ha a február végi testületi ülésen már elfogadott költségveté-
sünk lenne. A jelek azt mutatják, hogy Balatonkenese Város 
Önkormányzata továbbra sem fog hiánnyal számolni. Igyek-
szünk a legszükségesebb feladatokra forrást találni és biztosí-
tani, nem elfelejtve azt, hogy a korábbi évek költségvetéseihez 
képest több mint 55 millió forintos az a deficit, ami a norma-
tíva csökkenésének eredményeképpen keletkezett. Az üdülői 
feladatok támogatása központi finanszírozási elem Balatonke-
nese esetében 45 millió forint/év volt. 2020 őszén törölték és az-
óta sem vezették vissza. 2020 óta a gépjárművek teljesítmény-
adója is – régebben súlyadó – a központi költségvetésbe folyik 
be, ebből a település nem részesül. Ennek ellenére azt hiszem, 
gondos tervezéssel és szigorú, ellenőrzött végrehajtással végig 
tudjuk az idei évet is úgy járni, hogy menet közben jelentős költ-
ségvetés-módosításokra nem lesz szükség. A település anyagi 
helyzete jelenleg stabil. A mai világban már ez is eredmény. 

Látjuk, érezzük magunkon, hogy a covid újabb és újabb 
hullámai itt vannak. A mostani változat, az omikron néven el-
híresült vírus nagyobb fertőzőképességgel bír, mint eddig bár-
melyik fajta. Éppen ezért úgy gondolom, olyan nagyon hátra-
dőlni még nem lehet. Mindenki vegye figyelembe azokat az 
előírásokat és óvintézkedéseket, amelyeknek a betartásával 
csökkenthető a veszélynek való kitettségünk. 

Figyeljünk egymásra! Segítsük a rászorulókat – ha tudnak 
ilyen személyről, kérem, jelezzék az Önkormányzatnak, hi-
szen azért vagyunk, hogy a lakosságot segítsük. 

Van egy másfél, két éve bevezetett szolgáltatás a települé-
sünkön, mégpedig a bevásárlójárat az idősek számára. Öröm-
mel jelenthetem, hogy február elején az eddigi mellett a busz 
már új útvonalon is jár: a Mátyáskert környékén élők számít-
hatnak rá, hogy az előre megbeszélt időpontban meg fog állni, 
fel lehet rá szállni, s felhozza az utasokat a városközpontba, 
igény szerint a vásárlás után pedig vissza is viszi a kiindulási 
pontba. Úgy tapasztaljuk, örömmel veszik igénybe az idősebb 
lakosok; szeretnénk a település más pontjain is elérhetővé 
tenni. Ennek első lépése most, hogy a Mátyáskert és a 71-es út 
Fűzfő felőli része is bekapcsolódik. 

Vigyázzanak magukra: jó egészséget kívánok, és élvezzék 
a tél adta örömöket! 

Jurcsó János 
polgármester

Legidőszerűbb feladatunk a költségvetés elkészítése 
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 Balatonkenese város 2022. 
évi költségvetése szerepelt a 
január végi képviselő-testü-
leti ülés első napirendi pontja-
ként. A képviselők a tervezetet 
egyhangúlag továbbtárgyalásra javasolták. 

Ambrus Gábor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
hozzátette: a bérjellegű kifizetések emelkedése miatt az Ön-
kormányzat költségvetésének ezen sora mintegy 50 millió fo-
rinttal növekszik. Kérte az intézmények vezetőit, hogy a do-
logi kiadások tervezésénél vegyék figyelembe az inflációs 
adatokat. 

Szabó Tamás, a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sportbi-
zottság elnöke megjegyezte: örül, hogy a Testület a 2022-es 
költségvetésben tudott alapot elkülöníteni a civil szervezetek 
és a kulturális kezdeményezések támogatására. Beszélt to-
vábbá a város 2022. évi rendezvénytervéről, melyet a Kultúra 
Háza dolgozói készítettek el. Az iránymutatás alapján bő ren-
dezvényterv készült, hogy a költségvetési előrejelzés alapján 
tudjanak rajta finomítani. Az eredetileg 50 milliós rendezvény-
keretet a kollégák végül 25 millióra szűkítették le. 

A kulturális területről szólva Jurcsó János polgármester 
azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy a jelenlegi tervezet 
azzal is számol, ha a Tájház nádtetejének felújítására nem si-
kerül pályáznia a városnak, ezt egy hozzávetőlegesen 5 millió 
forintos céltartalékból, önerőből kívánják megvalósítani. Az 
elmúlt évben a strandon kialakított plázs szintén a céltartalék-
ból került kifizetésre, de az összeg visszapótlása közben meg-
történt. A költségvetés egyik nagy pozitívuma a korábbi évek-
hez képest, mondta a polgármester, hogy a központi költség-
vetésből érkező normatív támoga-
tás több mint ötvenmillió forintnyi 
csökkenése ellenére Balatonkenese 
működőképes. 

Módosult az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabály-
zata: a változtatásra központi irány-
mutatás alapján került sor. További 
változtatást tesz szükségessé a kép-
viselők, választott tisztségviselők, 
bizottsági elnökök, tagok és külta-
gok tiszteletdíjának rendezése, mi-
vel ezek 2014 előtt lettek megálla-
pítva. A polgármester javasolta, 
hogy a költségvetés során ez is ter-
vezésre kerüljön. A bizottsági el-
nökök tiszteletdíját a jelenlegi 
87.000 forintról 107.000 forintra, a 
bizottsági tagok díját 83.000 fo-
rintról 95.000 forintra, a nem bi-
zottsági tagok díját 65.000 forintra, és a kültagok díját 35.000 
forintra tervezik emelni. 

Ambrus Gábor hozzátette: a maga részről nem tartja indo-
koltnak, hogy jelen helyzetben a képviselői tiszteletdíjak eme-
lését tervezze a Testület. 

Szabó Tamás felvetette: mivel a Szociális Bizottság nor-
matívája körülbelül a felére csökkent, a képviselői tiszteletdí-
jak emelésére szánt összeget vegyék inkább a Szociális Bizott-
ság keretébe. Saját tiszteletdíjáról ezzel lemondott. 

Felülvizsgálta a Szociális Bizottság a szociális ellátásokról 
szóló önkormányzati rendeletet. Jelenleg nem látják indokolt-
nak a változtatást, és más módosító indítvány sem érkezett. 
Kurucz Henrietta, a Szociális Bizottság elnöke elmondta: 
megvárják a költségvetés elkészítését, és esetleges módosí-
tásra csak a tényleges számok ismeretében tesznek javaslatot. 

Ugyancsak felülvizsgálták a 
szociális és köznevelési intéz-
ményekben alkalmazott térítési 
díjakat. Ezeket a Kormány ren-
deletének megfelelően 2022. jú-

nius 30-ig nem lehet emelni. 
Vizsgálta a Testület a város 2022-2024 évekre vonatkozó 

gazdasági programját is, és azt négy igen szavazattal és egy 
tartózkodással, változatlan tartalommal elfogadta. A 2022-
2024 évekre vonatkozó fejlesztési tervet továbbtárgyalásra al-
kalmasnak találták. A képviselőknek arra is figyelniük kellett, 
hogy a gazdasági program és a fejlesztési terv egymással ko-
herens legyen. 

Tárgyalták a képviselők Balatonkenese 2022. évi rendez-
vénytervét. Amit kiemeltek, hogy a család- és gyerekbarát 
rendezvények kapjanak nagyobb hangsúlyt a tervezésben. 
Ambrus Gábor a Pénzügyi Bizottság részéről arról beszélt, 
hogy az ő véleményük szerint a programokat anyagi ráfordítás 
szempontjából nem a szezon végére kellene összpontosítani, 
nagyobb rendezvényt a szezon elején is kellene tartani. To-
vábbá azzal sem feltétlenül értenek egyet, hogy a keretből két 
rendezvényre jusson a teljes erre fordítható összeg nagy há-
nyada. Szabó Tamás a Kulturális Bizottság részéről reagált, és 
azt mondta, a kulturális intézménytől kapott tájékoztatás sze-
rint ez a helyzet már változott, mivel az egyik tervezett rendez-
vény fellépőjét már biztosan nem tudják lekötni. – Kocsis Jenő 
alpolgármester hozzáfűzte: a nyár végére időzített nagyobb 
programoknak abból a szempontból van jelentőségük, mert ez-
által lehetőség nyílik meghosszabbítani a szezont, amely a Ba-
laton-parti települések számára fontos. 

A témával kapcsolatban szót kért Szabó Andrea, aki el-
mondta: a Kultúra Háza rendezvénytervében nem szerepelnek 
a civil szervezetekkel közösen szerveződő programok, ame-
lyek közül az első nagyobb éppen a szezon elejére, egy júniusi 
hétvégére esik. Ez a Regionális Tájházszövetség közreműkö-
désével, a Pannónia Népzenei és Kulturális Egyesület forrásá-
ból valósulna meg. A kétnapos fesztivál programjaiba a Kul-
túra Háza és a Tájház is becsatlakozik: ekkor indul majd a 
nyári Tájházi szerdák sorozata. 

Jurcsó János polgármester a rendezvénytervet azzal a ki-
tétellel javasolta elfogadásra, hogy lehetőség legyen két nagy 
program fellépőinek lekötésére. A későbbiekben jó lenne egy 
évre előre gondolkodni, így a 2023-as rendezvénytervet már 
2022 őszén elfogadni, hogy a nagyobb fellépőket időben le 
lehessen kötni. Ezzel spórolni is lehetne, tette hozzá Szabó 

Képviselő-testületi ülés, 
2022. január 27. 
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Tamás, mert korábban szerződést kötni mindig kedvezmé-
nyes.  

A kiemelt közterületekre vonatkozó megállapodások szá-
mának és profiljának meghatározásánál az igényeket szem 
előtt tartva az előző években előforduló tevékenységeket en-
gedélyezte a Testület, néhány változtatással. A strandokon 
minden tevékenységből a helyszín jellegéhez igazodva egy pá-
lyázó kap lehetőséget. 

Az illegális hulladék lerakását megakadályozó célzattal te-
lepített, külterületi kamerák jeltovábbításhoz használt mobilin-
ternet-szolgáltatást havi 36.000 forint + ÁFA díjért továbbra is 
a Macrotel Kft. biztosítja. 

Soron kívüli ingatlanövezeti besorolást kértek a Balaton-
kenese 6066/9. hrsz. terület tulajdonosai, mert egy 2012-es ön-
kormányzati rendelet közpark övezetbe sorolta ingatlanjukat, 
ezáltal ellehetetlenítve annak beépíthetőségét. 2019-ben a Tes-
tület úgy határozott, a településrendezési eszközök teljes felül-
vizsgálatakor az ezzel az ingatlannal kapcsolatos döntés is sze-
repeljen a tervezési programban. A településrendezési eszkö-
zök felülvizsgálatára akkor kerülhet sor, ha a település külte-
rületének és belterületének vonatkozásában százalékszámí-
tásra van lehetőség. Ehhez azonban rögzített közigazgatási ha-
tárokkal kell bírnia a településnek, ám tekintve a Balatonaka-
rattyával még le nem zajlott határvonal-megállapítást, ez a fel-
tétel jelenleg nem teljesül. 

Még 2021-ben felülvizsgálta a Testület a 2018-ban a Kő-
Réteg Kft.-vel kötött településrendezési szerződést, mert úgy 
találta, hogy az Balatonkenese számára hátrányos. Az újonnan 
megkötött, telekalakítással vegyes ajándékozási szerződés ál-
tal azonban a város értékes vízparti területhez jut. 

A 2022. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés alap-
ján rögzítette a Képviselő-testület a polgármester és az alpol-
gármesterek havi illetményét és költségtérítését. Tárgyalták és 
elfogadták a képviselők a polgármester 2022-es szabadságo-
lási tervét is. 

Az Alsóréti Üdülő Egyesület kérelme nyomán hozzájárult 
a Testület a 2021-ben lejárt mederhasználati engedélyek meg-
hosszabbításához, a 2022-2026 közötti időszakra. Az egyik 
engedély az Alsóréti szabadstrandon elhelyezett stégrendszert, 
a másik a Parti sétány nyúlvány részén található szörflejárót 
érinti. 

Kérelmet nyújtott be a Balatonkenese Városi Sportegye-
sület, melyben vízdíjtartozás kiegyenlítéséhez kért segítséget. 
Az Önkormányzat átvállalta a 2021. november 25-i állapot 
szerint 454.652 Ft összegű tartozást, valamint a 19.558 Ft kor-
látozás-feloldási díj kifizetését, hogy a sportegyesület a szezon 
mérkőzéseit le tudja játszani és heti edzéseik is megtarthatók 
legyenek. 

Tulajdonosi hozzájárulást kért a Balatonkenesei Horgász 
Egyesület, mert szeretnének pályázatot benyújtani a Magyar 
Falu Program Falusi civil alapjára, partvédműhöz kapcsolódó 
kárelhárítási feladatokra. 

Ambrus Gábor képviselő módosító javaslatára 20. napi-
rendi pontként, nyílt ülésen tárgyalta a Testület az eredetileg a 
zárt napirendi pontnak szánt, 4447/1. hrsz. ingatlan hasznosí-
tásával kapcsolatos előterjesztést. A polgármester javaslatára 
a sportpálya, mint természetbeni juttatás, az idény alatt a városi 
sportegyesület futballistáinak rendelkezésére áll, melynek kar-
bantartásáról a Városgondnokság gondoskodik. 

– nk – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Több mint hetven alkalommal vonultak vasárnap éjfélig a 
tűzoltók megyeszerte a heves széllökések okozta károk fel-
számolása miatt. Csak a tapolcai önkormányzati tűzoltók-
nak nem volt riasztása a vihar miatt. 
Veszprémben és környékén huszonegy alkalommal riasz-
tották a megyeszékhely hivatásos egységeit és a katasztró-
favédelmi műveleti szolgálatot. Herenden, ahol egy rek-
lámtáblát döntött meg a szél, a helyi önkéntes egység is se-
gítette a munkálatokat. Három fa is személyautóra dőlt 
Veszprémben, egyikben sem sérült meg senki. Kilenc épü-
let tetejét kezdte meg a szél, Berhidán az iskola tetőzetét 
sem kímélte. Szigetelés és napelem sem tudott ellenállni a 
heves széllökéseknek, a veszélyes elemeket visszabontot-
ták a tűzoltók. Lámpaoszlopot is megdöntött a szél az egyik 
töltőállomásnál, és egy építési területet körülvevő kerítést 
is megszaggatott. Öt esetben kellett veszélyesen megdőlt fát 
eltávolítani. Egyik helyszínen személyi sérülés történt. Este 
fél nyolcig valamennyi veszprémi egység úton volt. 
Balatonfűzfő hivatásos egysége tíz beavatkozást végzett. 
Balatonalmádiban, Felsőörsön, Balatonkenesén, Király-
szentistvánon és Balatonakarattyán is kidőlt fákhoz és meg-
lazult cserepekhez riasztották őket. Két esetben megdőlt 
villanyoszlop adott munkát, egy helyszínen egy termetes fa 
dőlt egy villanyvezetékre, három településen pedig tetőcse-
repeket vitt magával a szél. 

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Balaton további szél-legjei 
 
 
 

A viharos szél a Balaton déli partján tombolt erősebben, de 
az egész tó jegét megbontotta, mely a parton feltorlódott. A 
szárazság miatt porviharok is kialakultak. 
 
 

Nem kímélte a viharos szél Veszprém megyét 
A Malik névre keresztelt viharciklon január végén söpört végig Európán és Magyarországon. Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat mérései szerint kevés pusztítóbb szélvihar tombolt eddig nálunk. A vihar Veszprém megyét sem kerülte el. 

Budapest, János-hegy 127,4 km/h 
Siófok, kikötő 119,5 km/h 
Kab-hegy 114,8 km/h 
Kecskemét, repülőtér 112,3 km/h 
Kecskemét, repülőtér észak 109,8 km/h 
Nagy-Hideg-hegy 108,7 km/h 
Budapest, Ferihegy 108,7 km/h 
Siófok 106,6 km/h 
Kékestető 104,4 km/h 
Kakucs 103,7 km/h 

 

24 órás max. szélsebesség (km/h) 
2022. január 30. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései 
 

Balatonaliga 105 km/h 
Fonyód 103 km/h 
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. ÉVI MUNKATERVE, ÜLÉSTERVE 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. 
2022. január 27. 

1. Balatonkenese Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása 
● Intézményfenntartó társulások 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása működési költségeinek megha-

tározása és jóváhagyása 
● 2022. évi civil keret költségeinek meghatározása és jóváhagyása 
● Előirányzat-felhasználási terv meghatározása 
● Likviditási terv meghatározása 

2. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
3. Térítési díjak felülvizsgálata a szociális és közoktatási intézményekben 
4. Gazdasági program felülvizsgálata 
5. Tájékoztató Balatonkenese város 2022. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról; a rendezvények részletes 

költségvetéséről; rendezvényterv elfogadásáról 
6. Fejlesztési tervek megtárgyalása 
7. Kiemelt közterületekre vonatkozó megállapodások számának és profiljának meghatározása 

 2022. február 24. 
1. Balatonkenese Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása 
2. Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2022. évi munkatervéről tájékoztatás 
3. Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2022. évi szolgáltatási tervének jóváhagyása 
4. Az önkormányzat turisztikai, idegenforgalmi, településarculat kialakítási és fenntartási feladataival kapcsolatos döntések. Fel-

készülés a 2022. évi nyári szezonra 
5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről 
6. Közbeszerzési terv elfogadása 
7. Pályázati kiírás civil szervezetek 2022. évi támogatására 
8. Pályázati kiírás a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések 2022. évi támogatására 
9. Tájékoztató leltározás és selejtezési tevékenységről 

 2022. március 31. 
1. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről 
2. A Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi beszámolójának meg-

tárgyalása 
3. Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről 
4. A 2021. évi vagyonmérleg értékelése 
5. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 
6. Balatonkenese Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása 

2022. április 28. 
1. Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 
2. Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról 
3. Civil szervezetek 2022. évi pályázatainak elbírálása 
4. A helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések támogatására benyújtott 2022. évi pályázatok elbírálása 
5. Közös fenntartású intézményi társulások beszámolójának megtárgyalása 

2022. május 26. 
1. Beszámoló az önkormányzat 2022. évi I. negyedéves gazdálkodásáról 
2. Tájékoztató a Balatonkenese Városért Közalapítvány működéséről 
3. Balatonkenese város egészségügyi helyzetéről szóló beszámolók megtárgyalása 

2022. szeptember 29. 
1. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2021/2022. évi tevékenységéről 
2. Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, szükség esetén az önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
3. Tárgyalások megkezdése Balatonkenese város 2023. évi rendezvénytervéről 

2022. október 27. 
1. A helyi adórendelet felülvizsgálata 
2. Tapasztalatok a nyári szezonról 
3. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megtár-

gyalása 
2022. november 24. 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I-III. negyedéves helyzetéről 
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
3. 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Közmeghallgatás: 2022. december 9., 17:00 óra – Kultúra Háza, Balatonkenese, Kálvin János tér 4. 
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A második világháború egyik legtragikusabb epizódja, a 
doni katasztrófa és áldozatai előtt hajtottak fejet Balatonke-
nese lakosai és a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és 
Konferenciaközpontjának képviselői, Piros Ottó ezredes ve-
zetésével 2022. január 16-án. A református templom falán el-
helyezett emléktáblánál tartott megemlékezés nemzeti himnu-
szunk eléneklésével kezdődött. Ezt követően Németh Péter
lelkész a 27. zsoltár szavaival emlékezett. 

Jurcsó János polgármester: Adjunk hálát!  
– Balatonkenesén évek óta hagyomány, hogy megemléke-

zünk hőseinkről. Azokról a férfiakról, akik – mint azt egyszer 
korábban már mondtam, – nem biztos, hogy hőssé akartak 
válni. Mégis, az adott pillanatban olyan dolgot kényszerültek 
megtenni, saját életüket feláldozni, ami miatt hőssé váltak. Mi, 
itt a 21. század elején – szerencsénkre – nem ismerjük szemé-
lyesen azokat a helyzeteket, körülményeket, amelyek a máso-
dik világháború vad tombolása idején jelen voltak a családok 
mindennapjaiban, egész Európában. Adjunk ezért hálát! A hő-
sökről nagyon fontos megemlékezni, mert hálánk nekik is 
szól. Hiszen ők saját áldozatukkal biztosították nekünk, hogy 
ma, Magyarországon nyugodtan és jólétben, békességben él-
hessünk; nem kell attól rettegnünk, hogy lesz-e holnapunk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egy közösség akkor tart össze, ha a hősökről közösen tud 

megemlékezni. Ezért is vagyok nagyon büszke, hogy minden 
évben találkozunk itt, és az őseinkre gondolva el tudjuk mon-
dani, hogy köszönjük! Hiszen Kenesén sincs olyan család, 
amely ne hozott volna áldozatot a második világháború vész-
terhes idején. Minden család megszenvedte, és sajnos mindből 
maradtak hősi áldozatok a csatatereken, vagy kerültek hadi-
fogságba. Gondoljunk rájuk nagy tisztelettel és szeretettel, és 
gondoljunk arra, hogyan kell élnünk, hogy az ő példájukat ne 
kelljen megismételnünk. Gyermekeinkre akkor hagyjuk a leg-
szebb jövőt, ha a múlt tapasztalataira odafigyelve nem árkokat 
ásunk egymás között, hanem temetjük azokat. Volt elég áldo-
zat Magyarországon, szenvedett eleget a nép – figyeljünk oda 
egymásra és arra, hogy a következő generációk már tényleg
csak a történelemkönyvekből ismerhessék ezeket a csapásokat.
 

Jány Gusztáv, a II. magyar hadsereg parancsnoka a doni katasztrófa idején

Világosságom és segítségem az Úr – kitől félnék? 
Életemnek ereje az Úr – kitől rettegnék? 
Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, 
hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. 
Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél szívem. 
Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. 
Megóv engem sátrában a veszedelem napján. 
Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. 
Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, 
és éneket énekelek az Úrnak. 
Halld meg, Uram, hívó hangomat, 
könyörülj rajtam, hallgass meg! 
Te vagy az én segítségem, 
ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem! 

27. zsoltár 
 

A résztvevők végül az emlékezés koszorúit katonai tiszte-
letadás mellett helyezték el az emléktábla alatt. 

– BK Hírlap – 
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„A kultúra tág értelemben mindent magában foglal, 
amit az ember maga teremt” 

Mint minden esztendőben, így 2022-ben is megünnepelte a magyar kultúra napját, a Himnusz születésnapját Balatonkenese 
városa. Helyi tradíció, hogy a település rangos kitüntetéseit, a Balatonkenese Kultúrájáért és a Balatonkenese Jövőjéért díjat
is e napon adják át. 
A program Náray Erika és a Varga Tivadar Trió koncertjével indult: az előadás a jazzmuzsika szárnyain a századelő idejébe 
vitte el a közönséget. Többek között George Gershwin, valamint Ella Fitzgerald dalai is elhangzottak, Náray Erika magyar 
fordításában, mely a szerzeményeknek különleges hangulatot adott, bizonyítva, hogy ez a műfaj is a magyar kultúra része. A 
dalok között irodalmi betétek szerepeltek, benne nagy íróink, költőink levelezésével. 
A prózai és zenés összeállítást a díjak átadása követte, melynek végén a jelenlevők pezsgős koccintással köszönthették a díjazot-
takat. 

Tóth Péter alpolgármester 
ünnepi köszöntője 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harminc évvel ezelőtt ezen a napon egy 11 éves legény 
szavalta nemzeti imánkat Soós Lajos sírjánál, a kenesei refor-
mátus temetőben. Most itt áll Önök előtt ez a fiú, és ismét meg-
idézte a ma 199 éves szöveget. Azért beszél most ő, mert ezen 
a napon nemcsak egy születésnapot ünneplünk. Régi magyar 
szokás, hogy a végzős gimnazistákat szalaggal köszöntik fia-
talabb iskolatársaik, és a szalagavató bálon egy édesapának 
kötelező táncolnia az érettségire készülő lányával. Polgármes-
ter úr ezen nemes tradíciónak tesz büszkén eleget ma este 
Veszprémben, ezért jutott nekem a megtisztelő feladat, hogy 
életem első ünnepi beszédével köszöntsem Önöket. 
 

Isten, áldd meg a magyart 
Jó kedvvel, bőséggel, 
Nyújts feléje védő kart, 
Ha küzd ellenséggel; 
Bal sors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 
Megbünhödte már e nép 
A multat s jövendőt! 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Emberek! 
33 éve ünnepeljük a magyar kultúra napját a Himnusz szü-

letésnapján. Az egykori döntéshozók nem tudhatták, hogy 
mennyire jó választás lesz január 22-e. Ma már látjuk, hogy a 
Himnuszon kívül kevés olyan nemzeti jelképünk maradt, ami 
mögött minden magyar ember fel tud sorakozni. Abban már 
nem ért egyet mindenki, hogy sportnemzet a magyar, de Erkel 
Ferenc sportolóink tiszteletére felcsendülő dallama 90 másod-
percre minden alkalommal garantálja, hogy együtt dobbanjon 
a magyarok szíve. 

Egy külföldi számára ez szinte érthetetlen. Az Európai Ké-
zilabda Szövetség például 10 évvel ezelőtt megpróbálta elérni, 
hogy a veszprémi szurkolók ne énekelhessék el a Himnuszt a 
Bajnokok Ligája mérkőzések előtt. Odáig mentek, hogy pénz-
büntetéssel sújtották a csapatot, mert szerintük a nemzeti him-
nuszoknak nincs keresnivalójuk az ilyen rendezvényeken. De 
a szurkolóknak és a csapatnak fontos volt ez a rituálé, és sike-
resen megvívták a harcukat a Szövetséggel. 

És mit látok minap? A részben magyar rendezésű kézi-
labda Európa-bajnokságon a Szövetség Facebook oldalát szer-
kesztő marketingesek megosztanak egy videót, amiben a por-
tugálok legyőzését követően 20 ezer szurkoló és a csapat 
együtt énekli el a Himnuszt... Most értették meg, hogy mit je-
lent ennek a népnek a saját himnusza. Az a szöveg és az a dal-
lam, amelyet sokan minősítettek már szomorúnak vagy egye-
nesen depressziósnak. De bárki, bármit gondolhat róla, ez egy-
szerűen a miénk! Egy sporteseményen pedig egyszerre énekli 
nő és férfi, vallásos és ateista, jobb- vagy baloldali, sőt ma már 
oltott és oltatlan is. A Himnusz alatt ezek csak fölösleges kül-
sőségek. Hiszen addig mindannyian magyarok vagyunk, más-
fél percre megszűnik a külvilág… 

Azt gondolom, hogy minden magyar embernek van egy 
meghatározó Himnusz-élménye. Ha elkezd gondolkodni rajta, 
akkor fel tud idézni legalább egy alkalmat, amikor sokat jelen-
tett neki Kölcsey Ferenc műve. Számomra az első ilyen pilla-
nat a bevezetőmben már megidézett szavalat volt, az első ba-
latonkenesei magyar kultúra napi rendezvények egyikén. Nem 

Fotó: Boór Ádám 

Fotó: Boór Ádám Fotó: Boór Ádám 
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csak azért volt ez fontos mérföldkő az életemben, mert ezt kö-
vetően szinte minden kenesei rendezvényen mondtam verset, 
hanem azért is, mert egykori kedves felkészítő tanárommal, 
Kecskés Jutka nénivel, még 25 évvel később is vissza tudtuk 
idézni ezt a pillanatot. Rengetegszer hallott ezt követően is 
verset mondani, de valamiért az a kép égett be neki legjobban, 
amikor a Himnuszt mondom Soós Lajos sírjánál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A magyar kultúra napját azonban nem csak azért hoztak 
létre, hogy Kölcsey remekművét ünnepeljük. Az ötletgazda –
Fasang Árpád zongoraművész – azt vallotta, hogy „ez a nap 
annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökség-
ből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a 
nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örök-
ség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a 
mai gondok megoldásában is” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kultúra tág értelemben mindent magában foglal, amit az 
ember maga teremt. A kifejezés alatt általános értelemben egy 
embercsoport szokásainak és hagyományainak összességét ér-
jük. Beszélhetünk tehát művészeti értéket is képviselő ma-
gaskultúráról, de a XXI. században már sokkal gyakrabban ta-
lálkozunk nemzeti-, települési-, lakóközösségi-, munkahelyi-
vagy kommunikációs kultúrával, vagyis olyan sajátos szoká-
sokkal, amelyek egységbe tömörítik az embereket, vagy meg-
különböztetik az egyéneket egymástól. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A legtöbb ünnep vagy megemlékezés szerintem csak akkor 
éri el a valódi célját, ha nem csak a Himnusz és a Szózat el-
éneklése közötti percekben hat át minket az események üze-
nete, hanem azokat magunkkal visszük, beépítjük az éle-
tünkbe. Olyan ez, mint jó kereszténynek lenni, ami nem kor-
látozódhat a templom falai közé, a hétköznapokat is a tanítás-
nak megfelelően kell élni. Ez a megállapítás az értékrendem 
szerint hatványozottan igaz a magyar kultúra napjára, hiszen a 
szokásaink tényleg velünk vannak a nap 24 órájában. A békés 
egymás mellett élés elengedhetetlen feltétele, hogy a szom-
szédban vagy a Facebook bejegyzőben ne az őslakost vagy a 
gyüttmentet; a nyaralót, vagy az állandó lakost; a szórakozót, 
vagy a pihenni vágyót lássuk; hanem a keneseit, a magyart. Ne
azt keressük, hogy miben különbözünk, hanem a hasonlósá-
got, a közös pontokat, úgy minden konfliktus sokkal könnyeb-
ben rendezhető. Ha máshogy nem megy, akkor énekeljük el 
közösen a Himnuszt, az még mindig tud segíteni. Vigyázzunk 
rá, jövőre lesz 200 éves! 
 
 
 
 

 Fotó: Boór Ádám 

Fotó: BK Hírlap 

Balatonkenese Város Önkormányzata a kultúra, a művészetek 
és a közművelődés területén kiemelkedő szakmai múltjának, 
példamutató magatartásának, aktív közéleti tevékenységének 
elismeréséül a Balatonkenese Kultúrájáért Díj alapításáról, 
adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelete 
alapján Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének 12/2022. határozata alapján Balatonkenese Kul-
túrájáért Díjat adományozott Zongorné Mátray Piroska ré-
szére. 
 

Balatonkenese Város Önkormányzata a településen a nevelő-
oktató munkájának elősegítéséért, a fiatalabb és idősebb ge-
nerációk együttélésében, a városunk közösségi életének for-
málásában több évtizedes, kiemelkedő munkájáért a helyi el-
ismerő címek és kitüntetések alapításáról, adományozásuk 
rendjéről szóló önkormányzati rendelete alapján Balatonke-
nese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. 
határozata alapján Balatonkenese Jövőjéért Díjat adományo-
zott Kilin Árpád Gyuláné részére. 
 

Fotó: Boór Ádám 

Fotó: Boór Ádám 
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Balatonkenese Kultúrájáért Díj 
Zongorné Mátray Piroska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zongorné Mátray Piroska tősgyökeres balatonkenesei la-
kos. 1976-tól egészen 2003-ig a helyi általános iskolában dol-
gozott. Tanítói képesítését a Győri Tanítóképző Főiskolán sze-
rezte 1981-ben. Kezdetben napközis nevelőként dolgozott, 
majd megbízták a napközis munkaközösség vezetésével. Taní-
tói munkája során két alkalommal is lehetősége volt az osztá-
lyát alsó évfolyamon minden tantárgyból négy éven át tanítani. 
Az iskolai oktatáson túl rendszeresen részt vett a gyerekek ré-
szére szervezett szabadidős tevékenységekben is. 

1978-ban a Népművelési Intézet által meghirdetett tanfo-
lyamon díszítőművészeti kör vezetői engedélyt szerzett, gyere-
kek és felnőttek részére kézműves foglalkozásokat szervezett. 
Asszonyok részére kézimunkakört vezetett a kultúrházban, a 
szakkörön készült munkáikból kiállítást rendeztek. 

Aktívan részt vett a közéleti munkában is. A vöröskeresztes 
klub titkári feladatát látta el, melynek keretében orvosi előadá-
sokat, idősek napi ünnepségeket szerveztek 1977-től 1979-ig. 
Ebben az időben alapította meg a nyugdíjasklubot. Irodalmi és 
színházi előadások látogatását szervezte meg, emellett közel 
ötven helyszínre kirándultak országszerte a klub tagjaival. Pi-
roska alapító tagja, és mind a mai napig tagja is a Balatonke-
nese-Tutzing Baráti Társaságnak. Az ott megismert családot 
több mint húsz éve ismeri, és napi szinten tartják a kapcsolatot. 

A Szállásadók Egyesületén belül javaslataival és ötleteivel 
támogatta az egészségnapok lebonyolítását. 

2002 és 2006 között önkormányzati képviselőként tevé-
kenykedett a település fejlődéséért. 

2013 decemberében vonult nyugdíjba, harmincnyolc év el-
hivatott tanítói pályafutás után. 

2014-től a Tájház gondnoki teendőit látta el. Tárlatvezeté-
seket tartott, programok összeállítását végezte és látogatócso-
portokat vezetett, valamint kiállításokat szervezett. Az óvodá-
soknak és iskolásoknak rendhagyó órákat tartott. A Közműve-
lődési Intézmény és Könyvtárral együttműködve, a települé-
sen működő civil szervezetek közreműködésével, 2014-ben 
megszervezték a Tájházi pikniket. 

2021-ben oroszlánrészt vállalt Vér Lászlóné, Irénke néni 
Fürdőélet Kenesén című könyvének létrejöttében. 

Oktató- és nevelőmunkájáért a művelődési miniszter 1986. 
március 21-én miniszteri dicséretben részesítette. Veszprém 
Megye Tanácsa a közösség érdekében kifejtett érdemes és 
eredményes munkája elismeréseként 1989. november 14-én a 
Veszprém Megye Kitüntető jelvény ezüst fokozatát adomá-
nyozta számára. 
 

Balatonkenese Jövőjéért Díj 
Kilin Árpád Gyuláné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilin Árpádné a Pécsi Tanárképző Főiskolán végzett bio-
lógia-mezőgazdaság szakon, majd később ugyanitt magyar 
szakos tanári diplomát is szerzett. 1987-ben került a balaton-
kenesei általános iskolába. 

Kezdetben szaktanárként tevékenykedett, szakszervezeti 
vezetőként segítette munkatársait, majd 1997-ben Balatonke-
nese és Küngös települések képviselő-testülete felhatalmazta
a balatonkenesei iskola vezetésére. 

Pedagógusi munkáját mindig lelkiismeretesen, szakmai-
lag felkészülten, színvonalasan végezte. Tízéves iskolaigaz-
gatói tevékenysége alatt részt vett iskolai pályázatok kidol-
gozásában, az iskolai dokumentációk teljes körű megújításá-
ban.  

Nagy hangsúlyt fektetett a partneri kapcsolatok ápolására. 
Kapcsolatot épített ki a nyúli Pilinszky János Általános Isko-
lával és a szlovákiai Tallósi Általános Iskolával. 

2003-ban, az ő igazgatói tevékenysége alatt került megren-
dezésre a Balaton-felvidéki Ifjúsági Találkozó Balatonkenesén 
is, mely nemcsak az iskola, hanem a település életében is je-
lentős esemény volt, az itt élő emberek példaértékű összefogá-
sáról tett tanúbizonyságot. 

Az iskola tanulói számára minden segítséget biztosított a 
területi, megyei és országos tanulmányi versenyeken való 
megmérettetéseken: tanítványai számtalan rangos elismerés-
ben részesültek. 

Kiemelkedő tevékenységet folytatott az iskola névadója, 
Pilinszky János költészetének megismerésében, szellemiségé-
nek ápolásában. Közreműködött színvonalas iskolai és telepü-
lési ünnepélyek létrehozásában, megszervezésében. Jó kap-
csolatot ápolt a civil szervezetekkel, a tantestületet pedig igazi 
közösséggé kovácsolta. 

2007-ben vonult nyugdíjba. 
Mindig az a cél vezette, hogy minél inkább motiválja tanít-

ványait, és minél érdekesebbé tegye számukra az általa tanított 
tantárgyakat. Pedagógusi pályája során fontos volt a valódi ér-
tékek közvetítése és elfogadtatása mind a szülőkkel, mind a di-
ákokkal. 

Határozott, sokat nyújtó és következetes pedagógus, aki 
oktató-nevelő munkájának egészét a gyerekek és az iskola ér-
dekeinek figyelembevételével szervezte. Jó észrevételei, lé-
nyeglátása a mindennapokban sokszor segítette kollégái, di-
ákjai munkáját. Oktatási módszereit az igényesség jellemezte, 
hivatását mindig jókedvvel, szeretettel és humorral gyako-
rolta. 
 

Fotó: Boór Ádám Fotó: Boór Ádám 



Balatonkenesei Hírlap                     – 12 –  2022. február 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zongorné Mátray Piroska köszönő szavai
Köszönöm szépen a Gondviselésnek, a családomnak és 

mindazoknak, akik hittek és bíztak bennem, hogy jó és nemes 
célokért dolgoztam. Mindig voltak emberek, akik segítették a 
munkámat és kitartottak mellettem. Köszönöm szépen nekik! 
 
 

Kilin Árpádné köszönő szavai
Köszönöm a megtiszteltetést, hogy az idén én vehetem át 

a Balatonkenese Jövőjéért díjat. Szeretném megköszönni a fel-
terjesztőnek, a polgármester úrnak, a képviselő-testületnek, a 
volt kollégáknak, munkatársaknak, a régi tanítványaimnak és 
a településen élőknek a támogatást, amit kaptam. 

Ha jövőről beszélünk, akár családban, akár egy települé-
sen, mindig a gyerekeinkre, az unokáinkra gondolunk, mert ők 
lesznek a folytatás – ők lettek a folytatás. Így nyilvánvalóvá 
válik, hogy nagyon fontos egy település iskolájának oktató-ne-
velő munkája. Ami a méltatásban elhangzott – amit nagyon 
köszönök –, az iskolai dokumentációk és a szervezet átalakí-
tása a teljes közoktatás átalakításának időszaka volt. Az ország 
akkori gazdasági helyzete hozta, hogy hozzá kellett nyúlni az 
oktatás tartalmához, szerkezetéhez. Embertelenül nagy mun-
kát tett ez az ország valamennyi iskolájára; nagy feladat volt, 
nagy kihívás és sokat dolgoztunk rajta. 

Kulturális életünkben is pezsgés jött, mikor iskolánk fel-
vette Pilinszky János európai hírű költőnk nevét, akire Kenese 
méltán büszke lehet. Jól működő zeneiskolánk volt, ezen kívül 
a településen élő, országos hírű művészeink, mint Péterfi Gi-
zella, Györgydeák György aktívan részt vettek az iskola mun-
kájában, és nagy sikereket értünk el. De ez a siker mind nem 
lett volna, ha külső segítséget nem kapunk a küngösi és a ke-
nesei polgármesterektől és képviselő-testületektől, a helyi ipa-
rosoktól, vállalkozóktól, a Balatonkeneséért Alapítványtól, a 
szülői munkaközösségtől és a település lakóitól. Az iskolaszék, 
a testvérkapcsolataink mind segítették a tevékenységünket. 

A jövő építése egy településnek is fontos feladata kell, 
hogy legyen. Az a jövő, amit mi akkor a nagy változtatásokkal 
megalapoztunk, mostanra valósággá vált: a gyerekeink itt van-
nak, közszereplők, vezetők, szülők lettek. Ők tudják megmon-
dani, hogy az összefogás mennyire volt eredményes. Az a 
tény, hogy én ezért most díjat kapok, azt mutatja: jó munkát 
végeztünk. 

Mi a teendő? A munkát folytatni kell. Más kondíciókkal, 
más lehetőségekkel, más keretek között, de a jövőt folyamato-
san építeni kell. Ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget, jó-
kedvet és lendületet. 

BK Hírlap
 

 
 
 

Bayer Emil: Életutam 
(Életünk delén 

többnyire túl vagyunk az utunk felén.) 

Hosszasan kanyarog fel az út 
a vágyott hegyre. 

Mellette kiszáradt, öreg kút. 
Ballagok egyre. 

Hű társamként kísér a mélyülő alkony. 
(Vén csónakhoz loccsan a víz 

lenn a parton.) 
Hej… Sötét van már, leszállt az Este: 
Megpihenek; felértem a hegyre… 

1995 
 

Fotó: BK Hírlap 

Fotó: BK Hírlap 

 

95. születésnapját ünnepelte 
családja körében 

2022. január 28-án 
Kósa Józsefné 
Margit néni. 

 

Margit néni 95 éves 
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Elindult 
a NAV ügyfélfogadás 

a Balatonalmádi 
Kormányablakban 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

2022. január 14-től 
a Balatonalmádi Kormányablakban 

a NAV-ablak 
ismét fogadja ügyfeleit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A NAV munkatársa – a korábbi 
nyitvatartási rendben – pénteken-
ként 8.00 órától 13.00 óráig az 
alábbi ügyekben nyújt segítséget 
az ügyfeleknek: 
● általános tájékoztatás az adó-

zással kapcsolatos jogszabá-
lyok előírásairól; 

● tájékoztató füzetek, ingyenes 
adatlapok, bevallási és egyéb 
nyomtatványok biztosítása; 

● adatlapok, beadványok átvétele; 
● adóazonosító jellel, adókártyá-

val kapcsolatos ügyintézés; 
● adóhatósági igazolásokkal kap-

csolatos ügyintézés (adó-, jöve-
delem- és illetőségigazolások 
kiadása); 

● folyószámla-egyeztetés, ügyin-
tézés; 

● bankkártyával történő befizeté-
sekkel kapcsolatos ügyintézés; 

● bevallásokkal kapcsolatos ügy-
intézés, közreműködés a hibás 
Szja-bevallás javításában; 

● egészségügyi szolgáltatási járu-
lék ügyintézés; 

● készpénzutalási megbízás (csekk) 
kiadása; 

● ügyfélkapu-regisztráció. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Veszprém Megyei Adó- 
és Vámigazgatósága 

 

Versenyen járt 
az Euphoria 

Művészeti Stúdió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Január 29-én vettünk részt az Amita Dance 
Jam nevű minősítő versenyen, a nagyobbak-
kal és a kisebbekkel egyaránt – mondja Kertay 
Zsuzsanna, a Stúdió vezetője. – A kisebbek 
most debütáltak: közülük volt, aki első ízben 
járt versenyen. A vírus miatt két év kihagyás 
után álltunk először színpadon, és a gyerekek 
nagyon ügyesen, jól teljesítettek. Bronz és 
ezüst minősítéseket szereztünk, és ami a nagy 
büszkeségünk, hogy egyik tagunk megkapta a 
„Legjobb amatőr előadás” díját. Mindez nagy 
öröm számunkra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugyancsak örömre ad okot, hogy a csoportunk 
létszáma, különösen a kicsik tekintetében el-
kezdett gyarapodni: rengeteg ovis érdeklő-
dőnk van. Továbbra is szívesen várjuk a tán-
colni, mozogni vágyókat: aki szeretne megis-
merkedni a műfajjal, egy jó közösséggel, a 
Kultúra Házában tartott foglalkozásainkon ta-
lálkozhat velünk. Itt, Balatonkenesén óvodás 
kortól az általános iskolás korosztályig van le-
hetőség csatlakozni, veszprémi csoportunk 12 
éves kortól várja az érdeklődőket. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Borbál 
a Kelet-Balatoni 
Borlovagrenddel 

Tizenharmadik alkalommal tar-
totta Vince-napi borbálját a Kelet-
Balatoni Borlovagrend 2022. ja-
nuár 21-én Balatonkenesén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vince-napkor borbált tartani ha-
gyomány, hiszen Szent Vince a 
borászok, szőlővel foglalkozók vé-
dőszentje, akinek névünnepén az 
azévi bortermés minőségét jósolja 
meg a népszokás. Az ilyenkor vá-
gott és vízbe állított szőlővessző 
kihajtott rügyeinek számából le-
het következtetni rá, bőségesen 
szüretelhetnek-e ősszel a gazdák. 
Tavaly a járvány miatt sajnos ez 
az összejövetel is elmaradt, így 
2020 után első alkalommal tartot-
ták báljukat a kenesei borlovagok. 
Az eseményen nyolc új borapró-
dot avattak, Deák Bárdos Máté, 
Takács Alexa, Hetyei László, Kol-
ler Kinga, Rieth Gábor, Rieth Gá-
borné, Nyikos Péter és Grőber Im-
re személyében, akiknek ünnepé-
lyes esküje után vacsora követke-
zett. A közönség Oszvald Marika 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas ope-
retténekes műsorát élvezhette, ké-
sőbb pedig a Búgócsiga együttes 
hangulatos zenéjére táncolhatott. 

(További színes fotóink 
a 40 oldalon.) 

 

Győrffy Károly elnök-nagymester
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Több mint egy éve, 2021. január 18-án kezdte meg Egyesü-
letünk az Iparosház felújítási munkálatait. 
A bontást követő energetikai korszerűsítés, szigetelés, nyí-
lászárócsere, festés, színezés, burkolás, parkettafelújítás 
után ez az időszak már a belső terek berendezéséről szól. 
Az új bútorok szállításában nyújtott segítséget nagyon kö-
szönjük Sárossy Tibornak és Tóth Péternek! 

Fotó: Boor Ádám 

 

A Városvédők elkezdték berendezni az Iparosházat 
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Terembeosztás a Kultúra Házában 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
10:00-10:45 
Földszinti terem 
Kerekítő foglalkozás 
Páros heteken 
INGYENES! 
Kóródiné 
Demeter Orsolya 
+3630/573-1506 

 
8:30-9:30 
Emeleti terem 
Jóga 
INGYENES! 
Oravecz Beatrix 
+3630/396-5707 

 
8:30-9:30 
Emeleti terem 
Jóga 
INGYENES! 
Oravecz Beatrix 
+3630/396-5707 

13:00-16:00 
Földszinti terem 
Gobelin- és Hímzőkör 
Németh Sándorné 
+3630/543-3077 

12:00-15:00 
Emeleti terem 
Falugazdász 
Jánny Levente 
+3670/199-9046 

 14:00-16:00 
Földszinti terem 
Fürge Ujjak Klub 
Zongorné Mátray Piroska 
+3620/387-6328 

 

 17:00-18:00 
Emeleti terem 
EFI – YIN&YANG jóga 
INGYENES! 
Nagy Anikó 
+3670/292-9525 

16:00-18:00 
Földszinti terem 
Tátorján 
Nyugdíjas Klub 
Sörédi Györgyné 
+3670/630-2816 
Minden hónap 3. szerdája. 

  

16:30-17:30 
Emeleti terem 
Táncoktatás 
óvodásoknak 
Kertay Zsuzsanna 
+3670/360-1224 

17:00-18:30 
Földszinti terem 
Szivárvány Népdalkör 
Séri Márta 
+3630/911-7545 

17:00-18:00 
Emeleti terem 
Alakformáló torna 
FIZETŐS! 
Kohári Melinda 
+3630/696-7619 

16:30-17:30 
Emeleti terem 
Kertay Zsuzsanna 
Táncoktatás gyerekeknek 
+3670/360-1224 

 

 18:00-19:30 
Emeleti terem 
Conestoga Country 
Line Dance 
Kuttler Anita 
+3670/628-4094 

 18:00-19:00 
Emeleti terem 
ZUMBA 
INGYENES! 
Károlyiné Takács Orsolya 
+3670/379-0414 

 

Búcsúzóul… 

 
Fájó szívvel búcsúzunk Öcsi Józsefné Eleven

Zsuzsától, aki életének 96. évében békére lelt. 
 

Nehéz azt a sok szép emléket cso-
korba szedni, amit e kedves, vidám 
Zsuzsi néniről őrzünk a szívünkben. 
Különösen nekem és családomnak, 
hisz hosszú évtizedekig voltunk kert-
szomszédok. Később helytörténeti 
adatközlőm lett. 

Nagyon szerette szüleit, testvére-
it, családját, férjét, gyermekeit, unoká-
it. Jó viszonyban volt a szomszédok-
kal, munkatársaival, egyszóval szeret-
te az embereket. A Nyugdíjasklub e-
gyik alapítója, majd a Nők a Balato-
nért Egyesület tagja lett. A szerve-
zett kirándulásokra hozta unokáját is. 

Sokan úgy őrzik emlékét, mint az
állandó kerékpározóét, aki korát meg- 
 

hazudtolva tekert mindig messzebb-
re, messzebbre, gyönyörködve a táj-
ban, a Balatonban. Egészségi állapo-
ta miatt otthonba került, de gyerekei 
révén gyakran hazalátogatott. Első út-
ja a Balatonhoz vezetett, és boldo-
gan újságolta, milyen jólesett neki a 
fürdés. Kertjében sok virágot, gyü-
mölcsfát találhattunk, szívesen gyom-
lálgatott körülöttük. Még 90 évesen 
is olvasott, és érdeklődött a Kenesén 
történt eseményekről. Családja sze-
rető gondoskodással vette körül, mi, 
szomszédok szintén érdeklődtünk ál-
lapotáról. 

Örökségül ezt a gondolatot hagy-
ta ránk: 
 

„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.”
(Cicero). 

Vér Lászlóné
 

 Kalota Gizella: Lélek 
A lélek átszövi a testet, beleszövődik a sejtekbe. 
Az agy hullámaiba, a test irányításába. 
Kölcsönhatásba kerülnek, hatnak egymásra. 
A lélek gazdagszik a tapasztalatok által. 
Tanul az örömökből, megpróbáltatásokból. 
Fejlődik, gazdagszik és magával viszi 
a tudást, más régiókba, 
amikor már nem a földi test a hordozója. 
 

LAKÓTELEPI BEVÁSÁRLÓJÁRAT IDŐSEKNEK 
A Balatonkenesei Város Önkormányzata 

és a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény által 
a 65 év felettiek részére biztosított bevásárlójárat 

minden héten hétfőn és pénteken reggel 8:00 órakor indul. 
Megállói: a Vörösmarty tér, majd a lakótelepen lévő régi telefonfülke. 

Ezt követően indul a városközpontig. 
Visszaindulás 9:15 órakor a bolt parkolójából. 

Kérjük a Lakosságot, hogy figyelmeztessék idős rokonaikat, 
szomszédaikat, ismerőseiket a lehetőségre. 
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
az épülő körforgalomról 

Körforgalmú csomópont építése zajlik a 7213 j. Balatonfűzfő-Ba-
latonkenese összekötő út 9+066 km szelvényében. 
A beruházó Magyar Közút NZrt. megbízásából, a Duna Aszfalt Kft. fő-
vállalkozásában és a STRABAG Építő Kft. kivitelezésében valósul meg 
Balatonkenese városközpontjában az új körforgalmi csomópont. 

A kivitelezési munkák ütemezéséről 
a vállalkozó az alábbiak szerint tájékoztatja a lakosságot: 

● A kivitelezés első ütemében megépült a Bajcsy-Zsilinszky u. felőli 
szögtámfal. 

● A következő kivitelezési fázis a körforgalom építéséhez szükséges 
közművek kiváltásával kapcsolatos munkavégzés. 

● A vízközmű-kiváltás első ütemében a forgalom zavarása nélkül 
elkészülnek a zöldterületen vezetett új vezetékek és az új közmű-
akna. 

● A körforgalom további építési munkái az időjárás függvényében 
2022. február elejétől várhatóak, mellyel egyidőben forgalom-
korlátozások bevezetése szükséges. 

● A vállalkozó a munkák további ütemezéséről, illetve a bevezetésre 
kerülő forgalomkorlátozások mértékéről és módjáról folyamato-
san tájékoztatja Balatonkenese város lakosságát és Önkormány-
zatát. 

A kivitelezési munkák idejére 
kérjük szíves megértésüket és türelmüket! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tájékoztatás 
a küngösi sertéstelep 
hígtrágya-tavainak lefedéséről 

Tájékoztatásul közöljük a küngösi sertéstelep ügy-ve-
zetőjének levelét, melyben a sertéstelep hígtrágya-
tavainak műanyag labdával történő lefedésével 
kapcsolatban nyújt tájékoztatást. 

„Tisztelt Polgármester Úr! 
A Fiorács Kft. ez év folyamán leszerződött Pék Zol-
tán egyéni vállalkozóval a küngösi sertéstelep hígtrá-
gya-tavainak műanyag labdával történő lefedésére. 
Az eddigi együttműködés során a szerződésben 
megállapodott 2021. december 31-i határidőt a vál-
lalkozó részben tőle független és tőle függő okok 
miatt nem tudta tartani. A vállalkozó telephelyén 
személyesen tárgyaltam és a várható csúszás mérté-
kéről egyeztetve közösen egy olyan ütemezést vá-
zoltunk fel, amely minden lehetséges körülménnyel 
számolva a felek részére tartható. (Az eredeti szer-
ződés szerint késedelmes teljesítés esetén a Fiorács 
Kft.-nek kötbér felszámolására van lehetősége, 
amivel élni is fog.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelen állapotban a HDPE labdák gyártása intenzí-
ven halad. Sajnos a legnagyobb problémát az alap-
anyag folyamatos ellátása okozza a vállalkozó szá-
mára. A jelenlegi Covid-19 fertőzöttségi nyomás 
következtében mind az alapanyag-beszállító Auszt-
ria folyamatos termelését, mind a vállalkozó ma-
gyarországi telephelyén a gyártási folyamatot jelen-
tősen hátráltatta. 
A cégcsoport összes beruházási folyamatában is ha-
sonló tendenciák mutatkoznak az alapanyagbeszer-
zési problémák és a Covid okozta munkaerő-kiesé-
sek miatt. 
Az egyeztetés folyamán a vállalkozóval a követke-
zőkben egyeztem meg. 
A három tároló lefedési ütemezése a következő: 
 
 
 
 
Természetesem ezek a legvégső időpontok, amit a 
vállalkozónak feltétlenül teljesíteni kell, cél a már-
cius 15-ei hosszú hétvégére való végső teljesítés. 
Még egyszer szeretném kérni a település türelmét a 
csúszás miatt, remélhetőleg minél hamarabb pont 
kerül ennek a projektnek a végére. 
A későbbiek folyamán folyamatos tájékoztatással 
leszek az ügy állásáról. 

Tisztelettel: Nagy Tibor 
sertéságazat-igazgató – Fiorács Kft. Ügyvezető” 

 

Első tó 2022. január 31. 
Második tó 2022. február 28. 
Harmadik tó 2022. március 31. 
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– Mikor és hogyan alakult az Alsóréti Üdülő Egyesület? 
– Egyesületünk 1995-ben alakult, idén már huszonhét éves 

lesz – kezdi a történetet Horváth József elnök. – Az akkori 
önkormányzat el akarta adni az alsóréti strandot. Ennek meg-
akadályozására spontán összejöttek a nyaralótulajdonosok, és 
elhívtuk a polgármestert, Kürthy Lajost és Beke Tamás jegy-
zőt. Nehezményeztük az eladás tervét, hiszen a nyaralótulaj-
donosoknak, akik arra a területre építkeztek, azt ígérték, hogy 
lesz egy szabadstrandunk. A megbeszélések eredményre ve-
zettek, a strand megmaradt. Ám mi nem álltunk meg ennél: 
úgy döntöttünk, hogy egyesületet hozunk létre. Száz taggal 
megalakult a Balatonkenese-Alsóréti Üdülő Egyesület. 

Miután a probléma elhárult, mindenki megnyugodott, és az 
egyesület tevékenysége kicsit vesztett a lendületből. A követ-
kező közgyűlésen az addigi elnök, egyéb elfoglaltságaira hi-
vatkozva lemondott, ezért új elnökséget kellett választani. Ez 
2000-ben történt; én ekkor kerültem a képbe. Azóta vagyok az 
egyesület elnöke. A vezetőségi tagok, egy kivétellel is ugyan-
azok voltak, akiket akkor megválasztottunk. Onnantól ismét 
lendületbe jöttünk 

– Mik voltak a célok? 
Elsősorban az, hogy minél több tagot toborozzunk – foly-

tatja az elnök. – A létszám növeléséhez levélben és személye-
sen kerestük meg az Alsóréten lakókat. Ennek eredményekép-
pen mintegy kétszáz fővel bővült a tagság. Legfontosabb fel-
adatunkként az érdekeink képviseletét jelöltük meg, illetve 
fontos szempont volt a területünk fejlesztése, ami alapszabá-
lyunkban jelenleg is le van fektetve. Ezen sokat dolgozunk: 
fokozatosan, egymás után rendbe hoztuk a strandot, a parko-
kat, a közösségi területeket. Padokat tettünk ki, hulladékgyűj-
tőket helyeztünk el. Minden évben megtartjuk a közgyűlésün-
ket, újságot adtunk ki. A taglétszám tovább növekedett, elértük 

a hatszáz főt. Leveleinket a tagok mindig megkapják, s láthat-
ják, hogy a terület fejlődik, szépen alakul. Ahogy a szabad-
strandon is elkezdtük a fejlesztéseket, egyre szebb lett. A kép-
viselő-testület jóváhagyta, hogy Alsóréti Szabadstrandként mű-
ködjön. Tagjaink igénye volt, hogy építsünk egy stéget, ami a 
vízbe jutást segíti. Korábban is volt, de azt az önkormányzat 
elbontatta, és az embereknek nagyon hiányzott. A legutóbbi 
felújításkor új, stabil stéget tudtunk felállítani, amely az egye-
sület tagságának több mint hétmillió forintjába került. Ezt tag-
díjakból és adakozásból gyűjtöttük össze. A strand bejáróját, a 
két nádtelep között már többször kitisztíttattuk, hogy a 10-12 
méteres szélességet visszanyerjük. 

– Miből gazdálkodik a szervezet? 
– Hangsúlyoznunk kell, hogy minden fejlesztést a saját 

pénzünkből finanszírozunk: a tagdíjakból tudunk előre lépni. 
Ehhez még az adókból származó 1%-os felajánlások adódnak 
hozzá, mivel közhasznú civil szervezet vagyunk. Egyéb támo-
gatást egyszer-egyszer kaptunk, de az minimális összeg volt. 

– Az idők során milyen változtatásokat sikerült még elérni 
a terület fejlesztésében? 

– Mindig vannak céljaink, amelyeket igyekszünk megvalósí-
tani. Kezdődött ez többek között azzal, hogy a nyúlványon lévő 
strand elhanyagolt hely volt. Kértük a településtől, hogy segítse-
nek rendezni a helyzetét. A strand kerítését elbontva egybefüggő, 
szép terület alakult ki, ahol az egyesület fákat ültetett. Padokat 
helyeztünk el a Parti sétányon is, és a faültetés se korlátozódott 
az Alsórét területére: a Széchenyi parkban is ültettünk. 

Játszóteret építettünk a Március 15. téren: hintákat, homo-
kozót, mászókát, csúszdát. Mellé padokat helyeztünk ki. El-
egyengettük a talajt, fákat ültettünk, bekerítettük és a kerítés 
mentén sövényt telepítettünk. 

Amikor az egyesületünk megalakult, a Parti sétány még 
nem nézett ki olyan jól, mint napjainkban: az út gödrös, egye-
netlen volt, ráfért volna az egészre egy felújítás. Akkor kezdő-
dött a pályázatok időszaka. Egy alkalommal jeleztem az Ön-
kormányzatnak, hogy pályázni lehet utak felújítására. Az Ön-
kormányzat és Kürthy Lajos polgármester nem zárkózott el 
előle, ebből az együttműködésből újulhatott meg a sétány. 

Sikerült a horgászaink részére is megfelelő helyet talál-
nunk. Kezdetben a horgászok csónakjai a szabadstrandon vol-
tak. A nád védelmének érdekében azonban az Önkormányzat 
jelezte, hogy a csónakokat nem tarthatják ott. Ismét az akkori 
polgármestertől, Kürthy Lajostól kértünk segítséget, és közö-
sen találtuk meg azt a helyet, amit bérbe vettünk a Vízügytől, 
és most is használhatjuk. A stégeket, csónakbeemelőket a hor-
gászok a saját pénzükön építették meg. Ennek már huszonegy 
éve. – Nehezen, de végül a szörflejárót is meg tudtuk építeni a 
keskeny sávon, a fűzfánál. 

CIVIL SZERVEZETEK KENESÉN 
Alsóréti Üdülő Egyesület 

 

Az öntevékeny csoportok, egy-egy hobbi, cél érdekében szerveződött és tevékenykedő közösségek nagy segítséget jelentenek egy 
település életében. Működésük nem csupán az egyesület tagjainak jelentenek sokat, a városnak is hasznára vannak. Klubot mű-
ködtetnek, szabadidős programokat szerveznek, s mindig ott vannak a település rendezvényein – sokszor munkájukkal is hozzá-
járulnak az események színvonalának emeléséhez. 
Új sorozatunkban a Balatonkenesén működő civil szervezeteket mutatjuk be. A demokrácia jegyében ABC rendben haladunk, 
így elsőként egy nagy múltú, tevékeny és az érdekvédelemben nagyon hatékony csoport, az Alsóréti Üdülő Egyesület képviselő-
ivel, Horváth József elnökkel és a vezetőség tagjaival ültünk le beszélgetni. A beszélgetés ez alkalommal a technika adta lehe-
tőségeknek köszönhetően valósult meg, mert a társalgás telefonon zajlott. 
 

A szabadstrand stégje 2020-ban
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– Milyen az együttműködés az Önkormányzattal és Bala-
tonkenesével? 

– A város mindenkori vezetése elfogadott minket és a mű-
ködésünket – mondja Horváth József. – Ilyen nagy létszámú e-
gyesület nincs még egy Kenesén. Rendszeresen, minden testü-
leti ülésen részt vettem, részt veszünk. Igyekszünk a várossal jó 
kapcsolatot tartani: képviseltetjük magunkat a település rendez-
vényein, ünnepségein. Most karácsonykor is ott voltunk például 
a Mindenki Karácsonyán. Év elején mindig megküldjük az ön-
kormányzatnak, hogy mit szeretnénk abban az évben elvégezni. 

Ugyan mindenki úgy tartja számon, hogy a szabadstrand 
az Alsóréti Üdülő Egyesületé, a működtetést az Önkormányzat 
végzi, mi csak fejlesztjük. Már csak ezért is nagyon fontos az 
együttműködés, a jó viszony ápolása. 

Habár sokszor azt kaptuk, hogy nyaralótulajdonosként nem 
vagyunk keneseiek, igyekszünk részt venni a település életé-
ben. Az idők során sok barátunk lett itt, a településen élők kö-
zött. A kenesei lakosokkal összefogva tudtunk szót emelni az 
sétány lekerítése, majd később az elektromoshajó-kikötő ellen 
is. A mostani testületnek és a polgármesternek köszönhető, 
hogy az ellenvéleményünk meghallgatásra talált. 

– Jó a kapcsolatunk a jelenlegi Önkormányzattal, rendszere-
sen leülünk megbeszélni Alsórét ügyét – veszi át a szót Galam-
bos Péter, az elnökség tagja. – Szeretnénk közösen előrelépni bi-
zonyos dolgokban, így például a kamerarendszer kérdésében, 
amihez az egyesület anyagilag is hozzá tud járulni. Szeretnénk, 
ha a városi integrált kamerarendszerhez legalább öt-hat kamerá-
val csatlakozni tudnánk. Jó lenne továbbá újabb néhány utcát fel-
újítani. Ezekben számítunk az Önkormányzat együttműködésére. 

– Az érdekvédelem és a területfejlesztés mellett a közösségi 
programok is fontos szerepet játszanak az egyesület életében. 
Hallhatnánk erről? 

– Még a régi strandunkon rendeztük meg az első szezon-
nyitót: a Kultúra Házával közösen szerveztünk programokat. 
Az idei évben újra ott találkozunk július 2-án. Délelőtt és dél-
után sport- és gyerekprogramok lesznek, este pedig bál a 
Széchenyi parkban – mondja Galambos Péter. 

– Ha már a tervekről beszéltünk, és ráadásul év eleje is 
van: mit szeretne az egyesület elérni ebben az évben? 

– Annak ellenére, hogy az Alsóréten 1250 ingatlantulajdo-
nost tartanak nyilván, a taglétszám egy idő után stagnálni kez-
dett – válaszolja Horváth József. – Így jelenleg is nagy hang-
súlyt fektetünk a további tagtoborzásra, de több embert egy-
előre nem tudunk elérni, megszólítani úgy, hogy csatlakozza-
nak hozzánk. 

Az útjainkat a kezdetektől fogva nagyon szeretnénk rendbe 
tenni, s folyamatosan karbantartani. Ezt is csak az Önkor-
mányzattal együttműködve tudjuk megvalósítani. Sokszor 
nem könnyű előrelépni a kérdésben, de végül kicsit mindig ha-
ladunk. Felvetettük már, hogy az idegenfogalmi adó egy részét 
fordítsa a város az itteni utak fejlesztésére. 2022-re a hosszú és 

nagy átmenő forgalommal rendelkező Alsóréti utcát jelöltük 
meg, hogy azt szeretnénk mielőbb rendbe tetetni. 

A kamerarendszerünk kimaradt a nagy beruházásból, pedig 
felújításra szorulna, illetve ahogy Péter is említette, szeretnénk 
vele a városi hálózathoz csatlakozni. Korábban már működtek 
kamerák Alsóréten: 0-24 órában figyelték a bejövő útjainkat. 
Volt olyan, hogy nagyon hasznos szolgálatot tettek. Fontos 
lenne, hogy a várossal közösen most meg tudjuk újítani. 

– Az önkormányzat és az egyesület együttműködésének 
eredményeképpen komoly esély van rá, hogy modern vagyon-
védelmi kamerák kerülnek felszerelésre az Üdülőtelep számos 
pontján. A részletek még kidolgozás alatt vannak, de bizako-
dóak vagyunk, hogy nyár előtt elkészülnek és működni fognak 
– fűzi közbe Pödör Ádám elnökségi tag. 

– A strandon a nyárra értékmegőrző szekrényt béreltünk – 
sorolja tovább az elnök. – Szintén ott található az a kóddal nyit-
ható szekrény is, amelyből tagjaink a különböző típusú hulladék-
gyűjtő zsákokat vehetik el. Tökéletesen működik a becsületkasz-
sza: a térítésért megvehető zsákok díját mindig bedobják a tagok. 

Nagy munkánk van a szabályos hulladékkezelés kialakítá-
sában és betarttatásában, de a hulladék kérdése sajnos vissza-
térő probléma. Néhány éve 120 nyaralótulajdonos össszefogá-
sával tudtuk elszállíttatni az illegálisan lerakott hulladékot: az 
emberek az éves, házhoz menő lomtalanítási lehetőségükről 
mondtak le, hogy a Siókom ingyen elvigye a szemetet és meg-
tisztítsuk Alsórétet. Erre ismét szeretnénk felhívni a figyelmet: 
a gyűjtőzsákok mindenkinek a rendelkezésére állnak, a szállí-
tási napok adottak, éljenek vele! 

Idei tervünk, hogy ismét újságot jelentetünk meg, ha lehet, 
még szélesebb körben tájékoztatni tudjuk az alsórétieket. Ha 
valamennyi alsóréti ingatlantulajdonos a tagunk lenne, és az 
évi 5000 forintos tagdíjat befizetné, sokkal több lehetőségünk 
lenne az útfelújításra, a közvilágítás fejlesztésére, a környeze-
tünk szebbé tételére.  

– Az összes kommunikációs csatornát igyekszünk kihasz-
nálni, hogy elérjük és mindenről időben tájékoztassuk az alsó-
rétieket: a hirdetőtábláktól kezdve az e-mail-en és a Facebook-
on át a saját újságig – teszi hozzá Galambos Péter, aki egyéb-
ként az Alsóréti Hírlevelet szerkeszti. 

– Hogyan lehet csatlakozni az egyesülethez? 
– Saját honlapunk és Facebook oldalunk van – mondja 

Horváth József. – A belépési adatlap a honlapunkon is elér-
hető, letölthető, a csatlakozási nyilatkozat akár e-mail-ben is 
elküldhető. Az adatai, levelezési címe, e-mail címe és egyéb 
elérhetősége megadásával, valamint az éves tagdíj befizetésé-
vel bárki beléphet az Üdülő Egyesületbe. Emellett vannak pár-
toló tagjaink is, az Öreghegyről, Akarattyáról. 

Mindig elmondjuk: mi keneseinek érezzük magunkat. Lehet, 
hogy nem itt szavazunk, az év egy részében nem itt élünk, de 
igyekszünk sok mindent megtenni a környezetünk, a területünk 
érdekeiért, védelméért. Úgy érezzük, igazi közösség a miénk. 

– nk – 

Szezonnyitó, 2014
 

Játszótér a Március 15. téren
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Így tedd rá  program 
a Kippkopp Óvoda és Bölcsődében 

Az Így tedd rá! program célja, hogy játékos formában, a ha-
gyományos népi játékok segítségével kerüljön fejlesztésre a 
gyermekek mozgáskészsége, miközben észrevétlenül sajátít-
ják el a magyar néptánc alapjait, és értik meg egy-egy motí-
vum struktúráját.  Közben nagyban fejlődik a mozgáskoordi-
náció, a játékkészség, a ritmika, a zenei hallás, de hatással van 
a szociális készségekre is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óvodánkban minden szerdán délelőtt az összes nagycsoportos 
kisgyermek részt vesz ilyen foglalkozáson, ez általában 30-45 
percig tart, attól függően, milyen fogékonyak a gyerekek. Az 
a tapasztalat, hogy szívesen jönnek ki velem és nagyon élvezik 
a közös játékot. Körjátékozunk, ugróiskolázunk, mondóká-
zunk, énekelünk, zenére mozgunk, színes eszközöket haszná-
lunk melyek a mai gyerekek számára is izgalmassá teszik a 
régi népi játékokat. 

A középsősök és a kiscsoportosok sem maradnak ki a jóból, 
csoportonként Őket is kiviszem a Zöld részre játszani, igény 
szerint mikor az óvodapedagógusok a nagyokkal foglalkoz-
nak. Természetesen az ő programjuk rövidebb ideig tart – a 
korosztályuknak megfelelően. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A népi játék és néptáncoktatás azonban nem csupán a mozgás 
fejlesztése és az ismeretanyag átadása. A mondókák által fej-
lődik a beszédkészség, a párbeszédes játékokban a kommuni-
kációs készség, a mozgásos játékok által a mozgáskoordiná-
ció, a feladatok által a szabálytisztelet, az önfegyelem és a cso-
portos viselkedési formák is kialakulnak. A szövegek által 
gyarapodik a gyerekek szókincse, szövegértése, fejlődik a fo-
galomtáruk. Fejlődik térbeli tájékozottságuk, számismeretük, 
mely segítséget nyújt a matematika főbb elemeinek megérté-
séhez. A népi játékok és a népdalok komplex ismereteket köz-
vetítenek. 

Juricsné Ivanics Brigitta
 

Ovi-Zsaru program 
a Kippkopp Óvoda és Bölcsődében 

A főként a nagycsoportos korosztály számára kidolgozott bűn-
és balesetmegelőzési témájú program célja a gyermekek áldo-
zattá válásának megelőzése, biztonságérzetük erősítése, és an-
nak elősegítése, hogy szükség esetén tudjanak és merjenek se-
gítséget kérni a rendőrtől. 

Azért épp ezt a korosztályt célozták meg a program kidolgo-
zói, mert ők hamarosan iskolába mennek, hosszabb-rövidebb 
időt már egyedül, illetve felnőtt felügyelete nélkül is eltölthet-
nek otthon vagy a játszótéren, adott esetben önálló döntésekre 
kényszerülhetnek. Saját érdekükben, életkori sajátosságaiknak 
megfelelő módon kell őket felkészíteni, tájékoztatni a bizton-
ságos és helyes viselkedésformákat illetően. 

A program játékos, figyelemlekötő, közvetlen kommunikáci-
óra építő, megelőzési célú foglalkozássorozat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Óvodánkban az összes nagycsoportos gyerekeket – tervezett 
programjaink függvényében – egy-másfél havonta viszem ki 
egy makrocsoportban a Zöld részre. A programcsomag által 
támogatott bábok segítségével, tornaszőnyegen foglalkozom 
velük, a tetszetős eszközöknek köszönhetően a gyerekek az is-
meretátadás és beszélgetés aktív résztvevői minden esetben. 
Egy ilyen foglalkozás attól függően, mely modult alkalma-
zom, 25-40 perc is lehet. A foglalkozások úgy épülnek fel, 
hogy a kicsik ne kívülálló szemlélői, hanem aktív részesei le-
gyenek azoknak. 

A helyi rendőrőrssel egyeztetve idén ősszel Uhrin Kitti fő-
törzsőrmester segítségével indítottuk a programsorozatot, vele 
előre megbeszéltük, hogyan érintjük fel a tartalmat. Ő volt, aki 
a gyerekeknek Rendőr Robit (az egyik tenyérbábot) is bemu-
tatta, így kialakítva egy kimondottan érdekfeszítő és tartalmas 
kapcsolatot a gyerekekkel, hogy a későbbiekben a rendőri sze-
repet rajtam keresztül majd a bábu vehesse át. 

A gyerekek a foglalkozásokra szívesen járnak, ugyanis nemtől 
függetlenül érintünk nekik fontos és érdekes témákat. Pedagó-
giai szempontból a bábok segítségével egy sokkal kötetlenebb, 
partneri viszony állítható fel a gyerekek és a pedagógus között, 
amit kihasználva számukra fontos ismeretek, figyelmezteté-
sek, kötelességek és lehetőségek kerülnek megvitatásra.  

Ujfalusi-Hujber Zsófia
óvodapedagógus
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Ismét érdekes és értékes dokumentumokkal gyarapodott a kenesei 
Tájház gyűjteménye. Rózsafi János kutató kenesei kötődésű iratokra 
bukkant, s miután a Kultúra Házában kapott eligazítás után megkeresett 
bennünket, együtt tekintettük meg a Tájházban a Hősök Könyvét, amely 
az ő tetszését is elnyerte. Tisztelete jeléül megajándékozott A magyar ez-
redek a Doberdó-fennsík védelmében című könyvvel (Szerzők: Pintér 
Tamás – Rózsafi János – Stencinger Norbert – Nagy Háború Kutatásáért 
Közhasznú Alapítvány, 2017). Örömünket még az is fokozta, hogy a Hő-
sök Könyve adataihoz is kaptunk kiegészítő anyagot. Nem tudtuk, hogy 
a Nagy Háború veszteségei után az állam még követte katonái életét. 

Az első dokumentumot egészében leírjuk, mert az eredeti nagyon hal-
vány, pedig elgondolkodtató. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van még remény 

Magyar kir. veszprémi 31. honvéd gyalogezred – Pótzászlóalj 
Ti.  Csizmadia Károly népfelkelő – Balatonkenese 

Ön a haza védelmében megrokkant. Bizonyosan élt át a harctéren ese-
ményeket, amelyeket érdemes lesz az ezred történelmébe belevenni 
és megörökíteni. 
Ha valami vitézi tettet vitt véghez, akár kapott kitüntetést, akár nem, 
írja le, ahogy tudja, de az igazságnak megfelelően, és neve belekerül 
a hős 31. honvédezred történelmébe. 
Fontos, hogy az elöljárói neveit beírja, és azt is, hogy a véghezvitt 
hőstettet mikor és hol vitte véghez. 
Ha ezen kérdésekkel ellátott ívet kitöltötte, a következő címre kell el-
küldeni. „Lábadozó osztag Parancsnokság, Veszprém” (Egy boríték 
mellékelve és bélyeg nélkül feladja) 
Ezen ívet minél előbb vissza kell küldeni. 
Ha nem tud semmit sem írni, az ívet akkor is vissza kell küldeni. 

Kérdések: 
1. Neve: Csizmadia Károly 
2. Ezred: 31. honvéd gyalogezred  
3. Zászlóalj: első 
4. Század: I. később III.-dik majd VIII.-dik 
5. Ezredparancsnok neve: népfelkelő zászlóalj 
6. Zászlóaljpk. neve: Őrnagy úr Pallagi, Major 
7. Századpk. neve: százados úr Pozsgay 
8. Szakaszpk. neve: hadnagy úr Steiner, később Varga 
9. Milyen kitüntetése van? Nincs 

Pecsét 
(Hadilevéltár, Budapest) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csizmadia Károly 
(1878-1934) 

 
Újsághír Az Ujság című napilap XII. évfolyamának 
216. számából, 1914. szeptember 5., szombat 

Az Újság 1903. december 31-től 1944. március 23-ig 
megjelenő budapesti politikai napilap volt. Szerkesz-
tői Gajári Ödön, Ágai Béla és Keszler József. Indu-
lásakor tizenötezer, 1914-re már hatvanötezer pél-
dányban jelent meg. 
 

Kettészakítva az orosz haderő! 
Sajtóhadiszállás, szept. 4. 

Ez az akció a Kraszniki és Njedsiva-dusai győzelmekkel kapcsolatban 
azt jelenti, hogy a Bug és Visztula közt operáló orosz hadsereg el van 
vágva a keletről Lemberg ellen vezetett hadseregtől. 

Szomory Emil 
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Nagyezüst Vitézségi Érem
(1. osztályú Ezüst Vitézségi 
Érem), az Osztrák-Magyar 
Monarchia egyik legmaga-
sabb hadi kitüntetése. A le-
génység azon katonái kap-
hatták, akik a harcok során
kiemelkedő tettet hajtottak 
végre. 
 Csizmadia Károly ezen a területen harcolt, saját szerepéről két kérvényt nyújtott be. A máso-

dik kérvényt, amely a sebesüléséről szól közreadjuk, mert ennek alapján Nagyezüst vitézségi 
éremre javasolták. 

Kivonat a második kérelemből: 

11. Ki látta? – Nem tudom 
12. Jelentette-e valakinek? – Eszméletlenül vittek Szavércára. 
13. Mikor sebesült meg és hogyan? – 1914. okt. 20. körül Scrapnell (robbanólövedék) által. 

A jobb vállamon és a lapickámban egy nagy és 6 kisebb helyen és megbénította a jobb tompo-
romat és jobb lábamat. 
Legelőször operált egy hadnagyi rangban lévő, Hajdú Lajos nevű debreceni szül. orvos. Sza-
vércán sokat köszönhetek az ő lelkiismeretes kezelésének. Különben elpusztultam volna. 

Azonban itt ebbe a gyárban, ahol én is mint beteg feküdtem, tűz támadt. Aki tudott, engem is 
kihúztak a küszöbig. Mellettem feküdt egy súlyosan sebesült orosz, de őt már ott hagyták mert 
a tűz oltásához fogtak. Sőt, nem is látták a nagy füstben. Én tudtam, hol van. Visszamásztam, 
és valahogy kihengerítettem a középre, hogy lássák meg. Sajnáltam, pedig ellenségem volt. 
Másnap azonban mellettem mégis meghalt. Az utolsó pillanatában kezét nyújtotta felém sze-
gény orosz. 

Pecsét 
(Hadilevéltár, Budapest) 

A letarolt mezőkön  
áramlik a sok kozák. 
Hosszú vasát a földön 
festik piros vér rózsák. 
Menekülne, de hova, 
jobbról széles, nagy folyó, 
fél és nem gázol a lova, 
balról süvít a golyó. 
Már felére olvadott 
ló és lovas lent heverő 
és vergődik, az halott 
vagy utolsót szíve ver. 
Mostan le száll a kozák, 
lovát árok rejti, mély 
földre dől s ott lő hozzánk, 
durran a sok karabély. 
Nos, fiúk most előre, 
el van fogva a kozák, 
jukas a bőre, majd befoltozzák. 
A sok lándzsát azután fel 
raktuk nagy kocsira, 
egyet hagytunk ott csupán, 
mit feltűztünk a sirra. 

Pecsét 
(Hadilevéltár, Budapest) 

Az első kérelem egy kozá-
kokra vadászó, előretolt kis 
csapat harcáról és győzelmé-
ről szólt. A kérelem alján 
egy vers olvasható. 
 

„Van még remény” – a cikk címével próbáltam érzékeltetni, hogy amíg egy nemzet ilyen 
konok odaadással, 100 évre visszamenőleg tisztázza a múltját, szükség van a gyűjteményekre, a 
múlt megőrzésére, a példák bemutatására, a tisztább jövő érdekében. 

Balatonkenese, 2022. január 
Vér László

 
 
 
 
 
 
 
 

Valahol a keleti fronton…
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Február hónap emblemati-
kus szentje Balázs püspök. 
Szent Balázs örmény születésű 
volt, és olyan példamutató, ke-
resztény életet élt, hogy Sze-
baszte hívő népe – az akkori i-
dők szokása szerint – püspökké 
választotta. Balázs erre a Szent-
lélek indítását követve nem szok-
ványos utat választott a hívek ve-
zetésére. Nem foglalta el szék-
városában az őt megillető he-
lyet, hanem visszavonult egy he-
gyi barlangba, és innen vezette 
a rá bízott nyájat: imádkozva, 
tanácsokat osztva és gyógyítva 
a hozzá fordulókat. Vadállatok 
őrizték, háziállatok módjára en-
gedelmeskedve neki. 

Azonban nemcsak a keresz-
tények ismerték a barlanghoz 
vezető utat, hanem a helytartó poroszlói is. A helytartó 316 tá-
ján még folytatta a keresztényüldözést, amelyet korábban még 
Licinius császár rendelt el. A püspök ellenállás nélkül engedte, 
hogy elfogják. Nem tudták hittagadásra kényszeríteni, a szo-
kásos megkorbácsolás után siralomházba került. Mint előbb 
barlangjában, a börtönben is sok segítséget kérő ember kereste 
föl. Rabságában is csodákat tett. Vízbe fojtás általi halálra ítél-
ték, de végül lefejezték. 

Kezdetben hallgattak Szent Balázsról a források. Ebből kö-
vetkeztethetünk arra, hogy tisztelete nyilvánvalóan nem köz-
vetlenül a halála után kezdődött. Keleten azonban legkésőbb a 
VI. századtól, nyugaton a IX. századtól már, mint a torokbajok 
ellen védő szentet tisztelték. A szent tisztelete a XII. századtól 
lett álta-lános, mégpedig egy gégedaganat elleni imádsággal 
kapcsolatban. Később vérzések, hólyagbetegségek, továbbá 
kelések, kólika, pestis és fogfájás esetén fordultak Szent Ba-
lázs püspökhöz. 

A késő középkorban a tizennégy segítő szent közé sorol-
ták. Az orvosok, posztókereskedők, gyertyaöntők, fúvós ze-
nészek, énekesek védőszentje, kedvező időjárásért is segítsé-
gül hívták. 

Az ún. „balázsáldás” mindmáig élő liturgikus szokásának 
leírása a 17. században szerepel először a Római Szertartás-
könyv függelékében. Babits Mihály megrázó verse, a Balázso-
lás, melyben a gégerákban szenvedő költő gyermeki bizalom-
mal fordul a szent püspökhöz, ezt a szokást idézi fel. Balázst a 
középkorban rendszerint püspöki öltözetben vagy palástban 
ábrázolták, keresztbe illesztett gyertyákkal. 

A szent legendája szerint egy napon rémült anya sietett 
Szent Balázshoz, mert fia egy torkán akadt halszálkától fuldo-
kolt. A szent megáldotta a fiút (egy másik változat szerint el-
távolította a szálkát), és így megmentette a haláltól. 

Az áldás (benedictio) szó katolikus értelmezés szerint az 
az ima, mellyel a püspök vagy pap az egyház nevében kéri Is-
ten kegyelmét a megáldott személyre, élőlényre vagy tárgyra. 
Az áldás lehet kérő és szentelő, mely utóbbit rendszerint csak 
püspökök adják. Külső jele a kézzel való keresztvetés, és/vagy 
szenteltvízzel való meghintés. Különleges alakja a pápai áldás, 

melyet a pápa személyesen vagy megbízottja ál-
tal ad egyes ünnepélyesebb alkalmakkor. 

A szentelmények (sacramentalia) az Egyház 
által alapított szent jelek, melyek a szentségek-
kel analóg módon lelki hatásokat jeleznek és ér-
nek el az Egyház könyörgése folytán.  A szent-
ségek és a szentelmények fogalmát a X-XI. szá-
zad óta különböztetjük meg. A XI. században a 
hét szentséget azon az alapon különböztették 
meg a többi cselekménytől, hogy Krisztus ren-
delte őket, és az ő akaratából közlik is a jelké-
pezett kegyelmet. A szentelmények az élet bi-
zonyos körülményeit szentelik meg, előkészítik 
az embereket a szentségek sajátos hatásának be-
fogadására. Nem úgy adják a Szentlélek ke-

gyelmét, mint a szentségek, hanem az Egyház imádságának 
segítségével előkészítik a lelket a kegyelem befogadására és 
segítenek azzal együttműködni. 

Az áldásadás szokása rendkívül fontos a keresztények kö-
zött, hiszen nemcsak liturgikus áldásokat ismerünk, amelyet 
szentmiséken a pap ad, hanem olyan áldásokat is, amelyet a 
Krisztushívők is gyakorolhatnak, mint például a hitvesi vagy 
szülői áldás. Az áldást adó az adott jónak az elmondásával és 
kívánásával maga is áldottá válik és belekapcsolódik abba az 
Örömhírbe, amely Istentől jön. Tudjuk, hogy az a jó, ami Is-
tentől jön, és amibe az áldást adó hívő lélekkel beleegyezik, a 
szeretetet erősíti az emberek között. A jóságot befogadva és 
továbbadva pedig mindig mélyül a kapcsolat Isten és az ember 
között. Azért kellene többet foglalkozni tudatosan is az áldás 
kérdésével, mert a jóban tartósan megmaradva fokozatosan 
csökkenne sebezhetőségünk a bűnökkel szemben. Ha az ember 
képes lenne mindig a jót forgatni elméjében, és a felismert jó-
hoz állhatatosan ragaszkodni, akkor fokozatosan megszűnne a 
kísértés, amely a „tartós jóhoz”, az örök üdvösség távlatához 
képest mindig csak „pillanatnyi jót” kínál. Könnyű kitalálni az 
áldás ellentétét, amely az átok. Nem véletlenül mondja az Úr 
Jézus az evangéliumban, hogy aki átkoz téged, arra mondj ál-
dást. Egyszerűen ez az isteni logika: csak az ingyenes, érdek 
nélküli szeretet, a jogosnak tűnő bosszúról való lemondás tisz-
títja meg a mi sokszor önérdektől behálózott szeretetünket és 
teszi azt hatékonnyá és gyümölcsözővé testvéreink számára. 
Nem azért adta nekünk az Úr az élet drága ajándékát, hogy el-
tékozoljuk, hanem hogy meglássuk azokat a sokkal nagyobb 
és nagyságrendekkel mélyebb összefüggéseket, amelyek 
messze túlmutatnak egyéni életünk küzdelmein, amelyek arra 
hívnak, hogy megpróbáljunk együtt szeretni a minket végtele-
nül szerető Istennel. Ez pedig csakis olyan lelkülettel megy, 
amely távol űzi magától a rosszat és minden átkot, és megpró-
bálja Isten szemével látni a világot. Ennek a felismerését és 
buzgó gyakorlását kívánom Mindnyájunknak! 

Balatonkenese, 2021. január 14. 
Medveczky Miklós 

plébános  

Szent Balázs püspök, 
áldások, szentelmények 

Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs! 
Gyermekkoromban két fehér  
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon  
s úgy néztem a gyertyák közül,  
mint két ág közt kinéző ijedt őzike.  
Tél közepén, Balázs-napon  
szemem pislogva csüggött az öreg papon,  
aki hozzád imádkozott  
fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az  
oltár előtt, kegyes szokás  
szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én  
s ő se jól értett. 

Babits Mihály: Balázsolás (részlet)
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 Életünk hétköznapjaiba sokszor új megélés érkezik. 
Számtalan esetben nem alapozhatjuk az elkövetkező órák, na-
pok, hetek érzéseit, kihívásait arra, amit ebben a pillanatban 
érzünk, sőt sokszor csak éreztünk. 

Két egyforma pillanat ugyanis nem létezik. Változunk. 
Változik az életünk is. Előfordul, hogy a dolgok nem úgy ala-
kulnak, ahogy szerettük volna, ahogy elterveztük. Éppen így 
jártam szilveszterkor, amikor hosszas tervezgetés után maca-
ronsütésbe fogtam. Mindent elterveztem, a feladataimat átcso-
portosítottam, testben-lélekben rákészültem erre a nem egy-
szerű süteményre. Örömmel, lelkesen, finoman, de mégis len-
dületesen dolgoztam végig. Ám a végeredmény elég változa-
tos lett. Látványban nem igazán hasonlított az eredeti süte-
ményhez… Ahogy másoknak, nekem is le kellett vonnom a 
tanulságot: a jövő nem lehet ugyanolyan, mint a múlt. Sem 
kapcsolatokban, sem feladatokban, de még a süteménysütés-
ben sem. Az igazán nehéz idők, nagy kihívások nagyjából az-
zal véget is érnek, ha bátran szembenézünk velük, és elfogad-
juk: van ilyen. Ha merünk farkasszemet nézni a nehézségeink-
kel, pillanatnyi kudarcainkkal, akkor félig már meg is oldottuk. 
Miért? Azért, mert a szembenézésünk bátorságról tesz tanú-
ságot. Igen, itt és most én nem félelembe, aggodalomba, vagy 
önsajnálatba akarok menekülni, hanem tovább menni. Igen, én 
is elhatároztam, hogy ebben az esztendőben még sokszor sze-
retnék macaront sütni, habár a szilveszteri próbálkozásom nem 
volt igazán sikertörténet. Vagy mégis? Szerintem nézőpont 
kérdése. A kivitelezés nem volt hibátlan, ezt láttuk. Voltak sü-

temények, amik túlsültek, néhány lapos maradt, a maradék pe-
dig már egész hasonló lett a jól ismert fotókhoz. Viszont aki 
megkóstolta, az igazán elégedett volt az ízével és harmóniájá-
val. Jó volt közösen süteményezni. Nagyon szép emlék. Én pe-
dig büszke vagyok két kezem munkájára, és arra, hogy voltam 
olyan bátor, és asztalra tettem a macaronokat, ezzel mosolyt 
csalva mások arcára. És már most készülök a következő sü-
tésre is. Hogy milyen lesz? Ki tudja azt… A lényeg abban rej-
lik számomra, hogy bátran nekiindulva szeretnék valami fino-
mat, különlegeset az asztalra tenni. No és bátran szeretnék Is-
ten eszközeként örömet csalni ezáltal mások szemébe. Mit 
nem szeretnék? Nem szeretném korlátozni a múlttal a jövőt! 
Még akkor sem, ha csak egy süteményről beszélünk. Hiszen 
minden változik az életünkben. Ha folyton a múlthoz hasonlít-
gatjuk a mai nap lehetőségeit, elveszítjük azok ajándékait. 

Mire biztatom magunkat? Arra, hogy haladjunk tovább 
életünk ösvényén minden napon nagy bátorsággal, reménnyel 
és a szívünk békességéből fakadó derűvel.  Nyíljunk meg az új 
előtt! 

Legyünk bátrak, hogy ne a múlt alapján ítéljük meg vagy 
korlátozzuk a jövőt. Sokkal inkább legyünk igazán bátrak a 
változások izgalmas lehetőségeire. Mert bizony a bátorság rit-
kán érkezik hangos ünnepléssel. Sokkal inkább érkezik szelíd, 
csendes hangon, vagy egy lágy érzésben, a hétköznapokban. 
Ugye, te is tudod, mire gondolok? Egyszerűen csak arra, mikor 
elhatározod: „Holnap bátran újra próbálkozom…” 

M. Erzsébet nővér 

A bátorság ereje 
„Az élet nem probléma, amelyet meg kell oldani, hanem valóság, amelyet meg kell tapasztalni.”

 (S. Kirkegaard)
 
 Egyszer volt, hol nem volt, az üveghegyen is túl volt egy birodalom, ami neve: Jókedvkirályság. 

Élt ebben a királyságban egy mindenki által közkedvelt, igen ügyes, Kalácskészítő Anyó. Szebbnél 
szebb kalácsokat készített. A királyság apraja-nagyja ismerte Kalácskészítő Anyó finom, foszlós ka-
lácsait. Kalácskészítő Anyó minden darabot egyedi figyelemmel és örömmel készített. Azonban szíve 

legtitkosabb zugában arról álmodozott, hogy egyszer sütni fog egy gyönyörű mézeskalács házikót. Gondosan el is tervezte, milyen 
lesz: szépen megrajzolt cserepek, függönyök az ablakban, sőt úgy tervezte, hogy belülről még világítást is tesz ebbe a mézeskalács 
házikóba. Ahányszor csak tervezgette, arcán mindig széles mosoly ragyogott. Hiszen ha valaki nagyot álmodik, az örömmel tölti el.
 Eltelt egy év, kettő, három, de az álom csak álom maradt. Mígnem egyszer Jókedvkirályság királya 
„Derűbált” hirdetett. 

– Közhírré tétetik, hogy Jókedvkirályság birodalmában „Derűbál” lesz. Birodalmunk minden la-
kója köteles ajándékot vinni a királynak. Olyan ajándékot, amit ő maga készít bátran, örömmel. A 
legsikeresebb ajándékot Mosolydíjjal fogja jutalmazni a király, személyesen. 

Kalácskészítő Anyó nem is habozott, hamar nekilátott a munkának. 
– Végre, megcsinálom a Mosolyházikót! A legjobb, hogy már mindent elterveztem – szólt vidáman, 

és már öntötte is a tálba a lisztet. 
A munka lelkesedésének csak az vetett véget, hogy bizony a tészta épen csak egy paraszthajszállal, 

de túlsült. Aztán meg a lapok díszítésénél egyszer csak mérgesen felkiáltott: 
– Hogy rúgja meg a ló! Pont most kellett szétkennem az egészet…! 

De még ez sem volt elég: annyira elcsúszott a munkával, hogy éppen csak indulásra készült el úgy-
ahogy a Mosolyházikóval. Gyorsan indult is. Csakhogy útközben megbillent a tálca, és előbb jobbra 
dőlt a tető, utána meg balra. Mire megérkezett a bálra, éppen csak álltak a házikó falai. Szomorúan, 
könnyekkel szemében rakta a tálcát az ajándékok asztalára, a szebbnél szebb kézműves csodák közé. 
Mire a bál fénypontjához, a Mosolydíj átadásához érkeztek, Kalácskészítő Anyó szeméből csak úgy 
peregtek a könnyek. Így aztán nem is vette észre a sok mosolygó arcot, akik az ő házikóját nézték. Sőt, 
még azt sem hallotta, ami az eredményhirdetésen elhangzott: 

– A Mosolydíj idei győztese: Kalácskészítő Anyó házikója! Ő volt az egyetlen, aki tudott és mert 
mást készíteni, mint amit megszoktunk tőle. Ez a bátorsága és kitartása a legszebb ajándék. 

És ekkor egy aprócska kisfiú meghúzta Kalácskészítő Anyó szoknyáját. Mikor az anyó végre ráné-
zett, így szólt a kisfiú: 

– Ne sírj! Nézd azt a házikót. Csak nézz rá, mert aki ránéz, az mosolyog. Tudod néni, az a Mosoly 
Mézeskalács Házikója. 

És láss csodát, megértve a titkot, könnyek helyett mosoly ragyogott fel Kalácskészítő Anyó arcán is. 
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Február 14-e Szent Valentin (másként Szent Bálint) 
napja. Ezen a napon világszerte levelezőlapokkal, piros 
rózsákkal, bonbonokkal és más kisebb ajándékokkal le-
pik meg szeretteiket az emberek. De ki is volt Szent Bá-
lint, akihez a szerelmet, a szeretetet kötik? 

Szent Bálintot ma világszerte úgy ismerik, mint a sze-
relmesek, házasok védőszentjét, bár legendájában erede-
tileg egy szó sincs szerelemről. Alakja a történelem ho-
mályába vész, mégis nagy népszerűségnek örvend. 

A Bálint név latin változata Valentinus, ami azt je-
lenti: erős, erőt bíró, azaz a szentségben állhatatos. A ha-
gyományban több Bálint nevű szent története keveredik, 
miközben nagyon kevés hiteles tény maradt fenn róluk. 
Annyi bizonyos, hogy a III. században élt egy Bálint 
nevű római pap, akit vértanúként tisztelünk. Őt II. Clau-
dius császár sikertelenül próbálta hittagadásra bírni, ezért 
átadta Aster főtisztnek, hogy végeztesse ki. A börtönben 
Bálint meggyógyította Aster vak leányát. A hagyomány egy 
másik III. századi Bálint vértanút is ismer, aki az itáliai Inter-
amna (ma Terni) püspöke volt, és a legenda szerint imája ha-
tására szintén csodás gyógyulások történtek. Egy harmadik 
Szent Bálint emléknapja is februárra esik, bár ő később élt. 
Életrajza szerint passaui püspök volt, és hitének hűséges em-
bereként vált ismertté. 

Akkor miért lett Bálint napja a szerelmesek ünnepe? 
Bálint ünnepe a tavaszvárás kezdetére és a farsangi eskü-

vők idejére esik, valószínűleg e naptári egybeesés kedvezett 
annak, hogy idővel a szerelmesek védőszentje lett. A törté-
nelmi kutatások szerint a legrégebbi Bálint-napi üzenet 1415-
ben kelt: a londoni Towerben raboskodó Charles orleansi her-
ceg küldte feleségének. S az első piros szíves levelet rengeteg 
új követte, Angliában már 1446-ban megünnepelték Szent Va-
lentin napját: a lányok szívalakú papírra írták jövendőbelijük 
nevét, majd a szíveket a legények kabátujjukra tűzve viselték. 

Miközben terjedt az ünnep a világon, megannyi érdekes 
szokás alakult ki körülötte. Amerikában például sok millió le-
velezőlap indul útra, az üzenetek többségét azonban tanárok 
kapják, köszönetképpen tanítványaiktól. Dél-Koreában és Ja-
pánban csak a nők adnak ajándékot, a férfiak ezt nagyjából egy 
hónappal később, a „Fehér napon” viszonozzák. Az olaszor-
szági Terni városában hagyomány, hogy Szent Bálint előesté-

jén érkeznek ide párok, és a város bazilikájában, San Valentino 
(azaz Szent Bálint) sírjánál jelentik be nyilvánosan jegyessé-
güket. Finnországban a Valentin napot a barátság napjaként 
ünneplik, melyen a barátok képeslapot küldenek egymásnak, 
illetve közös vacsorákat szerveznek. 

Több országra jellemző, hogy ezen a napon a szerelmesek 
egy vízpart közeli hídon egy zárható lakattal véglegesítik a 

szerelmüket. Ezt követően egy-egy kí-
vánságot magukban elmondva, a vízbe 
vetik a lakatot záró kulcsokat, hogy ez-
által a szerelmesek örökre megpecsétel-
jék a románcot. Balatonkenesén, a par-
ton is van egy „szerelmesek kapuja”, 
egyre növekvő számú lakattal, sőt egy 
különleges pad is várja a szerelmeseket 
„Csak téged és örökre” felirattal. 

A nálunk is széles körben elterjedt 
ünnepet sokan, sokféleképpen ünnep-
lik. De talán a legfontosabb az együtt 
töltött idő, amire a rohanó hétközna-
pokban egyébként egyre kevesebb lehe-
tőség van, és a szeretet közösen megélt 
érzése. S talán ebben rejlik kophatatlan 
sikere a napnak. Jó érzés szeretve lenni, 

jó érzés, hogy ezt elmondhatom a másiknak. Talán ezért is bő-
vül az ünnep tartalma. Már nemcsak a szerelem, hanem a ba-
rátság, a tisztelet, a köszönet kifejezésére is lehetőséget ad. 

Mit tanulhatunk Szent Bálinttól, ha a történelem már úgy 
alakította, hogy a szerelemhez és a szeretethez kapcsolták 
hozzá az alakját? Bálint papként hűséges volt hivatásához. A 
róla szóló legendák egy türelmes, tapintatos, jóságos pap képét 
festették le, akinek értékes volt a másik ember, és ha tudott, 
akkor segített. Talán ezeket a jellemvonásokat a szerelmesek, 
barátok is keresik egymásban: hűség, jóság, tapintat, türelem, 
segítőkészség. Ezek a tulajdonságok támaszai lehetnek annak 
a különleges érzésnek, ami összeköti két ember életét. Segíte-
nek abban, hogy ne csak az indulás legyen különleges, hanem 
a közösen megtett út hétköznapjaiban is örömöt találjanak. S 
végül osztozni tudjanak abban a szeretettel teli örömben, amit 
Bálint pap is elért, és amit szentségnek mondunk. 

M. Teréz nővér 

Életvezetés – Szent Bálint püspök és a Valentin-nap 
Mottó: „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem 
keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében 
leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.” 

Szent Pál, Szeretethimnusz – részlet
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Számos család vágyik gyermekre, de 
erre egészségügyi probléma miatt nem nyí-
lik lehetőségük. 

Több alternatíva is kínálkozik arra, 
hogy ezen családok se maradjanak gyer-
mek nélkül. Egyebek mellett lehetnek he-
lyettes, vagy örökbe fogadó szülők. Ezen 

hivatások gyakorlásához komoly feltételrendszernek kell meg-
felelni. A magyar állam alaptörvényben rögzítette a család- és 
gyermekvédelmet. Az 1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi tör-
vény kiemeli, hogy a gyermek saját családjában nevelkedjen. 
A gyermeket csak veszélyeztetés esetén lehet kiemelni a csa-
ládból. Ilyen esetben szakellátás keretében gondozzák, elsőd-
legesen nevelőszülőket keresnek a részére. Abban az esetben, 
ha erre nincs lehetőség, gyermekotthonba kerül. 

Ha a szakellátásban lévő gyermek nem tud visszakerülni a 
saját családjába – mert a szülője önhibájából nem tesz eleget a 
kapcsolattartás feltételeinek, vagy a bíróság megszünteti a szü-
lői felügyeleti jogot, illetve ha a szülei hozzájárulnak az örök-
befogadáshoz –, eljárás indul, és a gyermek örökbefogadha-
tóvá válik. 

Fontos megjegyezni, hogy a szegénység nem indok egy 
gyermek családból való kiemeléséhez. 

Igaz, 2022-ben járunk, de korábbi statisztikákat áttekintve 
érdekes számadatok kerülnek elő. 2019-ben 3186 család várt 
arra, hogy határozat birtokában gyermeket fogadhasson örök-
be. Érdekességként megemlítendő, hogy minden kilencedig 
örökbefogadó egyedülálló volt. 2019-ben az örökbefogadottak 
száma átlagosan hétszáz és ezer gyermek között mozgott. 

Ezek nem mind titkos örökbefogadások, benne van a TE-
GYESZ által közvetített 33 nyílt örökbefogadás is (újszülöt-
tek). 18 már a rendszerben élő gyermeket is nyíltan fogadtak 
örökbe. 107 újszülött titkos örökbefogadásához járultak hozzá 
a szülők. A titkos örökbefogadások közül 47 esetben örökre a 
nevelőszülőnél maradt a gyerek. 

A legtöbb belföldi és külföldi örökbefogadás is Borsodban 
és Szabolcsban történt. 

71 esetben egyedülálló volt a szülő, ebből 9 nyílt örökbe-
fogadás.  

Öt esetben került vissza a gyermek a vér szerinti család-
jába. Érdekesség, hogy ebből négy esetben titkos örökbefoga-
dást követően történt meg a saját családba való visszakerülés, 
a gyermek hathetes koráig. 

Mint korábban, az esetünkben a vizsgált időszakban is sok 
gyerek került külföldi örökbefogadóhoz, mivel Magyarorszá-
gon nem vállalják fel őket. Hogy miért? Feltételezhető, hogy 
származási ok is közrejátszhat ebben. A külföldi örökbefoga-
dók talán toleránsabbak, elfogadóbbak, mint a magyarországi 
szülőjelöltek. 

A 2020. év az az fordulópont, amikor a magyar jogalkotók 
az örökbefogadás tekintetében új jogszabályokkal segítették az 
igen procedúrás folyamat könnyítését. 

Kik fogadhatnak örökbe gyereket, milyen idős lehet az 
örökbefogadó, milyen költségekkel jár, külföldön dolgozók is 
fogadhatnak-e örökbe – a továbbiakban ezeket és egyéb más 
kérdéseket veszünk szemügyre. 

Ki fogadhat örökbe gyermeket? 
Az örökbefogadónak cselekvőképes, legalább 25 éves sze-

mélynek kell lennie, akit a bíróság nem tiltott el a közügyek 
gyakorlásától, illetve nem szüntette meg szülői felügyeleti jo-
gát a saját gyermekére (gyermekeire) vonatkozóan, továbbá 
nincs nevelésbe vett gyermeke. 

Mennyi idős lehet az örökbefogadó? 
3 év alatti gyermek örökbefogadása esetén 45 év a legfelső 

határ, azonban házaspár esetében a fiatalabb házastárs életko-
rát kell alapul venni, testvérek örökbefogadása esetében pedig 
az idősebb gyermek életkorát. Ha 3 évesnél idősebb az örök-
befogadott gyermek, ő és az örökbefogadó szülő között akár 
50 év is lehet a korkülönbség, de a minimálisan előírt korkü-
lönbség örökbefogadott és örökbefogadó között bármilyen 
életkorú gyermek esetében 16 év. 

Milyen költségekkel jár az örökbefogadás? 
Az örökbefogadásra való alkalmasság megállapítására és 

örökbefogadás engedélyezésére vonatkozó gyámhatósági eljá-
rás illetékmentes (ingyenes). A területi gyermekvédelmi szak-
szolgálatok tevékenységéért sem kell fizetni, ingyenes az 
örökbefogadó szülő számára. A közhasznú szervezetek az 
örökbefogadni szándékozó személy(ek) részére nyújtott szol-
gáltatásért – a jogszabályban meghatározottak szerint – vi-
szont költséget állapíthatnak meg. 
Külföldön dolgozunk, örökbe fogadhatunk-e gyermeket? 

A belföldi örökbefogadásra csak Magyarországon élők jo-
gosultak. Magyar állampolgárságú, de külföldi tartózkodási 
hellyel rendelkező örökbefogadni szándékozók a nemzetközi 
örökbefogadás keretében fogadhatnak örökbe gyermeket Ma-
gyarországról. 

2019. évi örökbefogadási statisztika 

2019-ben 134 családon belüli örökbefogadás történt. 
A szakszolgálat által közvetített, 
lezárult örökbefogadások száma gyermekenként 837 

Ebből: megyén belüli örökbefogadás 496 
Ebből: más megyei örökbefogadók által 
örökbefogadott gyermek 102 

Ebből: nemzetközi örökbefogadás 236 
 

A nemzetközi örökbefogadások 
kor és nem szerinti megoszlása 

 Nem  
Kor Fiú Lány Összesen 

0-3 év* 9 7 16 
3-6 év 77 33 110 
6-8 év 33 37 70 
8-10 év 12 16 28 
10-12 év 4 6 10 
12-13 év 1 1 2 
Összesen 136 100 236 

* A 3 év alatti gyerekekből 8 idősebb testvéreivel került kül-
földre. 
 

Szociálpolitikai kalauz 
Az örökbefogadás 

A civil szervezetek által közvetített nyílt örökbefogadások, 
melyek általában újszülöttek voltak 

Közvetítő szervezet 2018 2019 
Alfa Szövetség 4 4 
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 11 12 
Bölcső Alapítvány 12 15 
Együtt az Életért Egyesület 2 3 
Fészek Alapítvány 25 32 
Gólyahír Egyesület 42 31 
Várva Várt Alapítvány 8 1 
Összesen 104 98 
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Az örökbefogadásnak feltétele az örökbefogadói tanfolyam? 
A tanfolyam elvégzése nem kötelező, de ingyenesen igény-

be vehető a sikeres örökbefogadás érdekében. 
Az örökbefogadás mellett döntöttünk: 

mit kell tennünk első lépésként? 
Ha megszületett a döntés a családban az örökbefogadás fo-

lyamatának elindításáról, első lépésként érdemes a lakóhely 
szerint illetékes megyei/fővárosi Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálatnál az örökbefogadási tanácsadóval felvenni a 
kapcsolatot a további ügyintézés érdekében. 

Mit tartalmaz 
az orvosi és pszichikai alkalmassági vizsgálat? 

Az örökbefogadási vizsgálaton orvosi és pszichikai alkal-
masságot mérnek fel. Az örökbefogadásra jelentkezőknek az 
előbbihez a háziorvosuktól kell alkalmassági igazolást besze-
rezniük. A pszichikai vizsgálathoz pedig a Területi Gyermek-
védelmi Szakszolgálat formanyomtatványát kell kitölteni. Ez 
rákérdez, hogy a jelentkező szenved-e: 

● a gyermek megfelelő ellátását is korlátozó testi, érzékszer-
vi, értelmi fogyatékosságban; 

● súlyos pszichotikus zavarban; 
● alkoholfüggőségben; 
● kábítószer-függőségben; 
● olyan betegségben, amely miatt – akár időszakosan is – 

akadályozott a gyermekről való gondoskodásban, illetve 
amely a gyermek fejlődését veszélyezteti. 

Mit vizsgálnak a környezettanulmány elvégzésekor 
a szakemberek? 

A környezettanulmány nemcsak a lakhatási körülmények 
feltérképezését jelenti, hanem a jelentkezők anyagi helyzeté-
nek, életkörülményeinek vizsgálatát is. A Területi Gyermekvé-
delmi Szakszolgálat munkatársai érdeklődhetnek a leendő 
nagyszülőkről, a gyermeknevelésben várhatóan segítséget nyúj-
tó rokonokról, a baráti körről, a környék óvodáiról, iskoláiról, 
a szabadidős és hobbitevékenységekről, a nyaralási szokások-
ról. Tanulmányozzák emellett az örökbe fogadni szándékozók 
motivációját, a család élethelyzetét; nézik az életkort és a sze-
mélyiséget, a gyermek nevelésével kapcsolatos elképzeléseket. 
Létezik-e előírt minimális jövedelem az örökbefogadásnál? 

Az örökbefogadáshoz nincs előírt minimális jövedelem. 
Ám az fontos feltétel, hogy a jelentkezők biztosítani tudják-e 
az örökbefogadandó gyermek harmonikus fejlődését, felneve-
lését. A biztonság kérdése kiemelt szerepet kap, hiszen az érin-
tett gyermekek egy része rendkívül nehéz élethelyzetből kerül 
a gyermekvédelmi rendszerbe. A szükséges jövedelemigazo-
lást első alkalommal az alkalmassági határozat megszerzésekor 
kell benyújtani a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnak. 

Ki fogadható örökbe? 
Az örökbefogadási folyamat alapvető szabálya, hogy az 

erre jogosult szakemberek mindig a gyermeknek keresnek szü-
lőt és nem fordítva. Egy gyermek akkor örökbefogadható, ha 
a vér szerinti szülei úgy döntenek, hogy hozzájárulnak gyer-
mekük örökbefogadásához. 

Örökbe fogadható az a gyermek, 
● akinek a szülei a gyámhivatalban nyilatkozattal hozzájá-

rultak az örökbefogadásához és a gyermek betöltötte a 6 
hetes életkorát; 

● aki nevelésben van, és a gyámhivatal végleges határozattal 
örökbefogadhatónak nyilvánította; 

● akinek a szüleit a bíróság jogerős ítélete megfosztotta szü-
lői felügyeleti jogaiktól; 

● akit az egészségügyi intézmény erre kijelölt helyén (inku-
bátorban) helyeztek el, feltéve, hogy hat héten belül a 
szülő a gyermekért nem jelentkezik; 

● akinek a szülei elhunytak. 

Mit jelent a nyílt örökbefogadás? 
Ha a vér szerinti szülők számukra ismert személy általi 

örökbefogadáshoz járulnak hozzá, akkor nyílt az örökbefoga-
dás. A nyílt örökbefogadást közhasznú (civil) szervezetek (ala-
pítványok és egyesületek) segítik, a közreműködésükkel álta-
lában krízishelyzetben lévő anyák újszülöttjeit lehet örökbe fo-
gadni. Ebben az esetben a baba általában már a kórházból a vég-
leges családjába kerül. Jelenleg hét civil szervezet rendelkezik 
működési engedéllyel arra, hogy örökbefogadást közvetítsen. 

● Alfa Szövetség 
● Baptista Szeretetszolgálat 
● Bölcső Alapítvány 
● Down Alapítvány 
● Együtt az Életért Közhasznú Egyesület 
● Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Ala-

pítvány 
● Gólyahír Egyesület 
● Kézenfogva – Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 
● Várva Várt Alapítvány 

Mit jelent a titkos örökbefogadás? 
Talán a köztudatban ez a legismertebb módja annak, hogy 

egy gyermeket örökbe fogadjanak: ha a gyermeket a vér sze-
rinti szülők számára ismeretlen személy fogadja örökbe. A tit-
kos örökbefogadást – ideértve a nemzetközi örökbefogadáso-
kat is – a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat segíti. 

Hogyan ismerkedhet meg 
a gyerek és az örökbefogadó szülő? 

Lehetőség van arra, hogy az örökbefogadást megelőzően a 
szülőjelöltek tájékoztatást kaphassanak. Az első találkozón 
anonim módon megismerhetik a gyermek élettörténetét, lehe-
tőség van a rendelkezésre álló fényképek megtekintésére. Ezek 
alapján néhány nap gondolkodási időt kapnak a döntésre. A 
következő alkalommal már személyesen is láthatják a gyerme-
ket, de ismerkedésre még nincs lehetőség. Ha az örökbefoga-
dók részéről pozitív döntés születik, a tanácsadó megszervezi 
az első személyes találkozót. 

Ki és hogyan engedélyezi az örökbefogadást? 
Az örökbefogadás hatósági eljárás keretében történik. A 

gyámhatóság – a megyei vagy fővárosi kormányhivatal – dönt 
az örökbefogadás engedélyezéséről a nyilatkozatok, a környe-
zettanulmány és a beszerzett bizonyítékok alapján. Miután vég-
legessé válik a határozat, a gyermeket újból anyakönyvezik. 

Mi történik az örökbefogadás után? 
Érdemes kitérni rá, mi történik, ha az örökbefogadás siker-

rel zárult. 
Az eljárást követően a gyámhatóság határozatában megje-

lölt közhasznú szervezet vagy a szakszolgálat a gyermek hely-
zetét, életkörülményeinek alakulását az örökbefogadást enge-
délyező határozat véglegessé válásától számított legfeljebb öt 
évig figyelemmel kíséri és segíti. Az utánkövetésre első alka-
lommal hat hónap, majd másfél év múlva kerül sor. Ezen kö-
telező alkalmakon túl az örökbefogadó szülő kérelmére to-
vábbi három és fél évig biztosítható az utánkövetés, ekkor már 
önkéntes jelleggel. 

Az örökbefogadás folyamata – a már említett törvényi 
könnyítés életbe lépése után is – hosszabb időt vesz igénybe. 
A feltételek fennállása esetén nyílhat meg az út az új családtag 
érkezéséhez. 

Az örökbe fogadni szándékozó szülők mindenképpen tájéko-
zódjanak az illetékes gyámhatóságnál vagy kormányhivatalnál. 

Forrás: Örökbe.hu blog 

Összeállította: Varga Ákos  
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 
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Ahogyan a fák mély nyugalmi időszaka véget ér, a kertészt 

csak a zord idő tarthatja kényszernyugalomban. De általában 
ki lehet lesni olyan napszakokat, amikor jó kint tevékeny-
kedni. 

Ismét a metszőollóé lesz a főszerep. A díszkert fontos része 
környezetünknek. A díszcserjék kötik össze a talajtakarókat, 
az évelőket a fákkal, s közben sokféle megjelenésüknek kö-
szönhetően számos funkciót ellátnak, a térhatárolástól a hát-
tértakarásig. Helyes metszéssel karbantartva őket hosszú éve-
ken keresztül díszíthetik kertünket. 

A fákkal ellentétben a cserjék, bokrok jellemzője, hogy 
több tengelyből nőnek. Növekedésük általában egy bizonyos 
kor és méret elérése után leáll – hogy ez mikor következik be, 
az fajtafüggő. Vannak törpecserjék, amelyek 40-60 cm-nél 
nem nőnek nagyobbra, más fajok azonban akár a négyméteres 
magasságot is megközelíthetik. Miután elérték végleges ma-
gasságukat, az idős szárrészek fokozatosan elhalnak, majd a 
megifjulás ciklikusan újra és újra ismétlődik. A díszcserjék 
metszésénél ezt az önifjulási folyamatot segíthetjük elő, emel-
lett korrigáljuk a cserje növekedését. Ha egyik oldalról árnyé-
kolja valami a növényt, akkor a napfényt keresve féloldalasan 
kezd el nőni. Ilyenkor szintén metszéssel tudjuk korrigálni a 
ferde növekedést. Metszéssel azt is elérjük, hogy cserjéink év-
ről évre dúsan virágozzanak, ágrendszerük kompakt hatású le-
gyen, de ne túl sűrű, mert akkor a növény közepébe nem süt 
be a nap, ami a belső részek kopaszodásához vezet. Ideális 
esetben a bokrokat évente egyszer metsszük meg; ha így te-
szünk, a rendszeresség miatt alkalmanként csak kisebb beavat-
kozásokra lesz szükség. Amennyiben egy-két év kimarad, már 
drasztikusabb munkát kell végeznünk, ha egészséges, a fajra 
jellemző habitusú, kompakt, de a közepén nem túl tömött 
forma kialakítására törekszünk. 

A belső részen a besűrűsödés nemcsak a fényhiány miatti 
felkopaszodást okozhatja, hanem a kártevőknek is búvóhe-
lyéül szolgál. A növényben a tápanyag-elszállítás akkor a leg-
gyorsabb, ha a gyökérrészről kiinduló fiatal hajtásokban egye-
nesen, minél kevesebb elágazással vezet felfelé az út. Ebből 
adódóan, amikor egy cserjét ifjítunk, ne csak felül metszeges-
sük, hanem pár ágat tőből is távolítsunk el. Így, mivel az előbbi 
feltételek fennállnak, tőből hajt majd fiatal vesszőt. Az idő-
sebb részeket nem árt néha erőteljesen – akár felükre-harma-
dukra – visszavágni, mert erre erőteljes növekedéssel válaszol 
a növény. 

Kedves öreg kertész barátom, Auer Gyula bácsi mondotta: 
„Tromfol velünk a növény, levágjuk, aztán jól visszanő!” A 
leggyakoribb hiba, ha minden évben csak az ág végi vesszőket 
vágjuk le – erre bizony sok kertet gondozó is hajlamos. A rü-
gyek oldalállása miatt cikcakkos ágnövekedés fog kialakulni, 
ami gátolja a gyors tápanyagszállítást. Ehelyett egy felére visz-
szavágás erős, egészséges új hajtást eredményez, nagy lomb-
felülettel, egyenes ággal, így a tápanyagszállítás is gyors lesz. 
Amennyiben a cserje méretét is csökkenteni akarjuk, kezdjük 
a metszést ezzel a visszavágással. Lehetőleg külső állású 
rügyre metsszünk vissza (a metszés alatti legfelső megmaradó 
rügy kifelé álljon). Ha a belső rügyre metszünk, akkor a cserje 
befelé álló hajtást hoz, ami sűríti a növény centrumát és árnyé-
kolja a tövét. Visszavágás után a beteg, sérült részeket távolít- 
 

suk el. Ezt követően vágjuk le a földre szorult ágakat is – ezek 
szinte vízszintesen nőnek a talajon –, mert a többitől nem tud-
nak felegyenesedni. Ha sok egymást keresztező vessző van a 
cserje közepe táján, azokat is rikítsuk meg. Az idős, felkopa-
szodott ágakat tőből távolítsuk el, hogy tőből hajtson újat a nö-
vény. A metszés gyakorisága a cserje növekedési erejétől és 
élettartamától is függ. 

A nagy növekedésű bokrokat csak ritkán vagy egyáltalán 
nem szükséges ifjítani. A 2-3 méter magas cserjék három-öt-
évenkénti ifjítást igényelnek. (Ez az ifjítás az alakító metszés, 
évente jót tesz nekik.) Így az éves, kisebb beavatkozási met-
széseket buja növekedéssel és gazdag virágzással hálálják 
meg. 

A félcserjékről is érdemes szólni: ezek a lágy szárú évelő 
növényekkel képeznek átmenetet. Azért félcserjék, mert csak 
a talajközeli részük fásodik meg, a feljebb lévő lágy szárúnak 
tekinthető, ezért télen elfagynak. A vesszők őszre csak részben 
érnek be, nagy részük a tél folyamán visszaszárad, visszafagy. 
Tavasszal azután a földhöz közeli részekből vagy a föld alatti 
gyökérnyakból erős, új vesszőket fejlesztenek. A bokrok met-
szési időpontját a virágzás idejéhez kell igazítani. Ha nem így 
teszünk, a virágrügyekben lévő kezdeményeket levagdaljuk, 
így a virágzás mennyiségét jelentősen csökkentjük. Egyes fa-
jok az éves vesszők oldalrügyeiből közvetlenül, vagy az azok-
ból fejlődő rövid hajtásokon tavasszal virágoznak. Ezeket ta-
vasszal, közvetlenül az elvirágzás után jó metszeni, így a nyár 
folyamán fejlődő hajtásokon biztosítják a következő évi virág-
zást. 

A másik csoporthoz, az aktuális évi hajtások végén virágzó 
fajokhoz a később nyíló díszcserjék tartoznak. Ezeket met-
szeni mindig kora tavasszal kell, rügyfakadás előtt. A megha-
gyott rügyekből kevesebb, de erőteljesebb hajtás fejlődik. 
Ezek dúsan virágoznak majd. Az első csoport tehát kora ta-
vasztól az előző évi hajtásokon, az előző nyáron kifejlődött vi-
rágrügyekből hozza virágait, legtöbbször még lombfakadás 
előtt. Ide tartozik az aranyfa (Forsithya), a téli jázmin (Jasmi-
num nudiflorum), a törpe mandula (Amygdalus nana), a baba-
rózsa (Prunus triloba), a gyöngyvirágcserje (Deutzia scabra), 
a jezsámen (Philadelphus coronarius), a füzek (Salix), a korai 
gyöngyvesszők (Spiraea vanhouttei), a lila akác (Wisteria si-
nensis). Ezeket a cserjéket nem szabad a tél végén metszeni, 
ezzel ugyanis eltávolítanánk a már kifejlődött virágrügyeket, 
amelyek tavasszal nyílnának. Ezeket közvetlenül az elvirágzás 
után, lehetőleg lombfakadás előtt kell metszeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gyöngyvirágcserje 
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A virágokat az évi hajtásokon hozók (lehet hajtáscsúcson, 
oldalhajtáson, levélhónaljban) esetében a virágok legkorábban 
júniusban nyílnak. Ezeket a cserjéket tél végén, a hajtásnöve-
kedés előtt metsszük. Nem kell félni az erőteljes visszavágás-
tól, hiszen minél jobban megmetsszük a növényeket, annál 
erőteljesebb a hajtásnövekedés és mivel ezekben hozzák a vi-
rágot, ez a dús virágzás alapfeltétele is. Ide a következő cserjék 
tartoznak: nyáriorgona (Buddleja davidii), kékszakáll (Cary-
opteris incana), fehér som (Cornus alba), mályvacserje (Hibis-
cus syriacus), orbáncfű (Hypericum), cserjés pimpó (Potentilla 
fructicosa), nyári gyöngyvesszők (Spiraea bumalda), hóbogyó 
(Symphoricarpos), barátcserje (Vitex agnus-castus), trombita-
folyondár (Campsis radicans), kúszó loncok (Lonicera). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mályvacserje 

Egyes bokrok nagyon kis mértékű beavatkozással metsz-
hetők (vagy feláldozzuk a virágzásukat). Ide azok a fajok tar-
toznak, amelyek jellemzően két évnél időseb hajtárrészeken 
hozzák virágaikat, mint például a japánbirs (Chaenomeles), a 
júdásfa (Cercis siliquastrum), a madárbirsek (Cotoneaster). 
Ezeket a bokrokat a tél végén enyhén nyessük meg, főleg a 
száraz, beteg részeket távolítsuk el. 

Vannak még metszést nem igénylő bokrok, melyeket sérü-
lés esetén igazítsunk ki. Nagyon nehezen regenerálódnak és 
metszés nélkül is szép, arányos formát nevelnek, ezért szük-
ségtelen a rendszeres alakítgatásuk. Ilyen például a japán juhar 
(Acer palmatum), a magnóliák (Magnolia), a boroszlán (Daph-
ne), a cserszömörce (Cotinus coggygria) és az ecetszömörce 
(Rhus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Japán juhar 
Az örökzöldek nem tartoznak ugyan a cserjék közé, de van 

néhány intenzíven növő fajuk. Itt az erőteljes növekedésűeknél 
az évi fiatal hajtások megrövidítésével elérhetjük, hogy tömö-
rebb koronát neveljenek, mint például a leylandi ciprus. A 
lassú növekedésű fajtákat azonban ne metsszük, mert nehezen 
regenerálódnak. Egy fenyő vezérhajtásának kivágása után öt-
hat év is eltelhet, mire egy másik része átveszi annak szerepét. 
Végül vegyük figyelembe azt is, hogy sok énekesmadár fész-
kel növényeink jótékony ölelésében. Ne háborgassuk őket az 
április-augusztus közöti időszakban. 
 

Holdnaptár – 2022. február 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. kedd 
Vízöntő – Újhold 

● virágos növények 
● gyümölcsgyűjtés és 

tárolás 
 

2. szerda 
Halak – Növő hold 

● virágos, leveles növé-
nyek ültetése, vetése 

● locsolás, öntözés 
● fűnyírás 

3. csütörtök 
Halak – Növő hold 

● leveles növények ül-
tetése, vetése 

● locsolás, öntözés 
● fűnyírás 

4. péntek 
Halak – Növő hold 

● leveles növények, gyü-
mölcsök 

● locsolás, öntözés 
● fűnyírás 

5. szombat 
Kos – Növő hold 

● magvak, gyümölcsök 
● gyümölcsök gyűjtése, 

eltevése, tárolása, fa-
gyasztása 

6. vasárnap 
Kos – Növő hold 

● gyümölcsök 
● gyümölcsök gyűjtése, 

eltevése, tárolása, fa-
gyasztása 

7. hétfő 
Bika – Növő hold 

● gyökérnövények 
● gyökeresek gyújtése, 

eltevése, fagyasztása 
 

8. kedd 
Bika – Növő hold 

● gyökérnövények 
● gyökeresek gyújtése, 

eltevése, fagyasztása 
 

10. csütörtök 
Ikrek – Növő hold 

● virágos növények ül-
tetése, vetése 

● locsolásra alkalmatlan 
 

11. péntek 
Ikrek – Növő hold 

● virágos növények ül-
tetése, vetése 

● locsolásra alkalmatlan 
 

9. szerda 
Ikrek – Növő hold 

● virágos növények ül-
tetése, vetése 

● locsolásra alkalmatlan 
 

12. szombat 
Rák – Növő hold 

● virágos növények 
● ültetés, vetés 
● fűnyírás, locsolás 
 

13. vasárnap 
Rák – Növő hold 

● leveles növények 
● ültetés, vetés 
● fűnyírás, locsolás 
 

14. hétfő 
Oroszlán – Növő hold 
● leveles növények, gyü-

mölcstermők ültetése 
● gyümölcsök fagyasz-

tása 
 

15. kedd 
Oroszlán – Növő hold 
● gyümölcstermők ülte-

tése, gyümölcsök fa-
gyasztása 

● gyomlálás 

16. szerda 
Oroszlán – Telihold 

● gyümölcstermők ülte-
tése, gyümölcsök fa-
gyasztása 

● gyökérnövények 

17. csütörtök 
Szűz – Fogyó hold 

● gyökérnövények ülte-
tése, vetése 

● gyomlálás 
 

18. péntek 
Szűz – Fogyó hold 

● gyökérnövények ülte-
tése, vetése 

● gyomlálás 
 

19. szombat 
Mérleg – Fogyó hold 

● gyökérnövények, virá-
gok ültetése, vetése 

● locsolásra alkalmatlan 
 

20. vasárnap 
Mérleg – Fogyó hold 

● gyökérnövények, virá-
gok ültetése, vetése 

● locsolásra alkalmatlan 
 

21. hétfő 
Skorpió – Fogyó hold 
● virágok, leveles növé-

nyek ültetése, vetése 
● locsolás 
● fűnyírás 

22. kedd 
Skorpió – Fogyó hold 
● leveles növények ülte-

tése, vetése 
● locsolás 
● fűnyírás 

23. szerda 
Nyilas – Fogyó hold 

● leveles növények, gyü-
mölcstermők ültetése 

● gyümölcsgyűjtés, tá-
rolás, fagyasztás 

24. csütörtök 
Nyilas – Fogyó hold 

● gyümölcstermők nö-
vekedése, ápolás 

● gyümölcsgyűjtés, tá-
rolás, fagyasztás 

25. péntek 
Nyilas – Fogyó hold 

● gyümölcstermők, gyö-
keresek növekedése 

● gyümölcsgyűjtés, tá-
rolás, fagyasztás 

26. szombat 
Bak – Fogyó hold 

● gyökeresek ültetése, 
vetése, tárolása 

● gyümölcsök tárolása  
● gyomlálás 

27. vasárnap 
Bak – Fogyó hold 

● gyökeresek ültetése, 
vetése, tárolása 

● gyümölcsök tárolása  
● gyomlálás 

28. hétfő 
Vízöntő – Fogyó hold 
● virágos növények nö-

vekedése 
● gyümölcsök tárolása  
● locsolásra alkalmatlan 

A sövények metszése annyiban tér el és egyszerűbb a fent 
leírtaknál, hogy itt a növények zöld falat képeznek, így nem 
okoz gondot, ha metszésükkel megcsappantjuk virágzásuk 
mennyiségét. A nyírásra a legideálisabb, amikor az aktuális 
évi hajtások növekedése befejeződött. Ezek a hajtások enyhén 
fásodtak, azaz nem túlságosan hajlíthatók már. Minden nyírás-
nál kicsit nagyobbra hagyjuk a sövényt, mint amekkora koráb-
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ban volt – erre elegendő pár centiméter is. A lényeg, hogy az 
aktuális évi friss lombozatból maradjon rajta. A sövényt az 
évek során úgy formáljuk, hogy az alsó keresztmetszet vasta-
gabb legyen a felsőnél, mert csak így lesz jó az alsóbb részek 
benapozottsága. Ennek híján alul fel fog kopaszodni a sövény. 
Az előbb leírt metszési mód a szabályos formára nyírt sövé-
nyekre vonatkozik. A színes, négy évszak sövények esetén 
nincs formára nyírás. Ott a cserjéket egyedileg, a virágzásuk-
nak megfelelő időben alakítsuk. 

Bollók Ferenc 
 

Az elmúlt esztendőben többször szólítottak meg hason-
ló problémával, miszerint gyümölcsfájuk törzse nem vas-
tagszik kellő mértékben, gyenge marad, nehezen viseli a 
terebélyesedő korona súlyát. Máskor arról számolnak be, 
hogy a termőre fordulás szokásos idejében nem kezdenek 
virágozni, nem terem gyümölcs. 

Mindkét esetben a táplálkozási egyensúly megbomlását 
tapasztaljuk. Ilyenkor szemléljük meg talajunkat és avat-
kozzunk be a korábban említett módokon. Jó eredménnyel 
alkalmazhatjuk a törzs – szükség esetén a vastagabb ágak – 
köpölyözését. Olyasmi ez, mint az orvostudomány őskorá-
ban alkalmazott, hasonlóan köpölyözésnek nevezett érvá-
gás, amelytől minden betegség gyógyulását remélték. Le-
het, hogy a gyümölcskertészek is csupán tudatlanságból, 
jobb híján köpölyöznek, és tudományosabb módszerekkel 
biztosabb eredményt adnának. 

A köpölyözést a törzs hosszanti felmetszésével óvato-
san hajtjuk végre. Legjobb időpontja a rügyfakadáskor van. 
Ne egy metszést készítsünk a törzs teljes hosszában, hanem 
megszakítva, több helyen hasítsuk be a kérget a törzsön 
vagy az ágakon. Az eredmény sokszor valóban megdöb-
bentő, mert a páncél szorításától megszabadult törzs szinte 
napról napra megvastagszik, és a következő évre rendsze-
rint helyreáll a fa biológiai egyensúlya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magnólia

Bolygónk jeles napjai 
 

Évezredek óta járja égi útját Föl-
dünk. Forog saját tengelye körül, így van 
éjjelünk és nappalunk. Eközben kering 
hatalmas, éltető csillagunk, a Nap körül, 
hogy mérhessük a múló időt évről évre. 
Valamikor azt tanultam, hogy a lét hatá-
rozza meg a tudatot. Ám, ahogy egyre 
több tavaszt értem meg, már inkább haj-
lok afelé, hogy a tudat határozta meg a 
létet, létünket a világegyetemben. 
 

Minden ki van találva. Minden olyan 
tökéletes. Tökéletes lehetne! De az em-
ber, a civilizált, szinte mindent elront a 
környezetében. És már azon gondolko-
dunk, hol lehet valahol másik bolygón 
tovább élnie az emberiségnek. Én azt 
mondom, itt, a Földön kell megtalálnunk 
a helyes utat, immár a 24. óra vége felé. 

Na de eléggé eltértem attól a témától, 
amiért tollat ragadtam. A Földnek négy je-
les napjáról szólok, melyek meghatároz-
zák az évszakok folyamatos váltakozását, 
körforgását, az átmenetekkel együtt. 
 

Ezek pedig: évente két alkalommal van 
napéjegyenlőség és évente 2 alkalommal
pedig napforduló. A tavaszi napéje-
gyenlőség ideje: március 21. Az őszi 
napéjegyenlőség ideje: szeptember 23.
A téli napforduló ideje: december 21. 
A nyári napforduló ideje: június 22. 
A témában további információk: 

Varga Domokos – Varga András: Ég és 
Föld. Kérdések könyve. Móra Ferenc If-
júsági Könyvkiadó, 1985 

Pulai Istvánné
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a folyó-, mind az állóvizeinkben. A Balaton-ban a nem túlságo-
san benőtt és kevésbé iszapos partközeli részeket kedvelik. 3-
4 éves korukra érik el az ivarérettséget. Hazánkban április-má-
jusban ívnak, 10-17 fokos vízhőmérsékleten. Nem szeretik a 
hirtelen lehűléseket – olyankor nászukat megszakítják. 
 

Az év hala: a bodorka 
Tisztelt Horgász Sporttársak! 

Néhányan talán már értesültetek róla, hogy a 2022-es év halának a bodorkát válasz-
tották a Magyar Haltani Társaság megadott három jelöltje közül. Szavazni 2021. de-
cember 31-én, déli tizenkettőig lehetett. A beérkező szavazatok alapján, az 2022. év 
első helyezettje a bodorka lett, a szavazatok 55 százalékával. A második helyen az 
egyébként védett széles durbincs végzett 25 százalékkal, míg a harmadik hely a ba-
golykeszegnek jutott, 20 százalék szavazattal. 
 Csupán az érdekesség kedvéért szeretném felsorolni, hogy mi-
lyen sokféleképpen ismerik hazánkban a bodorkát. Egyéb ne-
vei: bódorkeszeg, bodri, bőke, bürke, göndér, őnhal, pápake-
szeg, pirosszárnyú koncér, tamáskeszeg, vereskeszeg, veres-
szárnyú keszeg, veresszárnyú koncér, vörösszárnyú koncér.  

A bodorka teste viszonylag magas; magassága kb. harmada a 
testhosszának. Szája csúcsba nyílik, testét viszonylag nagy 
pikkelyek borítják. A háta rendszerint olajzöld, oldalai ezüstös 
színűek. A has és farok alatti úszó élénkvörös, a többi inkább 
szürkés és csak enyhén vörhenyes. 
 

Elterjedési területe 
Európa és Szibéria. 
Élőhelyüket illetően 
nem a válogatós fa-
jok közé tartoznak:
megtalálhatók mind 

 
 
 
 
 
 
 

Miután aránylag nagy tömegben előforduló 
halfaj, így vizeink életében jelentős szere-
pet tölt be. Fontos táplálékul szolgál a raga-
dozóknak, például a csukának, a harcsának 
és a fogassüllőnek. A bodorka egyike a leg-
jobb csalihalaknak, mivel szívós és horogra 
tűzve hosszú ideig életben marad. Bár 
eléggé szálkás, de jól elkészítve igazán íz-
letes halnak számít. 

Sporttársi üdvözlettel: 
Id. M.S.
Forrás:

Pintér Károly:
Magyarország halai. Akadémiai Kiadó, 

1989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A bodorka a keszeghez hasonlóan, ala-
posan beirdalva, akár natúr, akár papri-
kás lisztbe forgatva, olajban kisütve fo-
gyasztható. Húsa kiváltképp ősszel és té-
len igazán ízletes, amikor zsírtartalma 
magasabb.  
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A világháló fenyegetettségei nem csak a felnőtteket érintik, hanem a fiatalabbakat is, akik tapasz-
talatlanságuk miatt még nagyobb veszélynek vannak kitéve. A gyerekek egyre hamarabb veszik 
birtokba az internetet, már kisiskolás korban is remekül kiismerik magukat az online világban. A 
keresők segítségével pillanatok alatt megtalálják a válaszokat a kérdéseikre, rengeteg online játék-
kal játszanak, chatelnek, videókat néznek, jelentős részük pedig a korhatárokat megkerülve már a 
közösségi oldalakon is aktív életet él. Az egyre önállóbb használatból adódóan a rájuk leselkedő ve-
szélyek palettája is kibővül, ezért fontos, hogy segítsük őket a tudatos és biztonságos internetezésben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biztonságos internetezés 

A mostani gyermekeket (Z generáció) nem véletlenül ne-
vezik digitális bennszülötteknek, hiszen életkoruknál fogva ők 
az elsők, akik beleszülettek a digitális technológiák és közös-
ségi oldalak világába. Nagyon korán megtanulták ezen eszkö-
zök használatát. Magabiztosan mozognak az online térben, vi-
szont a felelősségtudatuk hiánya és a kíváncsiságuk könnyen 
veszélybe sodorhatják őket. 

Léteznek olyan technikai megoldások, amelyek segítségé-
vel ezek a veszélyek csökkenthetők, ám ezek sem helyettesítik 
a tudatos internethasználatra történő nevelést, a veszélyek és a 
biztonságos internetezés szabályainak megismertetését, amely 
elsősorban a szülők feladata. 

 

 
 
 
konyabb eszköz a gyermekek védelmére. Hatásosabb lehet, ha 
a szülők egyenrangú félként kezelik a gyermeküket és egy kö-
tetlen beszélgetés során átbeszélik a lehetséges veszélyeket. 
Ilyenkor a gyermekek is megoszthatják a saját tapasztalataikat, 
ami különösen fontos lehet, hiszen a szülők is tanulhatnak tő-
lük. Egy-egy ilyen beszélgetés alkalmával érdemes a követke-
zőkre kitérni: 
 

 
A Veszprém Megyei 

Rendőr- 
főkapitányság 

hírei 
 

● Az internet anonimitást biztosít, nem tudható, ki van 
a profil mögött. Az interneten bárki mondhatja ma-
gát bárkinek! 

● Ami online megosztásra kerül egyszer, az évekkel ké-
sőbb is látható lesz. 

● Csak olyan képeket töltsön fel magáról, amiket ké-
sőbb is mindenki előtt vállalhatónak tart. Amikor 
megosztásra kerül valami, sosem tudhatni, végül hova 
jut el és ki fogja látni. 

● Tartsa észben, hogy amit a webkamerán mutat, azt a 
másik oldalon rögzíteni lehet. Ne csináljon olyat web-
kamera előtt, amit később nem vállalna szívesen, 
mert felvétel készülhet róla. 

● Soha ne ossza meg a személyes adatait, a lakcímét, a 
születési dátumát vagy telefonszámát olyan emberek-
kel, akiket nem ismer személyesen, és nem bízik meg 
bennük. 

● Közösségi oldalon ne jelöljön vissza olyan embereket 
barátként, akiket nem ismer a valós életben is, 
ugyanis ezek az ismeretlen ismerősök sok személyes 
információt megtudhatnak róla. 

● Amennyiben olyan személlyel találkozna, akit online 
ismert meg, mindig szóljon előre és csakis szülői en-
gedéllyel és jelenlétében találkozzanak! 

● Tanulja meg, hogyan lehet lementeni a chatszövegeket 
és a kommenteket, hogy problémás esetben, online 
zaklatás esetén legyen bizonyíték. 

● Ha egy ajánlat az interneten túl jó ahhoz, hogy igaz 
legyen, akkor valószínűleg nem az. 

● Nem minden igaz, amit az interneten olvas vagy lát. 
Tájékozódjon és ellenőrizze az információkat több 
forrásból is. 

● Gyanús oldalakról ne töltsön le semmit, károsíthatják 
a számítógépet! 

 

Mit tehet a szülő? 
Ahogy a legtöbb esetben, úgy az on-

line veszélyeknél sem a tiltás a leghaté-
konyabb eszköz a gyermekek védel-

A gyerekek mellett nekünk, felnőtteknek is képeznünk kell 
magunkat, új ismereteket kell elsajátítanunk és meg kell érte-
nünk, hogy gyermekeink életét hogyan befolyásolja az állandó 
online jelenlét. A gyerekek biztonságtudatos oktatása mellett 
nekünk is el kell tudnunk igazodni ezen a területen, hogy va-
lóban segíteni tudjunk. 

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Az adatvédelem 
nemzetközi napja 

2007 óta január 28-a az adatvédelem nemzetközi napja. 
Az Európai Parlament és a Tanács új adatvédelmi ren-
delete, a GDPR 2018. május 25-én lépett életbe. Ezzel az 
adatvédelmet az egész Európai Unióban egységes rende-
let szabályozza. 
Az adatvédelem napját az a felismerés hívta életre, hogy az 
állampolgárok nem ismerik eléggé a személyes adataik vé-
delméhez kapcsolódó jogaikat, az adatkezelés szabályait, 
érdekeiket nem merik és nem tudják megvédeni, így kiszol-
gáltatottá válhatnak. A digitalizáció és a technika rohamos 
fejlődése azonban személyes adatok magasabb szintű vé-
delmét tette indokolttá. Az egységes adatvédelmi rendelet, 
vagyis a GDPR jelentősebb biztonságot és sokkal komo-
lyabb számon kérhetőséget jelent az állampolgárok szá-
mára. 
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ADATVÉDELMI 
ÉS VÁSÁRLÁSI PREVENCIÓS TANÁCSAINK 
 Internetes vásárlást csak megbízható helyről, biztonságos web-

áruházban intézzen! 
 Bankkártyaadatait (bankkártyaszám, lejárati dátum, CVV / 

CVC2 kód) csak olyan weboldalakon adja meg, amelyeket ismer 
és megbízhatónak tart. 

 E-mail üzenetben vagy bármilyen felugró felhívás során soha ne 
adja meg bankkártyájának adatait! 

 Kapcsolja ki a böngészőben a jelszavak automatikus megjegyzé-
sére szolgáló funkciót! 

 A kéretlen e-mailekre ne válaszoljon, és semmiképpen ne adja 
meg személyes adatait! 

 Használja a bankok által nyújtott biztonsági SMS szolgáltatáso-
kat, és ügyeljen arra, hogy mobiltelefonja lehetőleg mindig Önnél 
legyen! 

 A bankkártyát és a PIN kódot, banki internetes ügyintézéshez 
szükséges kódjait, felhasználónevét soha ne tartsa egymás mel-
lett! 

 Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska külső zse-
beiben, és ne vigyen magával „felesleges” iratokat, kártyákat (pl. 
útlevél, többféle bankkártya, hitelkártya)! 

 Tervezze meg az online vásárlást és a költségeket, a fizetés mód-
ját! 

 Vásárláskor, az áru válogatásakor, nézelődéskor soha ne tegye le 
táskáját, pénztárcáját a pultra vagy a bevásárlókocsiba, ne 
hagyja azokat felügyelet nélkül! 

 Tömegközlekedési eszközön fel- és leszállás közben táskáját, cso-
magját lehetőleg szorítsa magához! 

 Ajánlott válltáskájának szíját testén keresztbe akasztva, és a tás-
kát maga előtt fogva, vagy szorosan a teste és a karja közé szo-
rítva közlekedni! 

 

Forrás: 
ELBIR 2022. január – 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 

a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
ajánlásával 

 

OLVASÓPRÓBA 

Ivanics Ferenc: Lunáris depresszió – Tu-
dományos-fantasztikus novellagyűjte-
mény. Hangoskönyv és ebook. Helma 
Kiadó, 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja köré társaságot szervezett, a Bakonyi Csillagá-
szati Egyesületet, mellyel megalakulásuk után 
nem sokkal, 2019-ben Civil-díjat nyertek, mégpe-
dig a legígéretesebb fiatal szervezetként. S a kitün-
tető címnek meg is felelnek: számtalan, sikeres be-
mutatót, előadást szerveznek, s már kétszer is lég-
körmérő ballont juttattak a sztratoszférába: első 
Űrbatyu projektjük során, 2019-ben 26532 méte-
res magasságba, egy évre rá, 2020-ban 30640 
méterre jutott az általuk felbocsátott egység. 
Ha valaki komolyan vesz egy hobbit, nem elég-
szik meg annak egyetlen szeletével. Így van ez-
zel Ivanics Ferenc is, aki a sci-fi irodalom nagy 
kedvelője. És aki elhivatottan olvas, előbb-utóbb 
maga is írni kezd: Feri most íróként mutatkozik 
be a nagyközönség előtt. A Balatonkenesei Hír-
lap olvasói ismeretterjesztő írásai mellett már 
találkozhattak szépirodalmi munkájával is: 2017 
decemberében és 2018 januárjában jelent meg 
lapunkban a mostani kötet címadó novellája, a 
Lunáris depresszió. S a történet itt nem állt meg: 
a szóban forgó novella és egy másik, a Progra-
munk célja az Új Galaxis antológiában is napvi-
lágot látott, 2014-ben Zsoldos Péter-díjra is je-
lölték őket. 
Segítségünkre van a tudomány? Vagy az álta-
lunk alkotott, az életünket megkönnyíteni létre-
hozott technika lassan a fejükre nő? A fejlődést 
megállítani nem lehet, de hol van ebben az új 
világban az ember helye? Csupa olyan kérdés, 
melyekkel napjaikban lépten-nyomon találkoz-
hatunk. Szerzőnk ebben a közegben hozza közel 
hozzánk a XXI. század sokszor most is a saját 
útvesztőiben eltévedt emberét. 
A kötet borítóját Feri felesége, Ivanics-Rieger 
Klaudia készítette. Személyében a szerző nagy-
szerű segítőtársra talált: a hobbijuk is egy.  
Feri gyerekkori álmát megvalósítva azzal foglal-
kozik, amivel mindig szeretett volna. Hogy nincs 
számára lehetetlen, ha az űrkutatásról és az isme-
retterjesztésről van szó, azzal eddig is tisztában 
voltunk. Most azt is megtudjuk, milyen jó tollú író. 

– nk – 

Újra kenesei szerző 
művét üdvözölhetjük 
a megjelentek sorában.
Ezúttal Ivanics Ferenc
novelláit ajánljuk szí-
ves figyelmükbe. 

Ferit valószínűleg nem
kell bemutatni Kene-
sén. Elég, ha annyit 
mondunk: ő a csilla-
gász. És ha még eny-
nyi lenne! De sokkal 
több. Szeretett hobbi-
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy távoli ország, Rá-
tartia. Ebben az országban uralkodott a messze földön híres 
Kevély Károly király. Az ő gyönyörű szép leánya volt Piperke 
hercegnő, kiről most egy történetet elmesélek. 

A királynak Piperke volt az egyetlen gyermeke, nem csoda 
hát, hogy amit csak tudott, megadott neki. Piperke kívánságait 
állandóan száz szolga leste. A lakomákon neki tálalták fel a 
legfinomabb ételeket, a kertben a legszebb virágok az ő ablaka 
előtt nőttek. Az ifjú hercegnőt mégis az tette igazán boldoggá, 
ha egy társaságban mindenkinél gyönyörűbb ruhában parádéz-
hatott. 

Egy napon hívatta őt édesatyja, és azt mondta neki: 
– Drága leányom, Piperke! Nagy hírem van számodra. 

Holnap világra szóló bált rendezünk a palotában, melyre meg-
hívtuk Dalia herceget is, Elegancia trónörökösét. Kérlek, vedd 
fel a bálra a legszebb ruhádat, szeretném, ha Dalia herceg 
szeme megakadna rajtad! Mindkét ország dicső jövőjét szol-
gálná, ha ti ketten egybekelnétek. 

Piperke hercegnő repesett a boldogságtól. Nemcsak annak 
örült, hogy ragyogó ruhában mutatkozhat, hanem – mi tagadás 
– Dalia herceg is közel állt szívéhez. Szaladt a szobájába, és 
utasította a szolgákat, hozzák elő a báli ruháit. 

– Ez túl sötét – mondta az egyikre. 
– Ezen kevés a csipke – hajította félre a másikat. 
– Ennek meg nem elég pörgős az alja! – legyintett a har-

madikra. 
– Ez meg nem illik a hajam színéhez – sóhajtott lemondóan 

a negyedik láttán. 
Hiába hordták oda az egész ruhatárát, Piperke egyikkel 

sem volt megelégedve. Estére kimerülten roskadt le az ágyára. 

– Mit fogok így felvenni? – 
kesergett.  – Ki fognak nevetni! 
Inkább el sem megyek a bálba! 

A komorna jelentette Károly 
királynak, hogy leánya nem talált 
megfelelő ruhát, veszélybe került 
a tervezett menyegző. Nosza, össze is ültek nyomban a minisz-
terek és tanácsadók. Egész éjszaka tanakodtak, hogyan oldják 
meg a válsághelyzetet. Szerencsére a kincstárnok hallott egy-
szer egy indiai szabómesterről, aki varázslatos ruhákat árul 
gazdag hölgyek részére. 

Alig hajnalodott még, amikor futárt indítottak a szabómes-
terért. Délutánra meg is érkezett a mester a palotába, hóna alatt 
egy kisebb csomaggal. Körbevették azonnal a miniszterek, Pi-
perke és édesatyja alig bírt odafurakodni. Mind látni akarták, 
milyen csodálatos ruhaköltemény kerül elő a csomagból. 

Annál nagyobb volt a megrökönyödésük, amikor a szabó-
mester egy egyszerű, fehér vászonruhát húzott elő, és tartott a 
magasba. 

– Ez minden? – kérdezte elképedve Károly király. – Ezért 
fizessek neked egy zsák aranyat, te csaló? 

– Felség, megértem felháborodásodat, de ez a varázsruha 
életem főműve – felelte alázattal a szabómester. – Bele van 
szőve a keleti varázslás minden tudománya. Képes arra, hogy 
pontosan olyanná változzon, amilyenné a viselője szeretné. 

– Ez már tetszik! – lelkendezett Piperke. – Add csak ide, 
hadd próbálom fel! 

A hercegnő elrobogott a szobájába a ruhával, s percek 
múlva ragyogó, arannyal átszőtt, gyémántokkal ékesített báli 
kosztümben jelent meg. A miniszterek tapsviharban törtek ki, 

Piperke báli ruhája 
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a király pedig azonnal utasította a kincstárnokot, fizesse ki a 
szabómestert. 

– Még egy fontos dolgot el kell mondanom, hercegkis-
asszony – szólt távozóban a szabómester. – A varázslat csak 
addig működik, míg a viselője is úgy akarja. 

– Ez csak természetes – legyintett Piperke. 
A hercegnő büszkén sétálgatott csillogó ruhájában a folyo-

sókon. Minden tükörnél megállt, forgolódott, nem győzött 
gyönyörködni magában. Hanem ahogy közeledett a bál meg-
nyitója, egyre inkább úgy érezte, hogy még mindig nem elég 
szép a ruhája. Vissza is vonult a szobájába, hogy még csinosít-
gassa magát. 

Billegett az öltözőtükör előtt, és közben sorolta a kívánsá-
gait. 

– Ide a mellemre kell egy zsabó. És legyen egy hosszú 
uszály, flitterekkel. A derekamon aranyszínű öv. Hátul meg 
egy vörös színű selyem masni. 

A ruha pedig folyamatosan változott, ahogy kérte. 
Sorra érkeztek a vendégek, és Piperke nem volt sehol. Hi-

ába kopogtattak az ajtaján, a hercegnő nem jött elő. Végül Ká-
roly király nem bírta tovább, és benyitott. Piperke a tükörnek 
dőlve keservesen zokogott. Ruhájáról minden irányba roska-
dásig lógtak a csipkék, szalagok, gyöngysorok, mozdulni is 
alig tudott már benne. 

– Elég volt! – sikította Piperke. – Utálom ezt az átkozott 
ruhát! Látni sem akarom többé! 

Abban a pillanatban a ruha visszaváltozott egyszerű fehér 
vászonruhává. Kívánhatott aztán már a hercegnő akármit, a 
ruha nem engedelmeskedett többé. 

– Ha így jártál, hát így jössz a bálba – döntötte el édesatyja. 
– Indulás, egy-kettő! 

– Inkább a halál! – felelte durcásan Piperke. 
– Hogyisne! Első az államérdek! Szolgák, vigyétek! 

Az ajtónállók felkapták két oldalról Piperke hercegnőt, hi-
ába ellenkezett, rúgkapált. Végigszaladtak vele a folyosón, és 
betuszkolták a bálterembe. Szegény Piperke! El akart süly-
lyedni szégyenében, mikor a sok felcicomázott dámát megpil-
lantotta. Karjaival próbálta rejtegetni egyszerű vászonruháját. 

A teremben hirtelen elhallgatott a zene. A beállt csendben 
csak a jelenlévők suttogását lehetett hallani. 

– Oh! …Ez elképesztő! …Hihetetlen! …Micsoda merész-
ség! 

Piperke ki akart szaladni, de az ajtót gondosan bezárták 
mögötte. A vendégseregből egyszer csak előlépett a jóképű és 
elegáns Dalia herceg. Mélyen meghajolt a hercegnő előtt és 
így szólt. 

– Fenséges hercegnő, az ön szépségének nincsen párja a 
világon! Kérem, legyen a partnerem a nyitótáncon. 

– De… hát… a ruhám – hebegte Piperke. – Szörnyen nézek 
ki! 

– A ruhája csodálatos – felelte a herceg. – Nézzen csak kö-
rül, fenség! A sok úri hölgy a megannyi fodorral, tüllel, csip-
kével mind csak saját csúfságát palástolja. Ez az egyszerű fe-
hér ruha azonban kiemeli az ön természetes, hibátlan szépsé-
gét. 

A hercegnő hálásan elmosolyodott, és nem foglalkozott 
többet a ruhájával. Annál inkább törődött a megnyerő modorú 
Dalia herceggel. Egész éjszaka együtt táncoltak, saját boldog-
ságukra és persze szüleik legnagyobb örömére. 

Attól a naptól kezdve Piperke hercegnőt nem érdekelte 
többé a csillogás-villogás. Hamarosan népének szeretett ki-
rálynéja lett a dicső és igazságos Dalia király oldalán. …Na jó, 
ez így nem egészen igaz. Addig még történt egy és más, ha 
érdekel titeket, egyszer majd azt is elmesélem. 

 
Csesznák András

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FEBRUÁR 

         1.         

        2.          

         3.         

       4.           

5.                  

       6.           

       7.           

      8.            

     9.             

      10.            

     11.             

1. Fiatal jogász és ju-
hász neve. 

2. A 2022-es év ma-
dara. 

3. Akol-lakók. 
4. Február 24-i időjós-

ló nap. 
5. Boldogasszony nap-

ja más néven (02. 
02.). 

6. December, január, 
február = tél, más-
képpen … ideje. 

7. Egészítsd ki a hiá-
nyos tréfás közmon-
dást: „A … a görbe 
embert szereti.”. 

8. A hamvazószerdát 
megelőző nap neve. 

9. … farkán vannak az 
igazi karneválok. 

10. Állat, amelyik sa-
ját árnyékából „jó-
sol”. 

11. … szerdával kez-
dődik a 40 napos 
böjt húsvét előtt. 

A kiemelt sorban e hónap népies neve olvasható. 

A farsangi időszak idén január 6-tól március 2-ig tart. Húsvét: április 17-18. Készítette: 
Pulai Istvánné 
és Pulai Anna 
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Éves hulladékszállítási naptár – 2022 

  

Január 
Kommunális hulladék 
4., 11., 18., 25. (kedd) 

Szelektív hulladék 
24. (hétfő) 
Fenyőfa 
14., 28. 

 

BALATONKENESE A VASÚTTÓL A BALATON-PARTIG 
Január 

Kommunális hulladék 
4., 11., 18., 25. (kedd) 

Szelektív hulladék 
24. (hétfő) 
Fenyőfa 
14., 28. 

 

Február 
Kommunális hulladék 
1., 8., 15., 22. (kedd) 
Szelektív hulladék 

28. (hétfő) 
 

 

Február 
Kommunális hulladék 
1., 8., 15., 22. (kedd) 
Szelektív hulladék 

28. (hétfő) 
 

 

Március 
Kommunális hulladék 

1., 8., 15., 22., 29. (kedd) 
Szelektív hulladék 

28. (hétfő) 
Lomtalanítás 

22. (kedd) 
 

 
 

Április 
Kommunális hulladék 
5., 12., 19., 26. (kedd) 

Szelektív hulladék 
25. (hétfő) 

Zöldhulladék 
12. (kedd) 

Lomtalanítás 
26. (kedd) 

 

Március 
Kommunális hulladék 

1., 8., 15., 22., 29. (kedd) 
Szelektív hulladék 

28. (hétfő) 
Lomtalanítás 

22. (kedd) 
 

 
 
 

Április 
Kommunális hulladék 

5., 12. (kedd) 
17., 24. (vasárnap) 
Szelektív hulladék 

25. (hétfő) 
Zöldhulladék 

12. (kedd) 
Lomtalanítás 

26. (kedd) 
 Május 

Kommunális hulladék 
3.,10., 17., 24., 31. (kedd) 

Szelektív hulladék 
23. (hétfő) 

Zöldhulladék 
10. (kedd) 

Lomtalanítás 
24. (kedd) 

 
Július 

Kommunális hulladék 
5., 12., 19., 26. (kedd) 

Szelektív hulladék 
25. (hétfő) 

Zöldhulladék 
12. (kedd) 

Lomtalanítás 
26. (kedd) 

 
Szeptember 

Kommunális hulladék 
6., 13., 20., 27. (kedd) 

Szelektív hulladék 
26. (hétfő) 

Zöldhulladék 
13. (kedd) 

Lomtalanítás 
27. (kedd) 

 
November 

Kommunális hulladék 
1., 8., 15., 22., 29. (kedd) 

Szelektív hulladék 
28. (hétfő) 

Zöldhulladék 
8. (kedd) 

 

Június 
Kommunális hulladék 
7., 14., 21., 28. (kedd) 

Szelektív hulladék 
27. (hétfő) 

Zöldhulladék 
14. (kedd) 

Lomtalanítás 
28. (kedd) 

 
Augusztus 

Kommunális hulladék 
2., 9., 16., 23., 30. (kedd) 

Szelektív hulladék 
22. (hétfő) 

Zöldhulladék 
9. (kedd) 

Lomtalanítás 
23. (kedd) 

 
Október 

Kommunális hulladék 
4., 11., 18., 25. (kedd) 

Szelektív hulladék 
24. (hétfő) 

Zöldhulladék 
11. (kedd) 

Lomtalanítás 
25. (kedd) 

 
December 

Kommunális hulladék 
6., 13., 20., 27. (kedd) 

Szelektív hulladék 
26. (hétfő) 

 
 
 

Május 
Kommunális hulladék 

1., 8., 15., 22., 29. (vasárnap) 
Szelektív hulladék 

23. (hétfő) 
Zöldhulladék 

10. (kedd) 
Lomtalanítás 

24. (kedd) 
 

Június 
Kommunális hulladék 

5., 12., 19., 26. (vasárnap) 
Szelektív hulladék 

27. (hétfő) 
Zöldhulladék 

14. (kedd) 
Lomtalanítás 

28. (kedd) 
 

Július 
Kommunális hulladék 

3., 10., 17., 24., 31. (vasárnap) 
Szelektív hulladék 

25. (hétfő) 
Zöldhulladék 

12. (kedd) 
Lomtalanítás 

26. (kedd) 
 

Augusztus 
Kommunális hulladék 

7., 14., 21., 28. (vasárnap) 
Szelektív hulladék 

22. (hétfő) 
Zöldhulladék 

9. (kedd) 
Lomtalanítás 

23. (kedd) 
 

Szeptember 
Kommunális hulladék 

4., 11., 18., 25. (vasárnap) 
Szelektív hulladék 

26. (hétfő) 
Zöldhulladék 

13. (kedd) 
Lomtalanítás 

27. (kedd) 
 

 

Október 
Kommunális hulladék 

2., 9. (vasárnap) 
18., 25. (kedd) 

Szelektív hulladék 
24. (hétfő) 

Zöldhulladék 
11. (kedd) 

Lomtalanítás 
25. (kedd) 

 
November 

Kommunális hulladék 
1., 8., 15., 22., 29. (kedd) 

Szelektív hulladék 
28. (hétfő) 

Zöldhulladék 
8. (kedd) 

 

December 
Kommunális hulladék 
6., 13., 20., 27. (kedd) 

Szelektív hulladék 
26. (hétfő) 

 
 
 

A lomtalanítást 
minden ingatlanhasználó évente egy alkalommal 

veheti igénybe, a jelzett napokon, 
amennyiben azt a szállítást megelőző hónap 15. napjáig 
írásban vagy telefonon megrendelte a szolgáltatótól. 

Levélben: 
Siókom Nonprofit Kft. 8600 Siófok, Papfődi u. 3. 

E-mail: siokom@siokom.hu 
Telefon: 06 84/503-200 

A hulladékot 
a szállítási napon reggel 7 óráig kell kihelyezni 

az ingatlan előtti közterületre. 
A későn kihelyezett gyűjtőedény ürítését 

a közszolgáltató nem köteles pótolni! 
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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 
Február 1. (kedd) Kommunális 
Február 8. (kedd) Kommunális 
Február 15. (kedd) Kommunális 
Február 22. (kedd) Kommunális 
Február 28. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Február 1. (kedd) Kommunális 
Február 8. (kedd) Kommunális 
Február 15. (kedd) Kommunális 
Február 22. (kedd) Kommunális 
Február 28. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
 

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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 Eladó: egy alig használt franciaágy; gyerek 
emeletes ágy, polcokkal, létrával és szekrény-
nyel – a szekrény külön is eladó; két szép 
anyagú, ágyneműtartós kanapé; levegőtisz-
tító készülék. Szenes Sándorné 
Tel.: 06 1/246-25-45; 31/780-23-42 

Rejtvénymegfejtés 
Február 
34. oldal 

A kiemelt sorban 
olvasható megfejtés: 

Böjtelő hava 
1. Bojtár 

2. Zöld küllő 
3. Juhok 

4. Mátyás 
5. Gyertyaszentelő 

6. Télvíz 
7. Szőlő 

8. Húshagyó 
9. Farsang 
10. Medve 

11. Hamvazó 
 

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

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

 

Legyen az Ön fotója a 

Balatonkenesei Hírlap 
borítóján vagy oldalain! 

Várjuk képeit! 

balatonkenesehir-
lap@gmail.com 

 

 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. 

A P R Ó -  
h i r d e t é s e k  

 Veszélyes fakivágás, 
favisszavágás 

megfelelő szakképesítéssel, 
gyakorlattal, 

zöldhulladék-elszállítással. 
Ingyenes árajánlatért 
hívjon bizalommal! 

Tel.: 70/4116683 

 

 

Az E.ON szolgáltatásainak kiváló 
minősége és a biztonságos ellátás ér-
dekében folyamatos korszerűsítést 
hajt végre a hálózaton. A tervszerű 
fejlesztések elvégzéséhez elengedhe-
tetlen a szolgáltatás időszakos szüne-
teltetése. 

 

Tervezett áramszünetek 
Balatonkenesén, 

2022. február 
 

2022. február 7. 
Időpontja: 8:00-10:00 
Nefelejcs utca 
Fő utca 
Széchenyi István utca 

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

2022. január 26. 
 



  Balatonkenesei Hírlap                     – 38 –     2022. február 

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 HÉNES REBEKA FOTÓJA. 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: FEBRUÁR 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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