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Radnóti Miklós: Töredék 
Oly korban éltem én e földön, 
mikor az ember úgy elaljasult, 
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra, 
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg, 
befonták életét vad kényszerképzetek. 

Oly korban éltem én e földön, 
mikor besúgni érdem volt s a gyilkos, 
az áruló, a rabló volt a hős, – 
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest, 
már azt is gyűlölték, akár a pestisest. 

Oly korban éltem én e földön, 
mikor ki szót emelt, az bújhatott, 
s rághatta szégyenében ökleit, – 
az ország megvadult s egy rémes végzeten 
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. 

Oly korban éltem én e földön, 
mikor gyermeknek átok volt az anyja, 
s az asszony boldog volt, ha elvetélt, 
az élő irígylé a férges síri holtat, 
míg habzott asztalán a sűrü méregoldat. 

. . . . . 

Oly korban éltem én e földön, 
mikor a költő is csak hallgatott, 
és várta, hogy talán megszólal ujra – 
mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, 
a rettentő szavak tudósa, Ésaiás. 
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„Inter arma silent leges” 
„Inter arma silent Musae” 

Háborúban hallgatnak a törvények 
Háborúban hallgatnak a múzsák 

(Cicero) 
Bár a világ általunk eddig ismert törvény-

szerűségei felfüggesztették magukat és a mú-
zsák hallgatnak, a költőknek mégis minden 
helyzetben van mondanivalójuk. Személyes 
tapasztalatból vagy megsejtett érzésekből. 

Nehéz most bármi mással foglalkozni, 
mint a minket körbevevő tágabb világ min-

Március 
Szerkesztői előszó 
 

Csőszi Marcell: Játszunk 
Külső szemmel az életnek mi 
mindig gyermekek leszünk. 
Keressük egymást e 
végeláthatatlan világban. 

Nem sejthetjük, hogy ez 
örökös bújócska. 
S e játékban mi mindannyian 
sose nyerhetünk. 

Lehet, nem is létezel. 
Nem létező létednek akaratát 
gyermeki bohósággal kerestem. 
Én se nyerhettem. 

 

Tisztelt Olvasóink! 
Lapunk nyomtatott formában, korlátozott pél-
dányszámban az alábbi pontokon elérhető: 
● Balatonkenese Város Polgármesteri Hiva-

tala (Béri Balogh Ádám tér 1.) 
● Városgondnokság (Fő u. 43.) 
● Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

(Kálvin János tér 4.) 
● Magyar Posta (Balatoni út 65.) 
● Dr. Saáry István Egészségház (Táncsics u. 3.)
● Tátorján Szociális Szolgáltató Intéz-

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

2.) 
● „Incsi-Fincsi” Húsbolt (Fő u. 11.) 
● Húsbolt (Mikes Kelemen utca 20.) 
● Antikvárium Balatonkenese (Széchenyi 

u. 16.) 
● Otthonka vegyeskereskedés (Fő u. 23.) 
● Balcsi Élelmiszer (Fő u. 6l/A.) 
● Villker Kenese Kft. (Szilágyi u. 15.) 

Aktuális és korábbi számok: 
www.balatonkenese.hu, 

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

dennapi eseményei, reméljük, még-
is sikerül némi feledést és felüdü-
lést hoznunk e havi lapszámunk-
kal. 

A kultúra napján lépett fel Ke-
nesén Náray Erika és a Varga Tiva-
dar Trió. A művésznővel Szűcs A-
nikó beszélgetett. – Idén is nagy 
megmérettetésekre készül Lencse 
Gábor hosszútávfutó, végignéztük 
a 2022. évi versenynaptárát. – A 
Balatonkenesei Református Nő-
szövetség történetét eleveníti fel 
Németh Gyuláné. – Gyurica Ist-
ván a második világháborút kö-
vető, cseppet sem egyszerű tár-
sadalmi helyzetről ír. 

Olvassanak örömmel! 
Egyébként meg: 

„Sors bona, nihil aliud” 
Jó szerencse, semmi más 

(Zrínyi Miklós) 
Nagy Krisztina 
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Szeretettel köszöntöm a Balatonkenesei 
Hírlap olvasóit! 

Rossz hírrel kell kezdenem ezt a hónapot: 
mindannyiunk orvosa, Dr. Németi Sándor saj-
nos elhunyt. Tizenöt éven keresztül gyógyí-

totta Balatonkenese lakosait, értünk dolgozott. Valamennyien, 
főleg a betegei hálás szívvel gondolunk rá. Csak azt kívánhat-
juk: legyen neki könnyű a föld, családja pedig vigaszt találjon. 

Az élet azonban megy tovább, és nekünk komoly feladata-
ink vannak. Mint ahogy a természet is új erőre kap, úgy kell, 
hogy mi is felvértezzük magunkat erővel és akarattal. A tava-
szi munkák hada vár ránk a kertekben, az életben és a telepü-
lésen is. Mire az újságot olvassák, bízom benne, hogy Balaton-
kenese rendelkezik elfogadott költségvetéssel, ami prognosz-
tizálhatóan nem dúskáló, bővelkedő költségvetés lesz, hiszen 
mint ahogy azt a korábbi alkalmakkor már említettem, 50-60 
millió forint a mínusz, amivel a központi költségvetés keve-
sebb forrást biztosít a számunkra. Igyekszünk ennek ellenére 
működtetni Balatonkenesét. Látjuk, hogy rengeteg feladat vár 
ránk, és látjuk, hogy már vannak észrevehető változások. A 
legszembetűnőbb Balatonkenese központjában, ahol gőzerő-
vel folynak a körforgalom kivitelezési munkálatai. Ennek so-
rán forgalomkorlátozásokra is sor kerül, melyekről folyamato-
san tájékoztatjuk a lakosságot. Minden komolyabb beavatko-
zásnál, forgalmirend-változásnál jelezni fogjuk, hogyan és mi-
képp alakulnak a körülmények. 

Márciusban a Táncsics utca járdájának és útburkolatának 
felújítása is megkezdődik. A munkaterület februárban átadásra 
került. Reméljük, mire az újságot a kezükbe veszik, már itt is 
feltűnőek lesznek a változások. 

Egy másik jelentős része a település átalakulásának, hogy 
ezzel egy időben, még a tavaszi időszakban megkezdődik a ke-
rékpárút felújítása, átépítése is. A Tompa Mihály utcai vasúti 
átjárótól a Vak Bottyán utcáig tartó szakaszon megújul az út-
burkolat, illetve a Sirály szövetkezettől a Vak Bottyán strand 
parkolójáig 3,6 méteresre szélesedik a kerékpárút. A strand vi-
zesblokk-épületétől a Széchenyi parkig szintén 3,6 méter lesz 
a szélessége, elválasztva a gyalogos járdát és a kerékpárutat. A 
tervek a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából 
valósulnak meg. Ennek során a beruházónak fákat kell kivág-
nia. Nem örülünk ennek, de a NIF Zrt.-vel való egyeztetés és 
megállapodás alapján, kenesei szokás szerint minden kivágott 
fát duplán fog pótolni a kivitelezéssel megbízott vállalkozó. A 
kerékpárút is egyfajta út a jövőbe, és az elültetendő fák is azt 
szolgálják. Mi pedig mindent megteszünk, hogy ezek a fák 
szép, nagy fává cseperedjenek, és az arra kerékpározók meg 
tudjanak alattuk pihenni. 

Mindezen munkálatokhoz türelmet kérek a lakosságtól. 
Tudom, hogy fennakadásokkal és nehézségekkel járhat, de bí-
zom benne, hogy kellő toleranciával és higgadtsággal átvészel-
hetjük a tavaszi időszakot. 

Az Önkormányzat a saját erőforrások mellett igyekszik mi-
nél több pályázaton részt venni, hogy a település szépülhessen. 
Út- és járdafelújítási, gépvásárlási pályázatokat nyújtottunk be 
a Magyar Falu Programba. E programon keresztül sokkal több 
lehetőségünk van, hogy megteremtsük a hétköznapi működés-
hez szükséges feltételeket. 

De nemcsak az Önkormányzat pályázik, hanem civil szer-
vezeteink is. Hogy csak egyet emeljek ki a sok közül: ha valaki 
elsétál a Kossuth utcába, láthatja, hogy a korábban hányatott 
sorsú Iparosház napról napra szebb lesz. Lassan a befejezésé-
hez közeledik az a projekt, amit a Városvédő Egyesület jegyez, 

akikkel együttműködési megállapodást kötött az Önkor-
mányzat. A civil szervezet tagjai, időt és energiát nem 
kímélve példaértékű beruházást valósítottak meg. Nem-

csak az energetikai felújításra kapott pénzt költötték el gondos 
gazdaként, hanem önerőből és saját forrásból további felújítá-
sokat is végeztek. 

Jelentős változások történnek tehát a településünkön. Kö-
szönjük ezt dr. Kontrát Károlynak, országgyűlési képviselőnk-
nek, akivel Önkormányzatunk kiváló munkakapcsolatot tart 
fenn. 

Március van. Ilyenkor nem csak a természet újjáéledésének 
örülünk: több olyan ünnepi alkalom is van, amikor díszbe öl-
töztethetjük a lelkünket. A legelső alkalom március 8-a, ami-
kor a hölgyeknek köszönjük meg, hogy vannak, értelemmel és 
céllal töltik meg a férfiemberek és a családok életét. Ez alka-
lomból tisztelettel, jelképesen néhány szál virággal szeretném 
köszönteni a hölgyeket. 

Egy héttel a nőnap után március 15-re is örömmel és büsz-
kén tekinthetünk. Piros betűs ünnep ez a naptárban: 1848-ban 
a forradalmi ifjúság úgy gondolta, eleget várt és tűrt, ideje Ma-
gyarország életében a gyors változásoknak. Olyan változáso-
kat sürgettek, amelyek az országot a polgárosodás útjára tere-
lik, és rohamtempóban felzárkóztatják Európa nyugati feléhez. 
A forradalmi hevületnek akkor tudunk méltóképpen emléket 
állítani, ha magunk is mindent megteszünk azért, hogy Ma-
gyarország haladjon, gyarapodjon és a demokrácia útján ma-
radjon. Azt hiszem, ilyenkor mindenki büszkén vállalja ma-
gyarságát; megáll egy pillanatra, ránéz a nemzetiszínű zász-
lókra, és a hősökre emlékezik. S az is eszünkbe juthat, hogy 
nekünk, itt a XXI. században milyen feladataink vannak, hogy 
a zászlók továbbra is büszkén lobogjanak. 

Itt van a tavasz, reméljük, érkezik a jó idő is. Figyeljünk rá, 
hogyan óvjuk és szépítsük a környezetünket. Ehhez mindenki-
nek jó munkát és jó egészséget kívánok! 

Jurcsó János polgármester

Tavasz és változások 
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Képviselő-testületi 
ülés 

2022. február 27-én 
A 2022. évi költségvetési rendeletet tárgyalták 

és fogadták el először 2022. februári ülésükön a ba-
latonkenesei képviselők. Ambrus Gábor, a Pénzü-
gyi Bizottság elnöke elmondta, hogy az intézmé-
nyek vezetőivel és a Pénzügyi Osztály vezetőjével 
sok munkát fektettek bele a tervezet megalkotásába.

Szabó Tamás, a Kulturális Bizottság elnöke 
hozzáfűzte, örömét fejezi ki, hogy az idei évben si-
került elkülöníteni a civil szervezetek részére 4,5 
millió, a kulturális kezdeményezések támogatására 
további 1,5 millió, az egyházak részére pedig 1 mil-
lió forintot. 

A költségvetést végül 5 igen, 1 nem és 1 tartóz-
kodó szavazattal a Testület jóváhagyta. 

Módosították a képviselők a Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatról szóló önkormányzati rendele-
tet. Az 1.§ a képviselő-testület hatásköreinek a pol-
gármesterre való átruházásáról szól. Más rendelet 
már szól a polgármesterre átruházott hatáskörökről, 
ez a határozat most a Szervezeti és Működési Sza-
bályzatban is megjelenítette ezt. A képviselők egy-
hangúlag elfogadták a módosítást. 

A 2. §-ban a képviselői tiszteletdíjak módosítá-
sáról tárgyaltak. 3 igen, 2 nem és 2 tartózkodással a 
képviselők elutasították a javaslatot, így a képvise-
lői tiszteletdíjak mértékét nem változtatják. 

Módosult a településkép védelméről szóló ren-
delet is, melyre a Veszprém Megyei Kormányhiva-
tal Állami Főépítészi Irodájának véleményezése 
után került sor. 

Elfogadták a képviselők a Közművelődési In-
tézmény és Könyvtár 2022. évi munkatervét és 
szolgáltatási tervét, mely az idei évben elvégzendő 
feladataikat tartalmazza. 

A 2022. évi nyári szezonra történő felkészülé-
sek sorában a Széchenyi parkban és más rendez-
vényhelyszíneken található faházak bérleti díját 
3000 Ft/nap összegben határozták meg. A faházban 
használt elektromos energia díja az energiafelhasz-
nálás alapján, egyedileg kerül megállapításra. 

A strandbelépőkről, kedvezményekről és nyit-
vatartásról szóló határozattervezetet a Kulturális-, 
Ifjúsági-, Oktatási és Sportbizottság javaslatára az-
zal egészítették ki, hogy a kedvezmények mértéke 
a 2021. évben meghatározottak szerint alakul, a 
strandok nyitvatartását 2022. május 25. és 2022. 
szeptember 4-e között tervezik, a 2021-ben érvé-
nyes nyitvatartási rend alapján. A veszélyhelyzet 
megszűnését követően a strandbelépők árainak 
mértékét újratárgyalják. 

Az Alsóréti Üdülő Egyesület nevében szót kért 
dr. Galambos Péter. Elmondta: évek óta szeretné-
nek felkerülni a kedvezményezettek listájára, akár 
50%-os díjmérsékléssel, mint Alsóréti Üdülő Egye-
sület tagjai, tagságuk igazolásával. Ez nem lenne 
bruttó veszteség. Jelenleg 600 tagjuk van, de ké-
szülnek a tagság bővítésére. Ha az egyesületi tagság 

Balatonkenese Város Önkormányzatának 
2022. évi költségvetése 

Költségvetési bevétel: 1.356.837.011 Ft 
Költségvetési kiadás: 1.356.837.011 Ft 
Költségvetési hiány: 0 Ft 

BEVÉTELEK 
1. Támogatások – Önkormányzatok működési célú támogatása 

1.1. Általános feladatok támogatása 
● Önkormányzati hivatal működésének támogatása 70.818.230 Ft 
● Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 68.499.450 Ft 
● Zöldterület-gazdálkodás 18.371.600 Ft 
● Közvilágítás fenntartásának támogatása 30.518.500 Ft 
● Köztemető fenntartása 100.000 Ft 
● Közutak fenntartásának támogatása 19.509.350 Ft 
● Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 7.721.300 Ft 

Összesen 147.039.070 Ft 
1.2. Települési önkormányzatok 

köznevelési és gyermekétkeztetési támogatása 
● Óvodapedagógusok átlagbér- és közteher-támogatása 36.683.850 Ft 
● Óvodapedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbér- 

és közteher-támogatása 15.716.350 Ft 

● Óvodaműködtetési támogatás 9.029.000 Ft 
Összesen 61.429.200 Ft 

1.3. Települési önkormányzatok 
szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 

● Települési önkormányzatok 
szociális feladatainak támogatása 5.752.000 Ft 

● Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 10.257.880 Ft 
● Szociális étkeztetés 6.738.770 Ft 
● Házi segítségnyújtás 54.187.200 Ft 
● Időskorúak nappali intézményi ellátása 8.902.740 Ft 
● Bölcsődei ellátás 18.851.000 Ft 
● Gyermekétkeztetés támogatása 30.945.939 Ft 

Összesen 135.626.529 Ft 
1.4. A települési önkormányzatok 

kulturális feladatainak támogatása 6.079.111 Ft 

Összes állami támogatás 350.183.120 Ft 
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

Tervezett előirányzat 9.000.000 Ft 
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

Tervezett előirányzat 250.000.000 Ft 
4. Közhatalmi bevételek 

Tervezett előirányzat 230.000.000 Ft 
5. Intézményi működési bevételek 

Tervezett előirányzat 93.400.000 Ft 
6. Felhalmozási bevételek 0 Ft 
7. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft 
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft 
9. Hitelkölcsön-felvétel államháztartáson kívülről 0 Ft 
10. Belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft 
11. Maradvány igénybevétele 

● Polgármesteri Hivatal 1.941.153 Ft 
● Közművelődési Intézmény és Könyvtár 76.072 Ft 
● Városgondnokság 15.078.543 Ft 
● Önkormányzat 407.158.122 Ft 

Összesen 424.253.890 Ft 
 

mellé 50%-os kedvezmény járna a Vak Bottyán strandra, annak taglét-
számnövelő hatása is lenne. Jurcsó János polgármester arra kérte az 
egyesületet, a kérésüket levélben fogalmazzák meg az Önkormányzat-
nak, s a jogi lehetőségeket megvizsgálják, s a Testület érdemben tud fog-
lalkozni vele. Így a strandszezon megindulásáig döntés is születhet az 
ügyben. Tárgyalni fogják továbbá a szállásadóknak az idegenforgalmi 
adó befizetéséért járó, a vendégeik számára adható kedvezmény kérdését 
is, de mint a polgármester elmondta, ezt addig lehetett megtenni, amíg a 
beszedendő adó napi díja 500 forint volt. Ha a napi strandjegy ennél drá-
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2. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízel-
vezető rendszer építése/felújítása 
(MFP-UHK/2022) 
Cél az 5000 fő és annál kevesebb lakosságszámú 
települések útjainak, hídjainak, a környezetük-
ben levő nyílt és zárt vízelvezető rendszereknek, 
valamint az önkormányzat és/vagy a Magyar Ál-
lam tulajdonában levő kerékpárforgalmi létesít-
mények fejlesztésének támogatása. Az igényelt 
összeg: 44.662.849 Ft. 

3. Önkormányzati járdaépítés/felújítás támoga-
tása (MFP-BJA/2022) 
Az igényelt támogatás összege: 7.820.430 Ft. 

4. Önkormányzati temetők infrastrukturális fej-
lesztése (MFP-ÖTIF/2022) 
A támogatás a vidéki temetők állapotának javítá-
sára, felújítására szolgál. Az igényelt támogatás 
összege: 5.345.865 Ft. 

5. Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbe-
szerzés és közösségszervező bértámogatása 
(MFP-KEB/2022) 
Cél a kistelepülések népességmegtartó erejének 
növelése, a helyi kultúra és a szabadidős tevé-
kenységek fejlesztése, a helyi közösségek kö-
zötti kapcsolat kialakítása. Igényelt támogatás 
összege: 3.285.509 Ft. 

6. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése (MFP-ÖTIK/2022/5) 
A pályázati támogatás az önkormányzat kizáró-
lagos tulajdonában levő ingatlanok korszerűsíté-
sére, fejlesztésére, felújítására, építésére, vala-
mint eszközök beszerzésére ad lehetőséget. Az 
igényelt támogatás összege: 32.147.587 Ft. 
A pályázatok benyújtásáról szóló határozatter-

vezetet a képviselők megszavazták. 
A rotavírus és a vírusos agyhártyagyulladás el-

leni Rotarix és Bexsero védőoltások beszerzésére 
vonatkozóan a balatonkenesei Tátorján Patika ár-
ajánlatát fogadta el a Testület. A költségvetésben, 
mint a korábbi években is, erre el van különítve a 
forrás. 

A testületi ülés utolsó napirendi pontjaként 
megtörtént a 2022. április 3-án tartandó országgyű-
lési képviselő-választás szavazatszámláló bizott-
sági tagjainak megválasztása. 

Az ülés végén a képviselők egyperces néma fel-
állással emlékeztek az elhunyt Dr. Németi Sándor-
ra, Balatonkenese háziorvosára. 

– nk –
 

Balatonkenese Város Önkormányzatának 
2022. évi költségvetése 

Költségvetési bevétel: 1.356.837.011 Ft 
Költségvetési kiadás: 1.356.837.011 Ft 
Költségvetési hiány: 0 Ft 

KIADÁSOK 
1. Működési kiadások 

1.1. Személyi juttatások 
Tervezett előirányzat 258.987.854 Ft 

1.2. Munkaadót terhelő járulékok  
Tervezett előirányzat 34.850.365 Ft 

1.3. Dologi kiadások  
Tervezett előirányzat 222.268.900 Ft 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása  
Tervezett előirányzat 5.752.000 Ft 

1.5. Egyéb működési célú kiadások  
Tervezett előirányzat 380.027.318 Ft 

1.5.1. Államháztartáson belüli működési célú támogatás 
Tervezett előirányzat 240.020.210 Ft 

1.5.2. Államháztartáson kívüli működési célú támogatás 
Tervezett előirányzat 0 Ft 

1.6. Tartalék  
Tervezett előirányzat 146.290.822 Ft 
Általános tartalék tervezett előirányzat 60.790.822 Ft 
Céltartalék tervezett előirányzat 85.500.000 Ft 

2. Felhalmozási kiadások 
Tervezett előirányzat 420.598.030 Ft 

2.1. Beruházások  
Tervezett előirányzat 268.343.000 Ft 

2.2. Felújítások  
Tervezett előirányzat 152.255.030 Ft 

 
 

gább, az Önkormányzat többet ad ki kedvezmény gyanánt, mint amennyi 
adót beszed. 

Tárgyalták a bizottságok a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolót, melyet a képviselők elfogadtak, s köszö-
netüket fejezték ki a Hivatal dolgozóinak. 

A beszámoló anyakönyvi statisztikájáról szólva Jurcsó János polgár-
mester kiemelte: 2021-ben 21 fő volt a születések száma, amely 2017 óta 
nem volt ilyen magas. Örvendetes, hogy a házasságkötések száma meg-
haladja a 2018 előtti időszakét, 2021-ben 34 volt. Viszont aggodalomra 
ad okot, hogy a halálesetek száma sajnos évről évre nő: 2021-ben 53 fő 
volt. A halálesetek magas száma és az átlagtól való eltérés egyértelműen 
a két éve tartó járvánnyal függ össze. Balatonkenese állandó lakosainak 
száma 2021. január 1-én 2757 fő. 

Sor került a város 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására. 
Pályázatot írt ki a Képviselő-testület a civil szervezetek, valamint 

kulturális kezdeményezések 2022. évi támogatására. A járványhelyzet 
miatt 2019 óta nem volt mód forrást biztosítani e célra. Mindkét pályázat 
benyújtásának határideje 2022. április 15. A felhívást lapunkban olvas-
hatják, az űrlapot Balatonkenese Város honlapjáról (www.balatonke-
nese.hu) lehet majd letölteni, illetve a Polgármesteri Hivatalban lesz el-
érhető. 

A bizottságok elfogadták a 2021. december 31-i fordulónapi leltáro-
zásról és selejtezésről szóló tájékoztatót. 

Tájékoztatót kaptak a képviselők a Magyar Falu Program keretében 
a 2022. évben meghirdetett pályázatokról. Balatonkenese Város Önkor-
mányzata az alábbi felhívásokra nyújtott be pályázatot: 
1. Kommunális eszköz beszerzése (MFP-KOEB/2022) 

A támogatás célja az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú tele-
pülések számára a belterületi közterületek rendezettségének biztosí-
tása, feltételeinek javítása, a megfelelő eszközállomány biztosítása. 
Az igényelt támogatás összege: 15.000.000 Ft. 
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Strandbelépők árai a 2022-es évben 
 

Vak Bottyán strand Bezerédj strand 

 napi 
(Ft) 

heti 
(Ft) 

havi 
(Ft) 

napi 
(Ft) 

heti 
(Ft) 

havi 
(Ft) 

Felnőtt többszöri 
belépésre jogosító 

jegy 
1.000 5.000 20.000 600 3.000 12.000 

Kedvezményes 
délutáni felnőtt 

(16:00-19:00 óra) 
500 – – 400 – – 

Diák, nyugdíjas 500 2.500 10.000 400 2.000 8.000 

Kedvezményes 
délutáni diák, 

nyugdíjas 
(16:00-19:00 óra) 

300 – – 300 – – 

Családi, többszöri 
belépésre jogosító 

belépő: 
egy lakcímen élő 
1 vagy 2 felnőtt, 
+ a vele azonos 
lakcímen élő, 
14 év alatti, 

korlátlan számú 
gyerek 

2.000 10.000 – 1.600 8.000 – 

 

Napi többszöri belépésre jogosító belépőjegy: 1.000 Ft/nap 

Egyéb szolgáltatások a Vak Bottyán strandon: 
● Napozóágy bérlése: 1.000 Ft/nap 
● Hangosbemondás díja: 400 Ft/alkalom 

A strandok nyitvatartása 
2022. május 25. – 2022. szeptember 4. 

● Vak Bottyán strand: 8:00-20:00 óra – Pénztár: 8:00-19:00 – Vizesblokkok: 8:00-20:00 – 
Kapuzárás: 23:00 órakor. 20:00 és 23:00 óra között a strand sétányként üzemel. 

● Alsóréti strand: 7:00-21:00 óra – Vizesblokkok: 8:00-20:00 – Kapuzárás: 21:00 órakor. 
● Bezerédj strand: 8:00-20:00 – Pénztár: 8:00-19:00 – Vizesblokkok: 8:00-20:00 

Kedvezmények 
● 6 éves korig: 100%; 
● a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola tanulóinak a diákigazolvány felmutatása 

mellett: 100%; 
● helyi állandó lakosok a lakcímkártya felmutatásával 100%; 
● Balatonkenese Város Önkormányzatának és intézményeinek, valamint a Balatonkenesei Pol-

gármesteri Hivatal dolgozói + 1 fő: 100%; 
● a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola dolgozói + 1 fő: 100%; 
● a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde dolgozói + 1 fő: 100%; 
● a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény dolgozói + 1 fő: 100%. 
● A Bezerédj strandot a balatonakarattyai állandó lakosok ingyenesen látogathatják. 

 
 

 

Bűncselekmény vagy 
tulajdon elleni 
szabálysértés 

áldozatává vált? 

Segítségre 
van szüksége? 

Nincs egyedül! 

VAN SEGÍTSÉG! 
 

Az Áldozatsegítő 
Központok 

elérhetőségei 
1077 Budapest, 

Wesselényi u. 69. 
+36-1-550-1636 

aldozatsegitokozpontbu-
dapest@im.gov.hu 
6000 Kecskemét, 
Arany János u. 10. 

+36-76-795-955 
askmiskolc@im.gov.hu 

3530 Miskolc, 
Bajcsy-Zsilinszky E. u. 18. 

+36-46-303-070 
askmiskolc@im.gov.hu 

7621 Pécs, 
Széchenyi tér 9. 
+36-72-896-410 

askpecs@im.gov.hu 
6723 Szeged, 
Sólyom u. 2. 

+36-62-795-141 
askszeged@im.gov.hu 

9700 Szombathely,  
Thököly I. u. 14. fsz. 6. 

+36-30-682-7113 
+36-30-662-2187 

askszombat-
hely@im.gov.hu 
8200 Veszprém, 
Óvári Ferenc út 7. 
+36-30-605-9706 
+36-88-551-998 

askveszprem@im.gov.hu 
5000 Szolnok, 

Boldog Sándor István krt. 4.
+36-56-795-984 

askszolnok@im.gov.hu 
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Pályázati kiírás a civil szervezetek 2022. évi 
pénzügyi támogatására, valamint 

a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló 
kezdeményezések részére 

Balatonkenese Város Önkormányzata pályázatot hirdet a civil 
szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 2/2016. (II. 25.) Önkor-
mányzati rendelete alapján az önkormányzat 2022. évi költségveté-
séről szóló Önkormányzati rendeletében elfogadott költségvetési ke-
ret terhére. A pályázaton rendelkezésre álló összeg: 4.500.000.- Ft 
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az „egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre” elkülönített ke-
ret terhére a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdemé-
nyezések céljára. 
A pályázaton rendelkezésre álló összeg: 1.500.000.- Ft 

Pályázat céljai a civil szervezetek részére 
Működési célú támogatás a szervezet alapszabály szerinti tevé-
kenységével összefüggő költség és kiadás részfinanszírozására, 
kivéve a bérköltséget. 
Működési kiadások civil szervezetek esetében: 
● anyagköltségek, 
● üzemanyagköltségek, 
● sportmez, cipő, sportszerek, jelmez, táncosok ruházata, 
● irodaszer, nyomtatvány, 
● fenntartási és üzemeltetési anyagok: a működési célt szolgáló       
● bármely berendezés, gép használatához szükséges, egy éven   
● belül elhasználódó anyagok, irodai eszközök, 
● egyéb anyagköltség (dekoráció, rendezvényhez, programokhoz, 

kiállításokhoz szükséges anyagok, eszközök), 
● javítás, karbantartás költségei, 
● posta, telefon, kommunikációs költségek, 
● szórólapok, kiadványok, plakátok, archiválás, dokumentálás  

költségei, 
● helyiségek bérleti díja, 
● bankköltségek. 

Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek 
Pályázatot nyújthatnak be egyesületek és alapítványok, amelyek 
megfelelnek a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4.§ és 8.§-ban 
rögzített feltételeknek. 

Pályázati kategóriák a helyi kulturális kínálat bővítésére 
● a környezeti-, szellemi-, művészeti értékek, hagyományok  

feltárása, bemutatása és megismertetése, 
● az ismeretszerző, művelődő közösségek, az ismeretterjesztés 

különböző formái 
● nyomtatott és elektronikus kiadványok megjelentetése, 

művészeti tevékenység, képzőművészeti, zenei, színházi  
tevékenység, 

● amatőr alkotó és alkotói csoport, 
● a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése, fenntartá-

sának segítése, feltételek biztosítása a szabadidő kulturális 
célú eltöltéséhez, egyéb, művelődést segítő lehetőségek biz-
tosítása, a helyi identitást erősítő kulturális kezdeményezés. 

A helyi kulturális kínálat bővítése 
pályázat benyújtására jogosult: 

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet. 

Pályázat benyújtásának módja 
Pályázati űrlap mindkét pályázattípus esetében beszerezhető a Hi-
vatalban, ügyfélfogadási időben, valamint letölthető a 
www.balatonkenese.hu honlapról. 
A pályázatokat egy példányban, nyomtatott formában, postai úton 
vagy személyesen lehet benyújtani. 
Postacím: Balatonkenese Város Önkormányzata, 8174 Balatonke-
nese, Béri Balogh Ádám tér 1. 
Személyesen: a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, ügyfélszolgálati 
időben. 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 
Személyesen: 

2022. április 15., 12:00 óra 
Postai úton: a postabélyegzőn szereplő dátum: 

2022. április 15., éjfél 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nehéz bármit mondani, amikor elmegy egy ember. Még ne-
hezebb, ha sokan ismerik: gyakran találkoznak, összefutnak 
vele a városban, üdvözlik egymást. Egyik nap még intünk a 
másiknak az utca túloldaláról, egy mosollyal kívánunk szép 
napot. Aztán legközelebb már csak a hír jön, lesújtó, végle-
ges közlés: már nincs köztünk. 

Dr. Németi Sándor 1954-ben született, Debrecenben. A 
Debreceni Orvostudományi Egyetemen végzett patoló-
gusként (kórbonctan-kórszövettan) és háziorvosként, 
1982-ben. Orvosi pályafutását az egri Klinikán kezdte, 
majd a Kenézy Gyula Kórházban folytatta, patológus-
ként. Néhány év elteltével háziorvos lett a Debrecen – 
Bánk körzetben. 

Tizenöt esztendővel ezelőtt érkezett Balatonkenesére, hogy 
háziorvosunk legyen. Munkáját felelősségteljesen, oda-
adással végezte, betegeit lelkiismeretesen gondozta. Derűs, 
zárkózott ember volt, azonban akivel közös hangot talált, 
baráti kapcsolatba került, szívesen beszélgetett. Sokan is-
mertük őt, mégis kevesen tudtunk róla. Személye összeforrt 
Kenesével, a közösség része volt. 

Betegei, ismerősei, barátai nevében búcsúzunk tőle azzal, 
hogy megőrzi őt az emlékezet. 
 

 
 

BK Hírlap 
 

GYÁSZHÍR 
Balatonkenese Város Önkormányzata 

mély megrendüléssel tájékoztatja 
Balatonkenese lakosságát, hogy 

háziorvosunk, 

Dr. Németi Sándor 
elhunyt. 

Családja számára részvétünket fejezzük ki 
Jurcsó János 
polgármester 

 

Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól mind elmegyünk,
a párás ég alatt mind indulunk a pusztaságon át 
a száraz ég alá, ahányan így együtt vagyunk, 
olyik még visszanéz, a holdsugár a lábnyomunkba lép, 
végül mind elmegyünk, a napsütés is elmarad 
és lépdelünk a csillagok mögött a menny abroncsain, 
tornyok fölé, olyik még visszanéz és látni vágy, 
hullott almát a kertben, vagy egy bölcsőt talán 
ajtó mellet, piros ernyő alatt, de késő már, gyerünk, 
ahogyan a harangok konganak, mind ballagunk 
mindig másként a csillagok mögött, a puszta körfalán, 
ahányan végre így együtt vagyunk, mind elmegyünk. 

(Weöres Sándor: Bolero)
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Tájékoztató 
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

75. § (1) b) pontja alapján 

Balatonkenese városban működő 
választási információs szolgálatról 

A Helyi Választási Iroda elérhetősége: 
Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 
8174 Balatonkenese, Béri Balog Ádám tér 1. 
Telefon: 06-88/481-087 
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu 
Ügyfélfogadás választási ügyekben: H-P 8-16 óra között. 

A Helyi Választási Iroda vezetője: 
dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző 

A Helyi Választási Iroda vezetőhelyettese: 
dr. Hajba Csabáné aljegyző 

A Helyi Választási Iroda vezető pénzügyi helyettese: 
Kovács Péter pénzügyi csoportvezető 

A választási iroda tagjai: 
Vida Viktória HVI munkatárs 
Lovas Andrea HVI munkatárs 
Szeri Krisztina jegyzőkönyvvezető 
Virág Anikó jegyzőkönyvvezető 
Lotz Andrea jegyzőkönyvvezető 

Balatonkenese, 2022. február 11. 

Tisztelettel: 
 

 dr. Nagy Erzsébet Andrea s.k. 

 jegyző, a HVI vezetője 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal közleménye 
a 2022. április 2-3. napokon 

ügyeletet tartó szervezeti egységekről 
Ajkai Járási Hivatal / Kormányablak Osztály 

8400 Ajka, Újélet u. 8. 
Balatonalmádi Járási Hivatal / Kormányablak Osztály 

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. 

Balatonfüredi Járási Hivatal / Kormányablak Osztály 
8230 Balatonfüred, Felső köz 2. 

Devecseri Járási Hivatal / Kormányablak Osztály 
8460 Devecser, Petőfi tér 1. 

Pápai Járási Hivatal / Kormányablak Osztály 
8500 Pápa, Fő u. 12. 

Sümegi Járási Hivatal / Kormányablak Osztály 
8330 Sümeg, Kossuth L. u. 14-16. 

Tapolcai Járási Hivatal / Kormányablak Osztály 
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 

Várpalotai Járási Hivatal / Kormányablak Osztály 
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. 
Veszprémi Járási Hivatal / Kormányablak Osztály 1. 

8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5. 
Veszprémi Járási Hivatal / Kormányablak Osztály 2. 

8440 Herend, Kossuth L. u. 97. 
Zirci Járási Hivatal / Kormányablak Osztály 

8430 Zirc, Március 15. tér 1. 
 

 Balatonkenese 
Város Jegyző 

Helyi Választási 
Iroda Vezető 

 

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. 
Telefon: (+36-88) 481 087 
Telefax: (+36-88) 481 741 
Honlap: www.balatonkenese.hu 
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu 
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Örömmel tájékoztatom Önöket, 

hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága 5/2022. (II. 10.) 
VMÉB határozatában a Balatonkenesei Tájház és a Tájház gyűjteménye megyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést 
hozta: 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a Balatonkenesei 
Tájház és a Tájház gyűjteménye nemzeti értéket felveszi a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szak-
területi kategóriájába. 

Ezúton köszönetemet fejezem ki a Balatonkenesei Értéktár Bizottságnak, a Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
dolgozóinak, valamint minden közreműködőnek, aki a Kenesei Tájházért végzett fáradhatatlan munkájával valamilyen 
formában hozzájárult épített örökségünk hírnevének öregbítéséhez. 

Jurcsó János 
polgármester

 

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 
VESZPRÉM MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁGA 

 
 
 

HATÁROZAT 

Szám: 5/2022. (II. 10.) VMÉB hat. 
Tárgy: Döntés a „Balatonkenesei Tájház és a Tájház gyűjtemé-
nye” megyei értékké nyilvánításáról 

_____________________________________________________ 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém 
Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei 
Értéktárba történő felvételre 2022. január 31-ig beérkezett ja-
vaslatok tárgyalása” című előterjesztést, és az előterjesztésben 
szereplő Balatonkenesei Tájház és a Tájház gyűjteménye me-
gyei értékké nyilvánításáról az alábbi döntést hozta: 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém 
Megyei Értéktár Bizottsága a Balatonkenesei Tájház és a Táj-
ház gyűjteménye nemzeti értéket felveszi a Veszprém Megyei 
Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagyné Bátor Alexandra, a bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 

Nagyné Bátor Alexandra s.k. 
a bizottság elnöke 
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Idősek nappali ellátása 
Idősek Klubja, bővebb információk 

Az idősek klubja a saját otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes 
időskorúak részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étke-
zésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek ki-
elégítésére.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klubtagsági díj 30 Ft/nap, étkezés esetén ingyenes. 

Tekintettel a hatályban lévő 48/2020. (III. 19.) Kormányrendeletre, valamint 
az emberi erőforrások minisztere 12/2021.(VI.15.) számú egyedi utasítá-
sára, minden jelenlegi és új tagunk csak védettségi igazolvánnyal és a jár-
ványügyi szabályok betartásával látogathatja klubunkat. 

Várjuk szeretettel régi és új Tagjainkat! 

Szolgáltatásaink: 
● napi egyszer meleg étkeztetés biztosítása: 520 Ft/adag; 
● rászorultság esetén mosási, illetve fürdési lehetőség biztosítása; 
● vásárlás, gyógyszerkiváltás, ügyek intézése; 
● mentális beszélgetések; 
● testsúly, vércukorszint, vérnyomás mérése; 
● szabadidő hasznos eltöltése (kártya, társasjáték, újságolvasás, TV né-

zés); 
● kirándulások, közös programok szervezése; 
● aktuális névnapok, ünnepek megtartása. 

Cím: Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény, Idősek Klubja 
Balatonkenese, Táncsics Mihály utca 20. 

Tel: +36 30 929 5617 

Nyitvatartás: 
Hétfőtől-csütörtökig 8:00-15:30 óráig 

Pénteken: 8:00-12:00 óráig 

Krizsóné Téli Fanni 
az Idősklub vezetője 

 

 

Bevásárló buszjárat 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 órakor indul. 
Megállói: a lakótelepen lévő régi telefonfülke – Szabadságtelep, buszmegálló – Berek utcai buszmegálló. 

A járat ezt követően indul a városközpontig. 
Visszaindulás 9:15 órakor a bolt parkolójából. 

Kérjük a Lakosságot, hogy tájékoztassák idős rokonaikat, szomszédaikat, ismerőseiket a lehetőségről! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy a Belügyminisztérium 

önkormányzati feladatellátását szolgáló 
fejlesztések támogatása keretében 

ismét megújulhat Balatonkenese útjainak, 
járdáinak egy szakasza. 

A Táncsics utca 
és Kálvin János tér járdájának 

(Bagolyvár és Széchenyi utca közötti szakasz) 
és útjának felújítása egyes szakaszokon 

hamarosan kezdetét veszi. 

A munkaterület átadása 
2022. február 21. napon megtörtént. 

A munkálatok idejére 
kérjük szíves türelmüket és megértésüket! 

 

 

A Balatonkenese 
I. sz. Háziorvosi szolgálat 

rendelési ideje 
2022. március 1-től 

Hétfő: 12:30-15:30 
Kedd: 9:00-12:00 
Szerda: 12:30-15:30 
Csütörtök:  9:00-12:00 
Péntek: 12:30-15:30 
Helyettesít: Dr. Erdős Tamás 

Tel.: 30/936-37-16 
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Épül a körforgalom 
Kenese központjában 

Körforgalmú csomópont létesítése 
a Balatonfűzfő-Balatonkenese összekötő út 9+066 km szelvényében 

 

 

 

A beruházó Magyar Közút NZrt. megbízásából a Duna Aszfalt Kft. fővál-
lalkozásában és a STRABAG Építő Kft. kivitelezésében valósul meg Ba-
latonkenese városközpontjában az új körforgalmi csomópont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2022. február 10-től 
● A körforgalom út- és közműépítési munkái miatt a Bajcsy-Zsilinszky 

utca, Fő utca és az első jobb oldali keresztutca (bolt mögé bevezető 
szervizút) közötti szakasza lezárásra került.  

● A Bajcsy-Zsilinszky utca a Batthyány utcától zsákutcává vált. Ja-
vasoljuk, hogy ezen szakaszt a Batthyány, illetve a Soós Lajos utcán 
keresztül közelítsék meg. 

● A városházával szemben a járdaburkolat az orvosi rendelőt megkö-
zelítő járdáig elbontásra került. Gyalogosforgalom az út túloldalán 
lehetséges, a javasolt útvonal a Táncsics utcai járda, az I. világhábo-
rús emlékmű mellett. 

2022. február 24-től 
● A Városháza előtti útszakasz közműátvezetés miatt fél pályás lezá-

rással felbontásra kerül. A munkálatok tervezetten egy napot vesznek 
igénybe. 

● A Városházától a Díszkútig vezető járdaszakasz helyreállítása meg-
történik. 

2022. február 28-tól 
 
 
 
 
 
A vállalkozó a munkák további ütemezéséről, illetve a bevezetésre kerülő 
forgalomkorlátozások mértékéről és módjáról folyamatosan tájékoztatja 
Balatonkenese város lakosságát és Önkormányzatát. 
Kérjük, hogy az ideiglenes forgalomkorlátozással kapcsolatban kihelye-
zett táblák jelzéseit tartsák be! 

Szíves megértésüket és türelmüket a kivitelezési munkák idejére 
előre is köszönjük! 

 

 

● A Széchenyi utcai buszmegálló ideiglene-
sen a Díszkúthoz kerül áthelyezésre. A busz-
közlekedés a városközpontban továbbra is za-
vartalan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Ba-
latoni Bringakör Balatonkenese-Balatonfűz-
fő közötti szakaszán több mint 4 kilométer 
hosszan kerékpárutat újít meg, melynek so-
rán Balatonkenesén több mint 1 kilométer 
hosszan szélesítik a 71-es számú főúttal pár-
huzamos kerékpárutat, majd ezt követően a 
Vak Bottyán Strand előtti közös gyalog- és 
kerékpárutat is átépítik. 

Új útpályát alakítanak ki továbbá a Kikötő 
utcában, a meglévő murvás út helyén. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fejlesztés által a kerékpárutakon megoldot-
tá válik a kétirányú közlekedés, valamint a 
Vak Bottyán Strand előtti gyalog- és kerék-
párút egymástól fizikálisan elválasztásra ke-
rül. 

A kivitelező Homlok Zrt. a Balatonkenese Vá-
ros Önkormányzata és a Magyar Állam tulaj-
donában lévő, az építéssel, felújítással érintett 
területeken a fás szárú növények kivágását, 
nyesését hajtja végre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balatonkenese Város Önkormányzata a kivite-
lezőt kötelezi a kivágandó fás szárú növé-
nyek pótlására, az idei évben a közterülete-
ken engedélyezett fafajtával, Balatonkenese 
Város közterületein. 

Köszönjük megértésüket és türelmüket! 
 

A Balatoni Bringakör 
Balatonkenese-Balatonfűzfő 

közötti szakaszának 
fejlesztése 
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A VÁROSGONDNOKSÁG HÍREI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viharkárok 
A Városgondnokság parkfenntar-
tó szakemberei befejezték a szél-
vihar okozta károk helyreállítását 
Balatonkenese közterületein. 

Fontos feladatnak tartjuk továb-
bá a veszélyes fák, ágak metszé-
sét, melyek balesetet okozhatnak.

Kérjük a lakosság segítségét, ha 
további, közterületen lévő letört 
ágat észlelnek, jelezzék a Város-
gondnokság ügyfélszolgálatán. 
 
 
 
 
 
 

Térkőburkolat felújítása 
a Vak Bottyán strandnál 

A Vak Bottyán strand főbejáratánál közel 130 m2 térkőburkolat felújítására volt 
szükség, mert az egységes, sima felület több helyen megsüllyedt és balesetveszély 
alakult ki. A munkálatokat a Városgondnokság szakemberei nagy precizitással elvé-
gezték, ezáltal szebb, biztonságosabb lett szeretett strandunk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utak 
A kátyú az utak használata során, a 
forgalmi igénybevétel és a környe-
zeti hatások nyomán létrejött, a szer-
kezet bomlásával járó károsodás. 

Valójában az útburkolattól függet-
lenül folyamatos figyelmet igényel-
nek Balatonkenese útjai, a téli fagy, 
a terhelés és a csapadék mennyisé-
gének függvényében. A Városgond-
nokság a murvás és földutak, illetve 
a szilárd burkolatú utak, ezek szegé-
lyeinek karbantartását folyamatos 
rendszerességgel végzi; azonban 
városunk úthálózatának hossza meg-
felel egy 20.000 főt számláló tele-
pülésével, ami nagy terhet jelent in-
tézményünknek. 

Kérjük a lakosságot, ha baleset-
veszélyes útburkolati hibát észlel-
nek, jelezzék a Városgondnokság 
ügyfélszolgálatára! 

 

BALATONKENESE 
VÁROS 

VÁROSGONDNOKSÁGA 
8174 Balatonkenese, 

Fő utca 43. 

Tel.: 88/481-650 
06030/320-5102 

E-mail: 
varosgondnoksag@balatonkenese.hu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Balatonkenesei Katolikus Temető 
üzemeltetőjeként 

kérjük a hozzátartozókat, 
hogy a sírhelyek megváltása és beazonosítása céljából 

2022. június 30-ig 
személyesen, vagy a Városgondnokság elérhetőségein 

jelentkezzenek ügyfélszolgálatunkon. 
 

 
 
 

Balatonkenese Város 
Városgondnoksága 

munkatársakat keres 
az alábbi pozíciókra: 

● vízvezeték-szerelő 
● lakatos 
● autószerelő 
● strandtakarító (szezonális) 
● pénztáros (szezonális) 

Jelentkezni a 
varosgondnoksag@balatonkenese.hu 

e-mail címen, 
vagy személyesen lehet, 

a Városgondnokság telephelyén, 
a Fő utca 43-ban 

leadott önéletrajzzal. 
A tárgyban tüntessék fel: 

„Jelentkezés – álláspályázat”. 
Kérdés esetén érdeklődni lehet a 

+36 (88) 481-650-es telefonszámon. 
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„A mai ünnep a köszönetmondás és hálaadás napja” 
Három év alatt épült, de közel nyolcvanéves álmot váltott valóra 

a most felavatott balatonakarattyai református templom 

Már 1943-ban szerettek volna templomot emelni az 
akarattyai református hívek. De tartott a II. világhá-
ború, a vágyat nem lehetett valóra váltani. Az 1950-es 
években aztán telket vettek a templomnak, sőt, már az 
építőanyagot is összegyűjtötték. Ám akkori lelkészük, 
Fá-ber Kovács Gyula súlyosan megbetegedett, majd 
meghalt, így az építkezés nem indult meg. A tanácsel-
nök pedig elvette a telket. Az ezt követő évtizedek 
alatt sem maradt istentisztelet nélkül Akarattya: Kuti 
József, majd Németh Gyula, végül Németh Péter és 
Némethné Sz. Tóth Ildikó kenesei református lelké-
szek jártak ki szolgálni az Imaházba, mely helyszínt
Kondói Kiss József, a budapesti Lónyay Utcai Refor-
mátus Gimnázium volt igazgatója bocsátott az egyház 
rendelkezésére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
országos református egyház gyülekezeteinek közadako-
zása, a Gustav Adolf Werk Alapítvány és Balatonaka-
rattya Község Önkormányzata is. A harang öntésének 
és felszerelésének, az orgona beszerzésének és felépíté-
sének, valamint az új székek elkészítésének költségét, 
összesen mintegy 8,3 millió forintot a gyülekezethez 
kötődő hívek adományai fedezték. 

2019. március 9-én került sor a templom ünnepélyes 
alapkőletételére. S innen jutottunk el ez év februárjáig. 
2022. február 12-én az újonnan épült akarattyai refor-
mátus templomban templomszentelő istentiszteletet tar-
tottak, amelyen egyebek mellett részt vett Steinbach 
József, a Magyarországi Református Egyház Dunántúli 
Református Egyházkerületének püspöke, Kontrát Ká-
roly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, 
Balatonkenese és Balatonakarattya országgyűlési kép-
viselője és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi 
és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is. 
Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egy-
ház Zsinatának lelkészi elnöke levélben köszöntötte az 
istentiszteleten részt vevőket. 
 

A templom terveit Szabó György építész készítette. Az épület alap-
rajza magra emlékeztet, a tető pedig a magból kihajtó levelet idézi. 
A mag ősi keresztyén szimbóluma a templombelsőn is megjelenik: 
több helyen is a magokról szóló bibliai igék olvashatók. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az úrasztala felirata: 
Ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; 

de ha meghal, sokszoros termést hoz.” 
János 12,24 

„A templomtér, mint minden református liturgikus tér középpont-
jában az Isten jelenlétét és áldozatát jelképező úrasztala van. E köré 
szerveződik a gyülekezet laikus, és az istentiszteleten szolgáló tag-
jainak helye: a szék (pad-) sorok, velük szemben pedig a szószék. 
A tér fő problematikája, hogy a funkcionálisan megfelelő (frontális) 
és a szimbolikus (centrális) modell között egyensúlyt találjon. Ezt 
az akarattyai templom központi terének koncepciója két egymás 
felé forduló ívben találja meg. A beltér északkeleti íve mentén hú-
zódnak az ülőhelyek, gyújtópontjukban a szószékkel. Erre válaszol 
a délnyugati, az Isteni kegyelmet megjelenítő hasonló, íves fal a 
szószékkel.” 

Részlet a tervező, Szabó György műszaki leírásából 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-ben éledt újra a re-
mény, hogy Akarattyának 
mégis lehet temploma: egy 
állami támogatás tette lehe-
tővé, hogy az álom ne csak 
álom maradjon. A templom
végül igazi összefogással 
épült: hozzájárult még töb-
bek között a Dunántúli Re-
formátus Egyházkerület, az 
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Steinbach József a Pál apostol Timóteushoz írott máso-
dik levelének alapján mondott prédikációt. „Ez a gyö-
nyörű református templom hirdeti azt, hogy Istennek 
ezen a településen van népe.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Az a nemzet, amely templomot épít, a jövőt építi!” –
mondta Kontrát Károly, Balatonkenese és Balatonaka-
rattya országgyűlési képviselője. Soltész Miklós állam-
titkár a templomépítés során megmutatkozó összefo-
gást emelte ki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ez a templom csak egy gyönyörű épület” – fejtette ki 
Nemes Pál kerületi főgondnok. "Jelen kell lennetek eb-
ben a gyülekezetben, használnotok kell ezt a templomot, 
imádkoznotok kell benne, részt kell vennetek a gyüleke-
zeti alkalmakon, és meg kell tennetek mindent, hogy 
szóljon Isten igéje, és akkor valóban Isten háza lesz" 
„Illessen hálás köszönet minden adományozót és ada-
kozót, minden fáradozót és munkálkodót, minden ve-
lünk együtt tervezőt és gondolkodót és minden értünk és 
a templomért imádkozót. Legyen áldás rajtuk, és legyen 
áldott azok emléke, akik áldozatosan fáradoztak ezért a 
templomért, de ma már nem lehetnek közöttünk” – állt 
Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkész beszédében. 
 

 

 

A padló ősi keresztény szimbólumokat ábrázoló, egyedi tégláit 
Boros Zita, a pápai református kollégium művészeti iskolájának 
keramikus művésztanára készítette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BK Hírlap 
A Magyarországi Református Egyház és a Balatonkenesei Református 

Egyházközség anyagainak felhasználásával. 
Fotó: Márton Gergely 

 

 

„A legfőbb hála és köszönet a mi kegyelmes Istenünké, 
akinek hűséges kegyelméből állhat e templom, 
aki ezt az épületet megszentelő jelenlétével, 
életadó igéjével egyedül templommá teheti.” 

Némethné Sz. Tóth Ildikó
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A Balatonkenesei Városvédő Egyesület több alkalommal is sikeresen pályázott a civil szervezetek számára kiírt 
felhívásokra, e támogatások hozzájárultak ahhoz, hogy Balatonkenese egyik emblematikus épülete, a balatonkene-
sei Iparosház új külsőt, belsőt és számos használati eszközt kaphasson, ezáltal egy remek kiállítótér, valamint 
kellemes környezetű közösségi tér alakulhasson ki. A pályázati források mellett a szervezet önkéntesei is kiemel-
kedő munkát végeztek, de helyi támogatókban sem volt hiány. 

A munka azonban itt nem ért véget… 

A Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap a „Civil szervezetek működésének 
biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont tá-
mogatás 2022.” című kiírásra benyújtott NEAO-KP-1-2022/2-000749 azonosítószámú, „Közösen a közösségért – 
lehetsz Te is Városvédő!” című pályázatával 2.254.000 Ft támogatást nyert. A támogatás, mindamellett, hogy az 
egyesület mindennapos működését is segíti, a még tervezett eszközök, bútorok beszerzését teszi lehetővé. 

Ezúton köszönjük Kontrát Károly államtitkár úrnak, Balatonkenese országgyűlési képviselőjének, Balatonkenese 
Város polgármesterének és képviselő-testületének a biztatást, támogatást, valamint a program megvalósításában 
résztvevő önkénteseink fáradhatatlan, kiemelkedő munkáját és támogatóink nélkülözhetetlen közreműködését. 

 

Megújul Balatonkenese emblematikus épülete 
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Tovább 
szépül 

az 
Iparosház… 

 
 

Fotók: 
Boór Ádám 

Városvédő Egyesület 



Balatonkenesei Hírlap                     – 18 –  2022. március 

Az Aprófalva csoport vette át a Ficánka cso-
porttól az évszakfelelősi feladatokat. November 
végére elkészült az adventi koszorú. A közösségi 
érzések fejlesztését segítette a hétfőnként 
együtt meggyújtott adventi gyertya. A 
gyertya meggyújtása előtt elmondtuk a 
Gyertyák meséje című verset. 

November 29-én az első gyertyagyúj-
tás élményét erősítette a Pökhendi hóem-
ber című mese elmondása. 

Nagy élmény volt az online mesemon-
dáson való részvétel. Igaz, hogy felnőttek 
vettek részt benne, de a gyerekektől meg-
kaptuk a pozitív visszajelzéseket. 

Nagyon várt esemény az óvodában a 
Mikulás-várás. Minden csoport verssel, 
énekkel készült, annak ellenére, hogy az 
intézménybe nem léphetett a Mikulás bá-
csi, de az ablakokban zörgetett, integetett 
a gyerekeknek. A várakozást fokozta a 
reggeli második gyertyagyújtás, és a kö-
zös mesehallgatás, a Mikulás bácsi csiz-
májáról. 

A harmadik gyertya meggyújtása után 
felelevenítettük a Luca-napi szokásokat, 
hagyományokat. A kö-
zös mese a boszorkányok-
ról szólt. 

A negyedik gyertya-
gyújtás után került sor az 
Aprófalva csoport ünne-
pi műsorára. A gyerekek 
A három fenyőfa történe-
tét adták elő, karácsonyi 
versekkel kiegészítve. Az 
élményt fokozta az együtt 
elénekelt karácsonyi dal. 
Ezt az ünnepi műsort ad-
tuk elő a városi karácso-
nyon is, nagy sikerrel. 

Az újévben vízke-
reszthez kapcsolódó ha- 

leszedtük a csoportok adventi 
díszítését. 

Meghirdettük rajzverse-
nyünket, Téli gondoskodás az 
állatokról témakörben. A dön-
tést a konyhai dolgozók hoz-
ták meg, amit ezúttal is köszö-
nünk. Minden résztvevő gyer-
mek jutalmat kapott, a kie-
melt munkákat egy tábla cso-
kival jutalmaztuk. 

Január 26-án látogatást tet-
tünk a könyvtárba. Nagyon 
köszönjük Monostory Margit-
nak a barátságos fogadtatást, 
az élményt nyújtó mesélést! A 
gyerekekkel beiratkoztunk a 
könyvtárba, és megbeszéltük 

Tóth-Renczes Katával is, hogy a temati-
kánkba beépítve gyakran látogatunk in-
tézményükbe, és részt veszünk program-
jaikon. Nagy köszönet nekik! 

Február 2-a, gyertyaszentelő napja 
hagyományőrző, időjárás-figyelő jeles 
nap. A gyerekekkel mi is megfigyeltük az 
időjárást, és a kapcsolódó szokásokról 
beszélgettünk. 

Február 18-a volt az óvodai farsang 
napja. A gyerekek már régóta tervezge-
tik, milyen jelmezbe öltözzenek. A játé-
kokról, jó hangulatról az óvodai dolgo-
zók gondoskodtak. A finomságokat Ági, 
az élelmezésvezetőnk biztosította, a 
konyhai dolgozók pedig a finom ételeket. 

Köszönjük mindenkinek a segítséget 
munkánkban! Jó munkát kívánunk a kö-
vetkező évszak felelősének, a Csipet-csa-
pat csoportnak! 

Barbi, Szilvi és Vali néni 

Téli programok az óvodában 

 

gyományokkal kezdtünk,
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Még élünk, sőt 30 évesek vagyunk! 
…Az újjászerveződésünk óta 

A Balatonkenesei Református Nőszövetség 
 
Kik vagyunk? 
A második világháború után Ravasz László püspök felismerte, 
hogy mekkora segítség lehet a nehéz időkben a nők tevékeny-
sége. Ő szervezte a Református Nőszövetséget, melynek vezeté-
sére Zsindelyné Tüdős Klárát kérte fel. Sorra kezdtek szerveződ-
ni a szövetség gyülekezeti csoportjai, így a balatonkenesei is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogyan keletkezett a kenesei Szövetség? 
1947 novemberében alakult Kenesén a Református Nőszövet-
ség, a régi jegyzőkönyvek tanúsága alapján 130 fővel. Célunk 
elsősorban karitatív feladatok végzése volt: a gyülekezethez 
tartozó idős, egyedülálló emberek segítése. Az akkori hatalom 
azonban nem nézte jó szemmel a vallási mozgalmakat: 1950-
ben a Református Nőszövetség működését is beszüntette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Szövetség 2015-ös évzáró alkalma
Mikor alakultunk újjá? 
Folytatói vagyunk a Kenesei Református Nőszövetségnek. A 
rendszerváltás után, 1992. április 10-én szerveződtünk újjá. 
Negyvennégy évi kényszerszünet után újra volt már Reformá-
tus Nőszövetség Kenesén. Munkánk most sem látványos, hi-
szen fő célunk továbbra is a rászorulók támogatása, de progra-
mokat is szervezünk. Évente rendezzük a Konfirmáltak Talál-
kozóját, segítjük a hittanos gyerekek nyári táborozását. Támo-
gatásunkkal biztosítjuk néhány rászoruló gyerek nyaralásának 
költségeit. Részt veszünk az Idősek Klubjának alkalmain, ahol 
felolvasással, versmondással, beszélgetéssel igyekszünk szeb-
bé tenni a klub tagjainak mindennapjait. 
Összejöveteleinket minden hónap második péntekjén tartjuk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2018-as kerkafalvai hittantábor résztvevői

Jó a kapcsolatunk a település többi civil szervezetével is, a ka-
tolikus testvérekkel közösen kapcsolódunk be az Ökumenikus 
Világimanap programjaiba. A katolikus Karitász tagjaival szö-
vetkezve évente több alkalommal ruhaosztást tartunk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el tudják juttatni, akik éppen nem tudtak velünk lenni. 
 
 
 
 
 
 
 

Újkori fennállásunk 20. évfordulóján Sörédi Györgyné Magdival
Németh Gyuláné

 

 

Az érdeklődők
kiadványainkat 

is megtalálhatják
 

Lelkészeink készítik a Mécses
című kiadványt, mely igemagya-
rázatok mellett a gyülekezet ak-
tuális híreit tartalmazza. Az is-
tentiszteletekről hazafele tartó 
gyülekezeti tagjaink azokhoz is 
 

Emlékplakett – Az eredeti, 1947-es alapján Jákfalvi József készítette.
A Szövetség fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett

eseményen e plakett másolatát kapták a résztvevők.
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Náray Erika sokoldalú művész, akit a színészi tehetség mellett csodálatos énekhanggal is megáldott a sors. No meg 
ragyogó egyéniséggel, kiváló humorérzékkel és nem utolsósorban széles érdeklődési körrel. Merthogy a színésznő, 
énekesnő akkor sem jönne zavarba, ha teszem azt a spanyol vagy a francia labdarúgó-bajnokság aktuális átigazolásairól 
kérdezném. 
 

Sokunk örömére Náray Erika január 22-én Balatonkenesén 
lépett fel, méghozzá egy alkalmi formációban: a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából szervezett ünnepi műsorban a Varga Ti-
vadar Trió kísérte a művésznőt. 

– A nagybőgősükkel, Gayer Fe-
renccel korábban már dolgoztam e-
gyütt és most kvázi vendégként hív-
tak meg ebbe a produkcióba – me-
séli Erika. – Azért rám gondoltak, 
mert a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából olyan énekest-szólistát keres-
tek, akinek elég nagy a repertoárja, 
tehát a dalokat illetően van miből 
válogatni, és aki bele tud csempész-
ni egy kis prózát is a koncertbe. Fe-
rinek én jutottam az eszébe, és így 
állt össze ez a formáció arra az es-
tére. 

Erika elmondása szerint az el-
múlt két-három hónapja különösen 
mozgalmasan telt, mert a színházi 
munkái mellett énekesnőként szá-
mos meghívásnak-felkérésnek tett 
eleget. 

– Amikor a Budapest Jazz Orc-
hestrával lépek fel, vagy a saját ze-
nekarommal, az egy olyan zenei él-
ményt ad, ami minden alkalommal 
hihetetlenül feltölt. Ha már a zenei 
projekteknél tartunk, nagy örömöm-
re ebben az évadban folytatódik a Jazzrajongók a Művészetek 
Palotájában. 

Zenés beszélgetések a javából! 

A népszerű művésznő már jó néhány éve vezeti a nagy si-
kerű Jazzrajongók című beszélgetéssorozatát, és azóta is lubic-
kol a szívének különösen kedves háziasszonyi szerepben. 

– Annak idején volt egy önálló nagykoncertem a MÜPA-
ban, aminek kapcsán komoly szakmai barátságokat kötöttem, 
az ott dolgozók már régóta gondolkodtak egy olyan típusú 
programban, ahol a beszélgetés mellett/közben zenélünk is, 
ahol egy picit a jazz körül mozog az egész történet, és ahol 
olyan művészeket, közéleti személyiségeket látunk vendégül, 
akik egy bizonyos színvonalat képviselnek abban, amivel fog-
lalkoznak – idézi fel a kezdeteket. – Mondanom sem kell, hogy 
amikor felmerült a nevem a sorozat kapcsán, boldogan vállal-
tam a megtisztelő felkérést. Ez a lehetőség is egy nagy ajándék 
a számomra. Kezdve azzal, hogy minden hónapban fel kell ké-
szülnöm a leendő vendégemből, ami kifejezetten élvezek. 
Másrészt minden alkalommal nagyon sokat tanulok magam-
ról, a másikról, és nem utolsósorban azokról a dalokról, amiket 
a beszélgetőtársam választ. A közönség kimondottan szereti 
ezt a programot, én is imádom, és ha most visszagondolok arra, 
hogy az elmúlt évadokban kik fogadták el a meghívásomat, 
akkor tényleg megkönnyezem a névsort. Március 24-én Lu-

kács Miklós cimbalomművész lesz a vendégem. Ezeken az es-
téken általában három zenész kísér, Juhász Attila zongorázik, 
a basszusgitáron Frey György játszik, a doboknál pedig a zenei 
vezetőnk, Berdisz Tamás remekel, de időnként az alapzeneka-

runk kiegészül, egy-egy hangszerrel. 
Mint ahogy más fellépéseken is elő-
fordul, hogy csatlakozik hozzánk egy, 
vagy két, vagy három vagy akár négy 
zenész, mindig attól függően, hogy az 
adott projekt mekkora zenekart igé-
nyel. Tavaly decemberben a Zsidó Mű-
vészeti Napokon az Időutazás című 
műsorunkban, ahol Oscar-díjas fil-
mek betétdalait adtuk elő, ötfős zene-
karral léptem fel. 

Nem lehet elég korán kezdeni! 

Ha már a zenei vonallal indítot-
tunk, Erika azt meséli, hogy a családi 
krónika szerint hamarabb tudott éne-
kelni, mint beszélni. 

– Van egy fotóm kétéves korom-
ból, amin egy asztalon állok, mikro-
fonnal a kezemben, és mély átéléssel 
énekelek – és már mutatja is a tele-
fonján a képet. – Nem arról van szó, 
hogy csak kiálltam és bájosan illeget-
tem magam, hanem itt én már előa-
dok. Megzabálom magamat, de tény-

leg, annyira cuki vagyok azon a fotón! – nevet nagyot. – Néha 
szívesen visszamennék az időben, és megölelgetném a gyerek-
kori önmagam! Nem mintha nem babusgattak volna eleget, hi-
szen a nagyanyám és az anyám szeme fényeként otthon igazán 
szeretetteljes légkör vett körül. 

Családban marad 

– Apai nagyapám kántor volt, az anyai pedig autodidakta 
módon megtanult pisztonon játszani (rézfúvós hangszer – a  

„Életem nagy ajándéka, 
hogy a színészetet és az éneklést együtt csinálhatom” 

A balatonkenesei Kultúra Háza színpadán
 

szerk.). Anyukám többször indult énekversenyen, és egy ama-
tőr színtársulatban játszott. Az egri színház fel is figyeltek a
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tehetségére, de a nagymamám hal-
lani sem akart arról, hogy a lánya 
színésznőnek álljon – fejtegeti 
Erika, hogy kitől örökölte a művé-
szi hajlamot. – Én Egerben zeneta-
gozatos általános iskolába jártam, 
csellóztam nyolc évig, és imádtam 
énekelni. Emlékszem arra a napra, 
amikor az egyik tanárunk megkér-
dezte: tudja-e már valaki, hogy mi 
szeretne lenni? Akkoriban, 7. osz-
tályosként, én még biztosra vet-
tem, hogy nekem az éneklés lesz a 
fő irány. No persze úgy, hogy azért 
mellette majd nyilván szerepelek 
világhírű filmekben, ez nem is volt 
kérdés – teszi hozzá mosolyogva. – 
Szóval ilyesmikről ábrándoztam 
akkoriban, de közben valahol tisz-
tában voltam azzal, hogy az ének-
lésből egy idő után kiöregszik az 
ember. Nem tudtam elképzelni ma-
gam, ahogy ötvenévesen rázom a 
fenekemet a színpadon. Arra gon-
doltam, hogy színésznőként vi-
szont akár hetven körül is kaphatok 
jó szerepet, és így egyre inkább 
körvonalazódott bennem a színészi 
pálya lehetősége. A szentesi Hor-
váth Mihály Gimnázium irodalom-
dráma tagozata csak megerősített ebben az elhatározásomban, 
utána pedig elsőre felvettek a Színház- és Filmművészeti Fő-
iskolára. 

Ám Erika az énekléshez sem lett hűtlen, sőt! Diplomás szí-
nésznőként elvégezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
jazz tanszakát. 

– Életem nagy ajándéka, hogy a színészetet és az éneklést 
együtt csinálhatom. emiatt is borzasztó szerencsésnek érzem 
magam – teszi hozzá mosolyogva. – Ahogy mondani szoktam, 
az én luxusom az, hogy olyan munkákkal keresem meg a pén-
zemet, amiknek minden pillanatát tudom vállalni és élvezni is, 
és szerintem ez ma Magyarországon a lehető legnagyobb lu-
xus. Úgyhogy egy szavam nincs… 

Egy izgalmas nyári bemutató, 
meg a régóta dédelgetett álom 

Erika jelenleg is több színházi előadásban játszik, tavasszal 
pedig egy újabb nagyszabású produkció vár rá… 

– Annyit már elárulhatok, hogy felkértek egy szerepre a 
Kőszívű – A Baradlay-legenda című musicalben, de azt 

egyelőre nem mondhatom el, hogy 
kit játszom benne – jegyzi meg sej-
telmesen. – Azért nem, mert da-
rab alkotói kíváncsiak rá, hogy a 
közönség miképpen osztaná ki a 
szerepeket, és szeretnék megta-
lálni és megjutalmazni azokat, akik 
pont úgy párosítják össze a karak-
tereket és a színészeket, ahogyan 
ők. Tehát a szereplők név-sora már 
összeállt, és a játékban résztve-
vőknek nincs más feladatuk, 
mint hogy megtippeljék, vajon 
melyik színészre melyik szerep il-
lik a legjobban. A szerepeket és a 
színészeket legpontosabban ösz-
szepárosítók között 1 millió fo-
rintot osztanak szét, és minél ke-
vesebb telitalálat születik, annál 
kevesebb ember között osztják szét 
a nyereményt. A darabot egyébként 
ugyanaz az alkotócsapat jegyzi, te-
hát Szente Vajk, Galambos Attila 
és Juhász Levente, mint a Puskás-
musicalt. Ezt az előadást is Szente 
Vajk rendezi, és a két produkció 
szereplői között is nagy az átfedés. 
A „Kőszívű”-t június 17-én mutat-
juk be a Margitszigeti Szabadtéri 
színpadon. 

És ha már a terveknél, és főleg a vágyaknál tartunk… 
– Ezen kívül van még egy tervünk, igaz, egyelőre csak 

gondolati szinten, de elmondhatatlanul boldog lennék, ha 
megvalósulna – újságolja Erika ragyogó arccal. – Mindany-
nyiunk régi vágya, nekem legalábbis közel harminc éves ál-
mom, hogy létrejöjjön egy olyan produkció, amelyben csak 
és kizárólag egykori szentesi diákok vesznek részt, az írótól 
kezdve a rendezőn át a szereplőkig, akik valamikor, vala-
milyen szálon kapcsolódtak a Horváth Mihály Gimnázium-
hoz. Nagyon sokunknak jelentene hatalmas örömet, ha ez 
az ötlet valóra válhatna. 

Ha feltöltődés, akkor… 

– Kikapcsolódásképpen focit nézek – árulja el a művésznő. 
– Folyamatosan követem a spanyol bajnokság eseményeit, de 
esténként, lefekvés előtt, mindig megnézem azt is, hogy mi 
történt az olasz és a francia ligában: figyelemmel kísérem az 
átigazolásokat, a botrányokat, szóval abszolúte képben va-
gyok. Az a nagy szívfájdalmam, hogy Lionel Messi átszerző-
dött a francia Paris Saint-Germainbe, annál is inkább, mert 
képzeld, az utcában, ahol lakom, nem lehet bekötni azt a szol-
gáltatót, amelyik közvetíti a párizsi meccseket. Ezért csak az 
összefoglalókat látom, meg a Bajnokok Ligáját tudom nézni, 
az most februárban folytatódott, hál’ istennek. A BL-meccsek 
dátumait előre beírom a naptáramba, és a programjaimat a 
rangadókhoz igazítom. Nyilván a Barca-mérkőzéseket már 
nem olyan nagy elánnal kísérem figyelemmel, mint amikor 
Messi még ott játszott, de azért ha tehetem, azokba is belené-
zek. A foci engem egyszerűen feltölt! Tökéletesen kikapcsol, 
és ad egy rendszert is az életemnek. Emellett a zenehallgatás a 
másik fő hobbim, illetve főzni is nagyon szeretek. Nem utol-
sósorban pedig az idő múlásával felértékelődtek azok a pilla-
natok, amelyeket a szeretteimmel, a hozzám közel állókkal 
tölthetek. 

Szűcs Anikó A Varga Tivadar Trióval Balatonkenesén
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– Mióta fut? 
– 2018. március 11-én álltam 

neki. 
– Óra, perc? Ha ennyire ponto-

san emlékszik rá… 
– Az óra, perc nincs meg, de 

szép, napos délután volt. 
– Honnan jött az ötlet, hogy 

maratont kellene futni? Hogyan in-
dult? 

– Az eredeti célom az erőnlé-
tem fokozása, a fogyás volt. Meg-
változtattam az étrendem, és va-
lami mozgásformát kerestem. Ki-
tűztem egy célt: öt hétre az elhatá-
rozásomtól volt egy félmaraton. 
Felkészültem rá, elindultam. Le 
tudtam futni, és elsőre nem is rossz 
idővel. Amikor beértem a célba, 
már tudtam, ez az én sportom. Any-
nyira megtetszett, hogy a rabja let-
tem. Megfogott a közösség is, a fu-
tók világa. Onnantól egyre tudato-
sabban futottam. 

– Korábban sportolt valamit? 
– Húszéves koromig a kenesei 

csapatban és a megye más egyesü-
leteiben fociztam. Huszonnyolc é-
vesen kezdtem futni; a közben levő 
időben nem nagyon sportoltam, 
nyolc év kimaradt. 

– Mi volt a következő állomás? 
– A maraton, 2018 őszén. Egyedül készültem fel rá, s azt 

is le tudtam futni. 
– Nem volt edzője? 
– Az első kilenc hónapban nem. Aztán elmentem egy tel-

jesítménydiagnosztikai felmérésre, ahol Szabó Sándor mért 
fel. Így kerültünk kapcsolatba, és a Magyar Futósport Egyesü-
let tagja lettem. Szerencsés vagyok, hogy találkozhattam vele 
és az edzőm lett. 2019 januárjától dolgozunk együtt. Most 
kezdtük a negyedik évünket közös munkával. Általa folyama-
tosan fejlődöm. 

– Más edzővel készülni, mint egyedül? 
– Teljesen más. Amikor elkezdtem, futottam 5-10 kilomé-

tert, ugyanabban a tempóban. Nem figyeltem oda, mennyi pi-
henésre lenne szükségem, milyen intenzitással futok. Az 
edzőm ezeket pontosan látja. Az edzések változatosak, hosz-
szabb-rövidebb résztávokat futok. Látja, milyen formában va-
gyok, és ehhez mérten változtatja a távokat. Heti hatszor 
edzek, abból kettő erősebb, kettő lazább, kettő pedig közepes 
intenzitású. 

– Ez kellően fárasztó lehet. Gondolom, mindez munka mel-
lett… 

– Igen. Köszönettel tartozom a munkahelyemnek, a kollé-
gáimnak, hogy el tudok menni a versenyekre, és lehetőségem 
van a pihenésre is. 

– Van példaképe a futásban? 
– Kifejezett példaképem nincs, 

de az edzőmre, Szabó Sándorra fel-
nézek. Ő is futó, jó eredményei van-
nak. Nemzetközi példaképem nincs. 
A leggyorsabb maratoni futó, Kip-
choge versenyeit szoktam nézni. A-
mikor még fociztam, voltak kedven-
ceim, de a futás világában nincs. 

– Mi volt az, ami igazán meg-
fogta ebben a sportban? 

– A gyorsaság. A félmaraton és 
a maraton után kipróbáltam a 6 és a 
12 órás futást. Tervbe vettem a Ba-
laton körbefutását is, de egyelőre el-
vetettem, mert arra vagyok kíváncsi, 
hogy meddig tudok gyorsulni a fél-
maratoni, maratoni távokon. Ez mo-
tivál. 

– Hogyan képzeljük el a felké-
szülést egy versenyre? 

– Úgy néz ki az évem, hogy ta-
vasszal és ősszel két-két fontos ver-
senyem van: egy félmaraton és egy 
maraton, amelyek célversenyek. 
Mindegyikhez a legjobb formámban 
akarok odaállni. A maratonra hat hó-
nap a felkészülési idő: alapozás, 
gyorsító edzések. Közben járok ed-
ző, felkészítő versenyekre. Ezeknek 

leginkább a hangulata fontos: nem az idő a cél, hanem a ver-
senyzés – egy tempót kell felvenni, s abban végigvinni a távot. 
A célversenyek teljesen mások. Ott időre megyek, nem a he-
lyezés a cél. Általában nagyobb eseményekre járok, ahol sokan 
indulnak. Ezeken jobb időeredményt lehet elérni, mert a ver-
senyzőkkel egymást húzzuk, ráadásul több futó között köny-
nyebb bolyban futni, szélárnyékot venni. A kisebb versenye-
ken most már a leggyakrabban dobogóesélyes vagyok. Nem a 
helyezésért futok, de persze jó érzés nyerni. Ezeken a rendez-
vényeken mindig jó a hangulat, sok ismerőssel, csapattárssal 
találkozom. 

– Az idei maratonokra mikor kezdődött a felkészülés? 
– Tavaly november végén kezdtem edzeni a római mara-

tonra. Hosszabb, lassabb futással kezdtük, majd tempósabb 
tréning következett. Idén volt már három kisebb felhozó ver-
senyem, hamarosan pedig edzőtáborba megyek, Ciprusra, egy 
hétre. Gyorsító edzéseim lesznek, aztán a maraton előtti két hét 
már lazább, hogy a rajthoz kipihenten állhassak. 

– Mi a cél a római maratonon? 
– Jó időt szeretnék futni. Az edzőmmel azt tűztük ki, hogy 

a legjobb formámban kerüljek oda. 2020-ban már szerettem 
volna eljutni a római maratonra, de a járványhelyzet közbe-
szólt. 

– Amikor elindul egy versenyen, mi jár a fejében? 
– Az adott versenytől függ, hogy mi épp a célom. Ha a ta-

valyi évre gondolok, amikor a SPAR Budapest Maratonon si-

„Az motivál, hogy meddig tudok még gyorsulni” 
Lencse Gábor hosszútávfutó 

Sok jó sportoló él településünkön, akiknek eredményeiről beszámolhatunk lapunkban. Köztük vannak kiemelkedő telje-
sítménnyel rendelkezők is, mint Lencse Gábor, aki a hosszútávfutásban találta meg a kihívást, amely újabb és újabb 
sikerekre ösztönzi. Vele beszélgettünk a tavaszi versenyszezon kezdete előtt. 

„Megvan!”
A 2021-es Budapest SPAR Maratonon, a célban.

Időeredmény: 02:45:15
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került megfutnom a magyar bajnoki szintidőt, ott végig csak 
az idő járt a fejemben. Már a verseny előtt jóval, három-négy 
hónappal is csak a szintidőre gondoltam futás közben, hogy 
sikerüljön, és tudjak indulni idén az országos bajnokságon, 
mind a félmaratonon, mind a maratonon. Egy versenyre men-
tálisan is fel kell készülni, hogy elhiggyem, képes vagyok rá. 
Ha kicsit is negatívan áll hozzá az ember, ha jönnek a negatív 
gondolatok, az nagyon kedvezőtlenül befolyásol. A tavalyi ver-
seny előtt igazi hullámvasút volt: menni fog – nem fog menni 
– de menni fog… Amikor ott álltam a rajtnál, már éreztem, 
hogy jó lesz. És úgy jött ki a lépés, hogy sikerült. A SPAR Bu-
dapest Maraton céljába beérve egy nagyot kiabáltam: megvan! 
Mintha teher került volna le a vállamról, amit kilenc hónapig, 
majdnem egy évig cipeltem. A járvány miatt nem volt verseny, 
ahol a szintidőt megfuthattam volna: ezt hivatalos, kimért pá-
lyán kell teljesíteni. Nem könnyű. Azóta nyugodtabb vagyok. 
A római maraton már közel van, körülbelül egy hónap múlva 
lesz, de a felkészülésem magabiztos. Tudom, hogy képes va-
gyok rá, így szerintem rendben leszek. 

Versenyeken sosem az egész távot tekintem egyben, ha-
nem kilométerről kilométerre haladok. Tudom, milyen időt, 
tempót kell tartanom, és mindig a következő pontra koncent-
rálok. Előtte mindig feltérképezzük a pályát, mikor milyen 
szakaszok lesznek. Fontos az időjárás is: hol várhatók szem-
beszeles szakaszok, ahol jó másik futó mögött haladni. Az sem 
mindegy, hogyan frissít az ember, mikor mit vesz magához a 
frissítő pontokon. Összetett dolog. 

– Tehát ez az egész nem csak abból áll, hogy az ember el-
kezd futni, aztán célba ér, hanem nagyon sok tényezőt figye-
lembe kell venni. 

– Főleg a maratonnál igaz ez. A fizikális edzettség mellett 
mentálisan legalább annyira fel kell készülni. Verseny közben 
is észnél kell lenni, reagálni a szituációkra, a körülményekre, 
a versenytársakra. Ha nem időre megyek, hanem dobogós he-
lyet szeretnék elérni, akkor fontos a többi futóra figyelni: ho-
gyan kezdenek, bírom-e a tempót végig. Maratonnál a legfon-
tosabb, hogy eltaláljam a tempót, amivel végig tudom csinálni 
a versenyt. Az elején tudna az ember gyorsabban haladni, de 
akkor a végére nagyon elfárad. Türelmesnek kell lenni. Álta-
lában ezt sikerül jól meghatároznom. Volt két olyan verse-

nyem, ahol nem jött ki jól a 
lépés, és a vége nem volt az 
igazi. De ez is tapasztalat. 

– A római maraton után 
mi a következő nagyobb meg-
mérettetés? 

– A félmaratoni országos 
bajnokság, május 15-én. Bu-
dapesten lesz, de több infor-
máció még nincs róla. Az 
lesz az idei első aszfaltos ver-
senyem. A legjobbakkal e-
gyütt tudok elrajtolni, ez is él-
mény lesz. Ott lesz a legjobb 
két-három magyar versenyző, 
akik már majdnem profik. 
Sajnos alig van profi futónk, 
mert nem nagyon van ebben 
a sportban támogatás, megél-
hetési lehetőség. Tavaly Szé-
kesfehérváron volt a félmara-
toni OB, arra nem tudtam 
menni, mert nem volt meg a 
szintidőm, de most nagyon jó 
lesz a legjobbakkal verse-
nyezni. 

– És a két őszi verseny? 
– A maratoni országos 

bajnokság szeptember 18-án 
lesz, szintén Budapesten. 
Meglátom, mit futok Rómá-
ban, és a budapesti versenyen 
annál jobbat szeretnék. Szerintem ott nagyobb esélyem lesz 
előkelőbb helyet szerez-ni, mint a félmaratoni OB-n. Az őszi 
félmaratonról még nem tudom, pontosan hol lesz – valószínű-
leg októberben rendezik, és külföldön. 

– Gondolom, közben lesznek kisebb versenyek is… 
– Igen, például nyáron a hegyifutó országos bajnokság. Ta-

valy tizenkilenc versenyem volt, abból tizenhatszor dobogón 
is álltam. Van köztük olyan, amit egyáltalán nem vártam: sose 
gondoltam, hogy magyar bajnok leszek. A hegyifutó csapattal 

és a négyfős váltócsapattal is elsők let-
tünk az országos bajnokságon. Így van 
két országos bajnoki címem is. Nem 
számítottam erre, amikor elkezdtem 
futni, és igaz, csapatban értem el, de 
oda kellett küzdenem magam, hogy 
számításba vegyenek. 

– Mi a versenyek közül a legkedve-
sebb emlék? 

– Szinte mindre örömmel gondolok 
vissza. Tavaly végre Kenesén is győzni 
tudtam a félmaratonon – nagyon nagy 
élmény volt hazai pályán nyerni. Előtte 
is mindig dobogón voltam, egy harma-
dik és két második helyezést értem el, 
most sikerült elsőként befutnom. Ezzel 
nagy álmom vált valóra. 

– Kik segítenek elérni ezeket a tény-
leg nem mindennapi eredményeket? 

– Elsősorban az edzőm, Szabó Sán-
dor. Most körülbelül negyvenen va-
gyunk a csapatában, és nagyon jó ered-
ményeket ér el velünk. A szívét-lelkét 
kiteszi a csapatért. 

Mizuno Run 2021 Kenese
Hivatalos idő: 01:22:02 – Helyezés: abszolút 1. hely

A célban, unokahugival
 

2021-es eredmények 
19 verseny 

Abszolút helyezések: 
13 dobogó 

1. hely: 10 
(7 egyéni, 3 csapat) 

2. hely: 3 
(2 egyéni, 1 csapat) 

Kategóriahelyezések: 
16 dobogó 

1. hely: 11 
(8 egyéni, 3 csapat) 

2. hely: 4 
(3 egyéni, 1 csapat) 

3. hely: 1 
 

Szponzoraim: 

Keresztanya 
Szabó Tamás 
Tóth Péter 
Katica Pékség 
Hydrodynamic Kft. 
Clean Car Autóápolás 

Veszprém 
Vass Gumiszerviz 
Pörc – Bisztró és Delikát 
Aranykorona Zrt. 
Globe Dental 
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Anyukámnak is sokat köszönhetek: megfőzi az ételeket, 
amelyekre szükségem van, kevés zsírtartalommal, vitamin- és 
szénhidrátdúsan. A versenyeimen is ott van és sokat segít, így 
nekem csak a futásra kell koncentrálnom, az edzésekre készül-
nöm. 

Szeretném megemlíteni a szponzoraimat is, akik nélkül 
sokkal nehezebb lenne. És köszönöm mindenkinek a jó szót, a 
támogatást – ez rengeteget jelent nekem. Sokan az elejétől kö-
vetik a versenyzésemet, és nagyon jólesik a biztatás, minden 
egyes szótól erőt kapok. 

– Mikor rendezik a római maratont? Mikor kell küldenünk 
az erőt és izgulnunk? 

– Március 27-én. 
– Várjuk az eredményt, szeretnénk hírt adni róla. Addig pe-

dig nagyon jó felkészülést és még jobb versenyt kívánunk! 
– Köszönöm szépen! 

Nagy Krisztina 
 

PILINSZKY JÁNOS 
III. ORSZÁGOS VERS- 

ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY 
 
 
 
 

Balatonkenese 
Közművelődési Intézmény és Könyvtára, 

a Magyar Versmondók Egyesülete 
és a Latinovits Emlékmű Alapítvány 

szakmai támogatásával 
2022. május 21-én 

megrendezi 
a Pilinszky János 

III. országos vers- és prózamondó versenyt. 
A verseny védnöke és a zsűri elnöke – Lutter Imre 

A verseny ötletgazdája – Ster Erika 
A versenyt egy korcsoportban indítjuk. A versenyzőknek 
két művel kell készülniük: 

1. Pilinszky János verse/prózája 
2. Szabadon választott vers/próza, 

Pilinszky János kortársától 
Az előadás nem lehet hosszabb, mint 4 perc. 

Díjazás 
1. helyezett – 30 000,- Ft-os utalvány 
2. helyezett – 20 000,- Ft-os utalvány 
3. helyezett – 15 000,- Ft-os utalvány 
Különdíj: Pilinszky-kép – Ster Erika felajánlása 

Nevezési díj: 3 000,- Ft/fő. 
A rendezvény egynapos. A versenyzők részére ebédet biz-
tosítunk. 
A versenyre maximum 20 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. 

Jelentkezési határidő: 
2022. április 29. péntek 12 óra 

A nevezéseket a kulturahaza@balatonkenese.hu 
e-mail címen, a jelentkezési lap visszaküldésével várjuk, 

melyet a www.balatonkenese.hu honlapról lehet letölteni. 
A nevezési díjat utalással lehet fizetni. 

A befizetés beérkezésének határideje: 
2022. május 6. 

A bankszámlaszámot 
a jelentkezésre küldött visszaigazolásban fogjuk megadni. 

Médiapartnerünk: 
a Versmondó folyóirat – www.versmondo.hu 

és a www.vers.hu oldal. 
A megmérettetésre szeretettel várjuk a versenyzőket, 

versbarátokat, az irodalom kedvelőit. 
 
 
 

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
8174 – Balatonkenese, Kálvin János tér 4. 

Információ: 06 88/594-500 
kulturahaza@balatonkenese.hu, 

https://www.facebook.com/KulturaHazaBalatonkenese/ 

 
 
 

Pilinszky János: 

Keringő 
A zongorát befutja a borostyán, 
s a gyerekkori ház falát 
szétmállasztja a naplemente. 

És mégis, mégis szakadatlanúl 
szemközt a leáldozó nappal 
mindaz, mi elmúlt, halhatatlan. 
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Életünkben gyak-
ran előfordul, hogy 
vannak történetek, an-
nak határesetei, me-
lyek megértéséhez, 
feldolgozásához, lezárásához, akár történelmi idő elteltére is 
szükség lehet. 

Valamikor Churchill brit miniszterelnök mondta az egyik 
London elleni német légierő, a Luftwaffe terrortámadása után, 
majd megtorlásként a németek és harcoló elvbarátaik ugyan-
azokat a szenvedéseket és borzalmakat fogják visszakapni, 
melyeket nekünk okoztak. Visszatekintve a történtekre, ezt 
részben „sikerült” is úgy teljesíteni, hogy előfordult, a számon-
kérést, annak egy részét, azokkal végeztették el a szövetsége-
sek, akik korábban annak előidézői és részben felelősei is vol-
tak. 

Magyarország a felszabadult országrészén 1944. decembe-
rében, – Debrecenben – az antifasiszta szövetséges győztes 
nagyhatalmak (USA, Nagy-Britannia, SZU) támogatásával és 
elvárásával megalakult az Ideiglenes Magyar Nemzeti Kor-
mány a már működő és engedélye-
zett pártok, szervezetek képviselői-
vel. Fegyverszüneti egyezmény 
született 1945. január 20-án a még 
harcban álló szövetséges hatalmak-
kal. Megindulhatott az új, demokra-
tikus Magyarország alapjainak lera-
kása, katonaság, rendőrség és ál-
lamhatalmi szervezetek kialakítása. 
Létrehozták a háborús bűnök elszá-
moltatására a Népbíróságot, vala-
mint számonkérő csoportok kezd-
tek működni országszerte. Céljuk a 
fasisztoid és nyilaskeresztes pártbe-
li múlttal rendelkezők, valamint a 
volt háborús gépezet kiszolgálóinak 
felkutatása és kiszűrése, s azok ki-
iktatása az új, alakuló államhatalmi 
és közigazgatási szervezetekből és 
pártokból. 

Mint minden magyar családot, 
úgy a mi több tagú és nagy csalá-
dunkat is több oldalról érintett a háború, majd annak a befeje-
zését követő események.  Személyi, dologi és anyagi szem-
pontból is. Három bátyám (Feri, 1926., Karcsi, 1927., Vince, 
1929) leventeként élte meg a háború végét, harci bevetés és 
sebesülés nélkül. 

Elvesztettük lakóházunkat, jószágainkat, lakásunk bútor-
zatát. Farkaskút pusztán (a majorban) egy vízzel korábban el-
árasztott pincében laktunk. Nagyapámékat ismerős család fo-
gadta be. A bátyáimról semmit sem tudtunk. 

Április vége felé lesoványodva, betegen megjött Karcsi bá-
tyám. Elmondása alapján megbetegedett és a bábolnai leven-
ték csoportjából Csepregen (Kőszeg melletti község) maradt 
ápolásra. A társairól semmit nem tud, Vince bátyánkról sem 
hallott. A rossz és jó hírek az idők múlásával folytatódtak. 

Emlékeimre és anyám elbeszélésére visszagondolva 1945 
májusában már megindult a vasúti közlekedés. Nagyigmánd–
Bábolna vasútállomásra megérkezett a bábolnai leventék egy 
csoportja. A csoport hazafelé vivő útja – Bábolnára – Farkas-
kút puszta mellett haladt el. 

A csoport egy része bejött anyámnak szólni: 
– Roza néni, a Feri fiát a székesfehérvári állomáson az iga-

zoltató katonai rendőr járőr leválasztotta tőlünk, és úgy tudjuk, 
hogy a Zámolyi úti katonai gyűjtőtáborba vitték. Nem tudjuk, 

hogy miért, nem kap-
tunk rá magyarázatot, 
azt tudjuk elmondani, 
hogy megérkezésünk-
kor név szerint keres-

ték. A leventék csoportjáért felelős vitéz dr. Ignáth Mihály már 
nem volt velünk. 

Anyánkat a hír sokkolta, sírógörcsöt kapott, majd megnyu-
godva, átgondolva szervezni kezdte az utat Fehérvárra Feri fi-
áért. A gyűjtőtáborról akkor már hírek, talányok keringtek, 
nem sok jót ígérve az oda kerülőknek. 

Anyánk első férjének sógorával, – Szarvas Józseffel, Bá-
bolna 7-es majori lakossal – kora reggeli vonattal indult Szé-
kesfehérvárra. Kis tudakozódás után hamarosan megtalálták a 
többi laktanya mellett a gyűjtőtábort, melyet katonai őrök vi-
gyáztak drótkerítéssel és sorompóval ellátva. Az őrrel történt 
beszélgetéskor megtudták, hogy a tábor parancsnoka Csatár-
hegyi százados. Próbálkozzanak vele találkozni és beszélge-
tési időpontot kérni. 

Megérkezése után ez sikerült is. A százados megígérte, 

hogy meg fogja nézni a papírokat, a járőr miért hozta be Feri 
bátyámat, s majd szólítani fogják anyámat beszélgetésre, ami 
hamarosan meg is történt. Anyánk, hogy súlya legyen az eljö-
vetelének, a beszélgetés elején jelezte, hogy belépett a már Bá-
bolnán megalakult Kommunisták Magyarországi Pártjába, és 
ő nem látogatóba jött, a fiát innen haza akarja vinni. 

A százados nagy nyugalommal, érzéketlenül hallgatta vé-
gig anyánkat, majd szenvtelenül, faarccal kijelentette: 

– Nagyon sajnálom asszonyom, de a maga fia fasiszta. A 
táborban működő számonkérő bizottság vizsgálatának az ered-
ménye dönti el a fia sorsát. 

Anyámat mintha forró vízzel öntötték volna le, majd kérte, 
tegye a parancsnok úr lehetővé a találkozást a fiával, hogy a 
hozott élelmet átadhassa. 

Engedélyt kapott, s az őr jelenlétében ez megtörtént. Köz-
ben a bátyám oda tudta súgni anyámnak, hogy a tábor drótke-
rítése mellett felállított deszka oldalú latrinába hamarosan ki 
fog jönni és figyeljen, azon keresztül tudnak pár szót váltani. 
Úgy helyezkedjen el, hogy az őr ne vegye észre őt. 

Az így megszervezett találkozó és a suttogós beszélgetés 
létrejött, és elmondta, hogy a kihallgatására hamarosan sor ke-
rül.  Az eddig kihallgatottak nem beszélnek róla, nem monda-
nak semmit, mi történik ott, csak magukba roskadva várják 

Kiszolgáltatva, védtelenül 
Kis magyar történelem a tegnapból 

 

Bábolnapuszta – Hazatérő anyaménes 
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sorsuk alakulását. Nagyon fontos információt is mondott a-
nyámnak, mely szerint a jelenlegi parancsnokot ismeri, már 
volt korábban parancsnoka, mégpedig Agárdon, a Velencei tó 
partján működő Levente Kiképző Táborban, 1944-ben. 

A sikeres beszélgetés után anyánk megvárta a délutánt, s 
kérte a táborba ismételten visszatérő parancsnokot, hogy újra 
szíveskedjék fogadni őt. A parancsnok jelezte, hogy a későb-
biekben még lesz rá lehetősége, s a beszélgetésre még valóban 
aznap késő délután sor került. 

Anyánk megköszönte az ismételt lehetőséget, és elmondta: 
tudomására jutott, hogy Feri fiának a parancsnok úr már volt 
főnöke az agárdi Levente Továbbképző Tábor parancsnoka-
ként, és ha a fiam fasiszta lett, akkor ön nevelte és képezte 
azzá. 

– Ha a fiam fasiszta lett, akkor ön, parancsnok úr, kicsoda? 
Most a parancsnok merevedett le, és hosszú csend és hall-

gatás után kipréselte magából: 
– Asszonyom, a fiát holnap reggel személyesen fogom a 

kapuhoz odavezetni, és átadni, vigye haza magával. 
És ez így is történt. 
Feri bátyám teljesen ártatlanul, egy hazug vagy rosszindu-

latú bejelentés alapján kerülhetett volna valamelyik magyaror-
szági vagy Szovjetunióbeli GULÁG kényszermunkatáborba. 

Azóta sem derült ki a hazugság mikéntje. A család nem kutatta 
a feljelentő személyét. 

 A létrehozott számonkérő bizottságok dolgoztak, bűnösö-
ket kerestek vagy akár kreáltak is tudatlanul vagy tudatosan. A 
már működő népbíróság a volt országos leventeparancsnokot 
kötél általi halálra ítélte a megállapított háborús bűneiért. 

Ilyen körülmények között kezdett újra tovább élni és épülni 
Magyarország és lakossága, kétszeres súlyos háborús vereség, 
többszörös országhatár-rendezés és az ország kirablása után. 

Ennek ellenére nem tört össze, 
egy szemernyi lelkiismeret és re-
mény mindenkiben megmaradt, 
ami a túlélést táplálta. Még akkor 
is így volt, ha esetünkben szá-
munkra a jó döntést a parancsnok 
kényszerhelyzete hozta létre. 

Nem tudjuk, mi lett a volt le-
vente- illetve gyűjtőtábor pa-
rancsnokával, a későbbi tisztoga-
tások során nem akadt-e fenn, és 
nem került-e a volt tanítványok és 
fogvatartottak sorsára. 

Epilógus: A történet másik 
szereplője, vitéz dr. Ignáth Mi-
hály, karpaszományos tiszthelyet-
tes, a bábolnai népiskola tanítója. 
Anyám elbeszélése alapján a ta-
nító úr a bábolnai ménesbirtok ja-
vainak menekítése előtt össze-
hívta a leventék szüleit, hogy ő 
már megjárta a háborút, a szovjet 
harcteret önkéntesként, és minden 
szülőnek a tudomására hozta, 
hogy ő a rábízott leventéket nem 
hősökként, hanem élőként akarja 
hazahozni. Ez hiánytalanul telje-
sült, valamennyi rábízott fiatal 

sértetlenül hazatért. Valószínűleg nem kerültek harci hely-
zetbe, nem lépték át a magyar határt – s talán szerencséjük is 
volt. 

Ignáth Mihályt letartóztatták, de onnan megszökött és buj-
dosni kényszerült, a háborús tevékenységét vizsgáló bizottság 
felmentette, visszatért Bábolnára, ahol az általános iskola taní-
tója és a református egyház lelkészeként dolgozott. 

Az ötvenes évek elején távozott Bábolnáról, amikor az ál-
lami ménesbirtokot Nemzeti Vállalattá alakították át, új, Rá-
kosi-jelvénnyel kitüntetett párttitkárt kapott, Tebeli Mihályt. 

Tudtunkkal új munkahelyén megbecsült és tisztelt magyar 
állampolgár maradt (Kaposvár környékén), nem zaklatták, 
hagyták élni. 

Gyurica István
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leventék
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A „hamvába hulló emberöltő” kifejezést több fel-
fogásban használják, némi egyezéssel. Emberöltőnek 
tekintjük a nagyjából azonos kor-
osztály felnövését az önállósulás, 
családalapítás időszakát, az új ki-
hívások megjelenését az életben. 
Napjainkban egy emberöltő 25-
35 év. 

A kifejezés magában hordja 
azt is, hogy az egymást követő ge-
nerációk egymásra épülnek, egy-
másba fonódnak, mint a gyermek-
ének réklijét varró édesanya ölté-
sei... 

A „hamvába hulló” kifeje-
zést, ugyancsak több felfogásban, 
de jellemzően mint valami meg-
valósulatlant (utópiát?), eleve ki-
látástalant is értelmezhetjük. 

Ezeket a fogalmakat csak se-
gítségül hívtam. Mert úgy érzem, 
nem köznapi dolgokról kell – 
igen, kell szólni. 

Balatonkenese – kisváros. An-
nál inkább szükséges, hogy őrizze adottságait. Épített, szellemi, 
kulturális értékeit, hagyományait. Nem méltó hozzánk, hogy 
alig, vagy tán csak nemzeti évfordulóján emlékezünk a hajdan 
országos elsők között létesült kenesei Kossuth Körre, vagy fele-
désbe hagyjuk merülni az egykori közélet magvát jelentő Iparos-
kört... Községi és iskolai színjátszókört, Fürdőegyletet és hagyo-
mányaikat. És ha Balaton, igazán látjuk-e ragyogását-háborgá-
sát, felhőkből rabolt színeváltozását, ringató vagy riasztó hul-
lámzását, vitorlák lobogó fehérjét, ladikok szendergő pecásait, 
nádasok bókolását, kócsagok táncát, a kakukk ébresztését... a 
potyka ugrását. Ami fontos. Mert csak addig Balaton a Balaton, 
amíg mindezt megtaláljuk benne! – Látni kell, hogy nem min-
denki érzi így. Nem kevés, aki rövidebb hasznot hajtó érdekből 
„szeretett bele” a Balatonba, aminek feltétele: minél többet meg-
szerezni belőle. Vágyaikban építenek a szélesebb körben is érzé-
kelhető trendre. 

Ezek nyomán van értelme kisvárosunk érdeklődésének és ér-
dekének/érintettségének körébe tartozó témával, a Balatonkene-
sei Horgász Egyesület történetével, jelenének és sorsának kér-
déseivel foglalkozni. 

Ahhoz nem fér kétség, hogy az Egyesület, létrejötte: 1954 
óta, ma is településünk emblematikus, legnagyobb létszámú, 
népszerű, vonzó civil szervezete. Fontos szerepet tölt be a termé-
szetszeretet, az egészséges, kulturált életmód alakításában, a tes-
tet-lelket építő szabadidő eltöltésében. 

A horgászok és a horgászat működésében jelentős szerepet 
játszik a csónakhasználat. A kikötés lehetőségével a csónakos 
horgászok nagyobb része a közvetlen parti ingatlanok miatt nem 
rendelkezik. Ezen némileg enyhített a valamikori szolgalmi lejá-
rók létesítése. Csakhogy rövid idő teltével nagy részük – valami-
lyen módon „megszűnt”. Hallgatólagos megoldásként a régi „ha-
jóhíd” és a „disznólejáró” mögött négy, nádba-sásba fészkelt csó-
nakkikötőt alakított ki egyesületünk. Ebből az 1., a 3. és a 4. 
számú működött 1992-ig. Fenntartását, karbantartását az Egyesü-
let tagdíjból biztosította. Cca. 45-60 ladik és csónak ringott ben-
nük. Kenyeres Lajos bátyánk, a Siposok, meg az öreg Jordovics 
voltak a kikötőgazdák, viták és díjazás nélkül, példás rendben... 

Az önkormányzati rendszer létrejötte, kiteljesedése új lehe-
tőséget kínált horgászegyesületünk számára is. A közösségi élet 
és a Balaton két szerelmese, Kuti Csaba polgármester és Pintér 
József, a horgászegyesület akkori elnöke felmérték, mérlegelték 
és döntöttek. Úgy gondolták, a döntés a horgászközösséget és a 
Balaton természeti környezetének megóvását fogja szolgálni, 
hosszú évtizedeken át. Az 1992. február 23-án létrejött haszon-
kölcsön-szerződésben az Önkormányzat „...a Balatonkenesei 
Horgász Egyesület működésének biztosítására” 99 évre, térítés-
mentesen az egyesület, mint gondos gazda kezelésébe adta a ko-
rábban 3. számon ismert kikötő területét.  Csak mint tisztességes 
a becsületesnek, a helyi érdekek tiszteletben tartásának kikötése-
ivel...! Egyidejűleg kiürítettük az 1. és 4. számú vadkikötőnket. 
(Később az 1. helyén létesült a mai Marina Port kikötő.) 

A lehetőség meglepte a tagságot, ilyen még nem volt... Pe-
dig zömmel sokat látott-átélt, nem elsőgenerációs csapatból áll-
tunk. Természetes volt az érdeklődés, amivel párhuzamosan hi-
hetetlen készségek, vállalások, ajánlkozások nyilvánultak meg, 
csónakosok, partról horgászók, kisvitorlások (s nagyobbacs-
kák) részéről egyaránt. A cél: mindenki a közös javán gondol-
kodott és áldozott, tett a jövőbe, a jövőért. Ki műszaki, ki a jogi 
eljárásrend ismeretével, kapcsolataival, ki önzetlen anyagi fel-
ajánlással. Az igényelt csónak- vagy hajóhelyekre előre fizetett 
összegen felül mindenkinek kötelezően évi egy nap közösségi 
munkát kellett végeznie. (Ez utóbbi 1500 forint befizetésével 
megváltható volt, s jóváírásra került a munkát átvállalók ja-
vára.) 

Akkor csapjunk hát bele, kezdjünk kikötőt építeni!  
Azt nagyjából tudtuk, mit akarunk létrehozni. Hogy mennyi-

ből, az még igen távoli volt. Egy biztos volt: nincs annyi pén-
zünk, pedig anélkül... 

Ekkor bontakozott ki igazán Pintér Józsi, az egyesület el-
nöke. Aki mindenkit ismert a (akkori...) faluban, és mindennek 
tudója volt, ami a településünkön történik. Néha még többet is. 
Ismeretségei és ismertsége bátor vállalkozási szellemmel páro-
sult. Teremtő- és hajtóereje hozta létre a mára oly csábítóvá lett 
horgászkikötőnket! 

Hamvába hulló emberöltő...? 
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Felvállalta a Csikvándy-udvar különböző melléképületeinek 
lebontását, csupán a belőlük még hasznosítható anyagokért. – 
Miközben bontottuk az egykori parókia (ma könyvtár) oldalához 
ragasztott sufnikat, a munkánkat felügyelő Németh Gyula espe-
res úr előadást tartott a református templom múltjáról, történeté-
ről. Ma is azt a kis- és nagykaput használjuk, amit Balázs Pál 
atya adott az egyesületnek, az egykori katolikus iskola kapucse-
réiben való közreműködésünkért. Ma is az a kerítésünk és azon 
a teraszon zajlanak a bulik, amelyek lábazatának anyagát a fel-
robbantott ÉVM. üdülő befogadott hulladékából guberáltuk ki. 
Megjártuk Rákosfalvát, ahol tetőt bontottunk a cserépért, amit 
aztán Kósa Feri szállított el Kenesére, a Római-part elbontott 
hétvégi kuckóival. Így lettek tárolóink anyagok, szerszámok el-
helyezésére. 

Csak tallózhatunk, ki mit tett a közösségért, mégsem lesz tel-
jes a kép. Ádám Feri fuvarjai, Sipos Sanyi, Kurucz Béla állandó 
készen állása, Tömör István gazdag gépparkjával való munkál-
kodása, dr. Pataki Károly és fia grátisz öntözőrendszere... Mind-
mind e tárgyi, fizikai értéken túl nagy szerep jutott annak az ener-
giának, ami az építőket fűtötte. Máig nem tudtuk kitaposni a 
Germán István telepítette pázsitgyepet... Jó érzés volt éreznünk 
településünk lakóinak reánk terelődött figyelmét. Iparosmestere-
ink sora biztatott, támogatott önként, vagy anyagi vállalásain túl-
menően. Polgár Sándor a villamosság kiépítésében, Varga Sa-
nyi bácsi lakatos gépparkjának rendelkezésre bocsátásával. Bog-
nár Pista bácsival néhányszor megjártuk a II. világháború front-
jait – a csónakbejárók zöme ma is azokon a cölöpökön áll, amit 
még ő tolt végig a szalagfűrészén. (És még csak az ilyenkor szo-
kásos 50 forintot sem kérte el tőlünk, amikor egy-egy rozsdás 
szeg miatt újra kellett éleznie a fűrésszalagot...) Ma már alig hi-
hető, de volt bátorságunk tíz darab ásólapáttal elkezdeni a mun-
kát. De hozta, kinek mije volt, kalapácstól a hegesztőtrafóig. És 
nem esett le az aranygyűrű a villanyszerelő Uszkai Józsi, vagy a 
géplakatos Várszegi Feri, vagy Apáti Misi, vagy a nyolcvanat 
közelítő esztergályos, Bábi Jani bácsi ujjáról sem, ha kerítést 
kellett építeni, vagy éppen cölöpöt verni. Kitűnő kőművesünk, 
Babolcsai Józsi, Molnár Pál építésszel karöltve végezte az ese-
dékes kőművesmunkákat. Makai Miklós meg a Toncsi nem csak 
azért voltak bármikor elérhetőek, mert a legközelebb laktak... 
Sokszor „összemorogtunk” az öreg Marcival – a Dorkóval –, de 
a februári fagyban ott verte a vakolatot a használt téglákról, ami-
vel aztán a szintén nem legénykorú Major Árpi, építész sporttár-
sunk húzta függőlegesre a dunaújvárosi panelgarázsból varázsolt 
iroda/vizesblokk külső falát. 

Sok olyan tagtársunk lelkes aktivitása képezi mai létünk alap-
ját, mint Czencz Gyula, Babos Imre – nem szándékkal maradtak 
ki a felsorolásból még igen sokan; ezért elnézéseteket kérem. A 
munka során nap mint nap új és újabb problémák merültek fel. 
De voltak ötletek és megoldások. Támogatás, de elvetés is. Ek-
kora vállalkozásnak ez természetes velejárója. A problémák 
megoldásában vállalt kiemelkedő szerepet Jancski Jenő tagtár-
sunk, barátunk, A Jenő, aki nem csak ügyes és eredményes hor-
gászkészségével érdemelte ki a sporik elismerését. Jenő min-
denki iránt tiszteletteljes, őszinte, figyelmes és szerény volt. Ko-
rai távozása nagy veszteségünk. Mint autószerelő mester, véré-
ben volt a nehezített terepen való megoldáskeresés. Egy-egy kri-
tikus helyzetben Jenő 2-3 napra eltűnt, majd meghozta az építő 
tutajunk cölöpverést könnyítő és észszerűsítő átalakításának öt-
letét. (Ma is alkalmazzuk.) Máskor a fia autószerelő műhelyében 
megálmodta és megépítette a máig használatos, bevált csónakki-
emelő-szállító eszközünket, hogy csak ezeket említsem... Emlé-

két méltán őrzi az egyesület: az évente megrendezendő süllőfogó 
kupát róla neveztük el. 

Egyesületünk fennállásának 50. évfordulóját (annak ellenére, 
hogy az utóbbi éves kötelező közgyűlési beszámolóban úgy sze-
repel, hogy az egyesület 1978-ban alakult) 2004-ben már lénye-
gében a mai állapotában lévő kikötőben tarthattuk. Igazi ese-
mény volt. Együtt ünnepeltük az éltes fennállást, az új kikötő 
meglétét és az alkotás győzelmét, az alkotók hitét, kitartását, ösz-
szefogását... 

Az ezt követő fejlesztések (klubépület, akkumulátor-töltőhe-
lyek, tárolóépület, meleg vizes tusoló, meteorológiai figyelő) 
már nem kalákában készültek; volt rá pénzünk. Egyre kelleme-
sebb, egyre vonzóbb lett a hely – miközben egyre veszített puri-
tán vonzásának varázsából. Kezdett megváltozni egymáshoz va-
ló viszonyulásunk is. Az elhidegülés irányába. Az egyesületi, kö-
zös tagsági, együvé tartozási viszony egyre inkább bérlőivé silá-
nyult. „Maga is fizet a bérleményért, én is megfizetem azt, amit 
kérnek.” Eljutottunk oda, hogy nemcsak a köszönés, de annak 
fogadása is kezd kimenni a divatból… Egy egyesületben... 

A kikötőt otthonossá és széppé tettük. A korábbi tagság ter-
mészetes fogyásának betöltői már egy más világot képviselnek; 
a „közös” elveszti jelentését, a birtoklás lesz a fontos. 

Az éves közgyűlés meghívója és a Felügyelő Bizottság be-
számolója egy budapesti címről érkezett a horgászegyesület tag-
jaihoz. Kiknek és mit üzen ez? 

Az egyesület alapszabályai állandóan módosulnak – céljaink 
megvalósulása válik ezzel kérdésessé. Ez porlasztja a tagságot, 
közömbössé teszi az egykor aktív, érdeklődő, alkotó embereket. 
A korábbi odatartozás érzése lassan megszűnik. Sajnálatos, hogy 
a vonzás nem kölcsönös. 

Erre utal, hogy a legutóbbi – megemelt térítési díj kísérője-
ként megküldték a kilépési nyilatkozat formanyomtatványát is. 
Gesztus? Cinizmus? Vagy türelmetlenség? Lehet választani. 
Egy tény: sok lett az a bizonyos nagy hal… 

A vízjogi (csónakkikötő-használati) engedély soros, idő-
szaki meghosszabbítását a csónakbejárók megnöveléséhez kö-
tötte az illetékes hatóság. A kivitelezési engedély beszerzése 
évekig húzódott; az első, ajánlott beruházási költség napjaink-
ban a három-ötszörösénél tart. Lehet, hogy valakinek érdeké-
ben állhatott a huzavona, mely végül az egész objektum profil-
ját, közösségi értékjellegét megváltoztatja? Szabad elengedni 
a fülünk mellett azok baljóslatát, akik szerint a Balaton part-
ján sokszor tapasztalt „magánosítás” sorsára jut a Helyi Ér-
téktárba felvett Balatonkenesei Horgász Egyesület csónakki-
kötője is? 

A szerényebb (többségében helybeli) fizetőképességű ta-
gokat erősen meglepte az éves díjak emelésének mértéke: sok-
szorosára emelkedett a tagsági díj, a csónakhely és az (ugyan-
csak döntően a csónakosok által igénybe vett) tárolóhelybér-
let. Ezzel szemben 20-20%-kal csökkent a hajóhelyek bérleti 
díja. 

Lehet azt mondani, hogy mindez belső, egyesületi téma. De 
félrevezető lenne a lényeg megértéséhez. A döntéshozó közgyű-
lés hetvenhárom fős, induló szavazati létszáma a végszavazásnál 
az ötvenet súrolta. Nagy az évtizedes tagságukat megszüntető ki-
lépők száma. 

Többről van tehát szó, mint egy civil egyesület nehéz hely-
zetéről. Többről, mint a horgászokról. Annyival többről, ameny-
nyit kisvárosunk közösségéhez hozzátettünk. Amennyiben a vá-
ros is magáénak tekinti, féltőn, szeretettel... 

Kemény Zsigmond
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Március hónap emblematikus szentje a 
Szent Család védelmezője, Szűz Mária je-
gyese, Szent József. Meglehe-
tősen nehéz, de egyúttal hihe-
tetlenül szép és felelősségtel-
jes, a hitben kiteljesedő életet 
élt. Sokat kért tőle az Isten, és 
Ő sokat is adott válaszul, e-
gész életét arra a sajátos hiva-
tásra, amelyre a Gondviselő Is-
ten hívta meg, hogy a Fiú Isten 
földi édesapja legyen. Tudom, 
Szent Józsefet szokás inkább 
mostohaapának nevezni, az is-
mert ok miatt. De mivel Szent 
József tudatosan vállalta Szűz 
Mária gyermekét, gondosko-
dott családjáról, nagyon sze-
rette Máriát és nevelte legjobb 
tudása szerint Jézust, joggal 
nevezhetjük édesapának. 

Kevés olyan szentet isme-
rünk, akinek egyetlen hiteles 
mondása sem maradt az utó-
korra, márpedig Szent József 
egyetlen mondatát sem örökí-
tette meg az evangélium… 
Szent József a szó legerede-
tibb értelmében bibliai igaz 
ember, aki mindig megtette az 
Isten akaratát, és állapotbéli 
kötelességét is, ezért szentelő-
dött meg, ez a két legfonto-
sabb dolog, hogy szentté vál-
junk. Szent József nem a sza-
vak, hanem a tettek embere. 
Tudjuk, hogy az embert általá-
ban nemcsak a szavai, hanem 
a tettei is jellemzik. A szentek-
nél mindig megfigyelhető a 
szavak és a tettek egysége. Azt 
is tudjuk, hogy sokszor milyen 
felelőtlenül, könnyelműen be-
szélünk, mondunk véleményt, 
vagy csak fecsegünk, ezzel 
magunkra vesszük a nyelv bű-
nét. Kétségtelenül olyan kor-
ban élünk, amikor rendkívül 
fontos a verbális és nonverbá-
lis kommunikáció. És mégis megfigyelhető, 
hogy igazi, szép, lélekemelő kommuniká-
ció csak nagyon ritkán alakul ki. A mai em-
ber általában elfelejtett hallgatni, meghall-
gatni, ráhallgatni… A csendet sajnos több-
nyire nem érti a modern ember. Pedig a 
csend beszél! Vannak olyan helyzetek az 
életünkben, amikor minden szónál beszéde-
sebb a csönd… A csend az nem néma üres-
ség, hanem annak a lehetőségét is nyújtja, 
hogy az ember magában értelmezze önma-
gát, a szeretteit, a környező világot. Az élet 
nagy összefüggéseire is általában nyugodt 
környezetben, csendben találunk rá. És nem utolsósorban a 
csendből nő ki az érett, szemlélődő ima, amikor az ember meg-
éli az Istennel összekapcsolt élet nagyszerűségét, harmóniáját. 

Ha mindig szól valamilyen hangforrás a 
környezetünkben, ha nincs csend az éle-

tünkben, az ember könnyen i-
degessé, zaklatottá válik, és egy 
idő után nem tudja elviselni a 
csöndet. 

Különösen lényeges, most 
a nagyböjti időszakban az el-
csöndesedés, a böjt. Bizony a 
nyelvnek is van böjtje, amikor 
azt fogadjuk meg, hogy igyek-
szünk minimálisan kommuni-
kálni (persze otthon, a szabad-
időnkben, nem a munkahelyen), 
mert a csönd összeszedettség-
re, önfegyelmezésre tanít. Mind-
egyikünk tudja, milyen fárasz-
tó sokszor az az ember, aki nem 
fogy ki a szóból… Ez a szószá-
tyárság az események felszínén 
hagyja a locsogó-fecsegő em-
bert, míg a csönd nevel, tanít, 
ritmust ad a tevékenységünk-
nek, elválasztja és kiemeli a dol-
gokat, mint a zeneművekben a 
szünetjel. Ízlelgessük ezért buz-
gón a csöndet, most a nagyböjt 
idején, mert a csöndben nagy 
harmóniát tapasztalhatunk meg. 

Szent József arra tanít min-
ket, hogy megfontoltak legyünk, 
mert nemcsak a szavainkkal tu-
dunk kommunikálni, hanem a-
zokkal a cselekedeteinkkel is, 
amelyeket szavak nélkül is ér-
tünk és megértünk tévedhetet-
lenül. Szent József népszerűsé-
ge régen sokkal nagyobb volt, 
de napjainkban is nagyon aktu-
ális, mint a családok védőszent-
je. Jó lenne, ha ez a szép, ősi 
név nem veszne ki nyelvünkből, 
hiszen manapság alig találko-
zunk Józsefekkel. Valamikor 
Szent Józsefet gyakran segítsé-
gül hívták az emberek az élet 
határhelyzeteiben: a betegség-
ben, agóniában; ismerjük a 
Szent Józsefhez szóló litániát, 

amelyben közbenjáró segítségét kérjük. 
Emlékszem, nagymamám mesélte az ő 

férjének, nagyapámnak haláláról, amely hir-
telen történt, az akkor még gyógyíthatatlan 
trombózis miatt, 49 éves korában. Délelőtt 
járt az idő, nagyapám sonkás zsömlét evett 
éppen, utána vizet kért. Amikor megitta a vi-
zet, mondta, hogy rosszul érzi magát. És ek-
kor nagymamám, aki nem tudhatta mi fog 
történni rövidesen, azt mondta férjének, vél-
hetően a Szentlélek sugallatára: „Mondd gyor-
san, hogy Jézus, Mária, József!” Miután nagy-
apám e három rövid szót kiejtette, meghalt. 

Balatonkenese, 2022. február 15. 
Medveczky Miklós 

plébános 

Szent József 

Szent József és a gyermek Krisztus
Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) spanyol barokk festő 

1666-os képén
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Március. Ha valakit megkér-
deznek: milyen ünnepnap van 
márciusban? A legtöbb válasz-
adó szerint: Igen, hát a nőnap! 
Mert valahogy úgy alakult a tör-
ténelemben, hogy van egy nap, 
amely a nőkről szól. 

Nekem sok szép nőnapi em-
lékem van. Mikor az általános 
iskolában a fiúk az osztályban 
minden lánynak pici virágcsok-
rot adtak és mi, lányok irulva-
pirulva fogadtuk el azokat és 
büszkén, de meghatódva vonul-
tunk vele haza. Otthon édes-
apám is meglepett egy szép ta-
vaszi virággal vagy egy finom 
bonbonnal. Persze édesanyám 
is kapott egy szál gyönyörű pi-
ros rózsát. 

A nőnap eredetileg nem a mai virágos, bonbonos, kedves 
ünnep volt, hanem egy harcos, a nők egyenjogúságával és sza-
bad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap. Az ün-
nep eredete 1857-re nyúlik vissza, mikor még a nőknek és a 
férfiaknak nem voltak egyenlő jogaik és lehetőségeik. 1909-
ben tartották meg az első nőnapi rendezvényeket Amerikában, 
majd szerte Európában is. Az ENSZ 1977-ben ismerte el nem-
zetközi napként. Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 
1913-ban csatlakozott. Az ünnep külső formáját persze meg-
határozta az éppen aktuális politikai-gazdasági rendszer, de a 
benső tartalma azért megmaradt. Mert a női lét benső minőség, 
egy eredendően ősi lélek-minta, amelyet, ha megtalálunk, ve-
zérvonala lesz az életünknek. 

Mekkora gazdagsága 
van a női létnek! Mert nő-
nek lenni nem egyforma-
ságot jelent, és leginkább 
nem csupán külsőséget. 
Nőként lehetünk kiváló 
szakemberek, és erős egyé-
niségek, de nem kell le-
mondanunk arról, hogy 
közben gyengédek, kie-
gyensúlyozottak, otthon-
teremtők és kedvesek le-
gyünk. Vállaljuk a fizikai 
vagy lelki anyaságot és az 
otthonnal járó munkát, 
mellette bírjuk a szakmai 
kihívásokat és közben per-
sze lelkünk harcait is. Hor-
dozzuk azokat a tekintete-
ket, melyek talán nem a 
legjobbat kívánják nekünk, 

mégis tudunk méltósággal mosolyogva válaszolni. A rohanó 
világban a szépséget, az érzelmeket, az anyai ölelést és az e-
gyedülálló női szeretetet képviseljük amellett, hogy mi ma-

gunk közben folyamatosan változunk. Ugyanakkor a női-
esség nem állandó minőség, mert függ az életkortól, az 
élettapasztalatoktól és a személyiség integráltságának fo-
kától. Igaz, hogy nőnek születünk pici babaként, de mégis 
nővé válunk az évek során. Más a nőiessége egy picinek, 
más egy iskolás lánynak, hirtelen nagyon megváltozik ka-
maszként, folyamatosan érik felnőtt nőként és beéretté vá-
lik idősebb korban. Mert az átélt pozitív és fájdalmas élet-
tapasztalatok befogadása, elfogadása, és benső átdolgo-
zása engedik a nőt messzire látni. 

Egy nő lehet szélvihar a csendes tájban, de egy nő lehet 
békés oázis egy viharos időben. Egy nő lehet biztos pont 
egy zavaros helyzetben, de egy nő felkavarhatja az állóvi-
zet. Mitől függ? Most felhozhatnék egy csomó pszicholó-
giai és szociológiai magyarázatot, de elégedjünk meg any-
nyival, hogy van a női létnek titokzatossága, izgalmassága 
és kiszámíthatatlansága is. 

Nőként folyamatosan keressük bensőkben az életadó 
forrást, hogy eljussunk igazi önmagunkhoz. És látszik, 
amikor valaki ezt megtalálta. Megváltozik a szíve és általa 
megváltozik a tekintete. Jó vele lenni, jó mellette lenni. A 
görögök számára a bölcsesség, Sophia, egy nő. Lelki hata-
lom, mely táplál és megment. A Biblia is olyan nőként írja 
le a bölcsességet, aki már a teremtés kezdeténél ott volt 
Isten mellett. Jézus születésekor is ott volt a jeruzsálemi 
templomban Anna, a bölcs nő, aki felismerte a látható kis-
gyerekben a láthatatlant Istent. Bölcs az, aki felismeri a lé-
nyeget. Milyen bölcs az, aki felismeri önnön lényegét? 

Hogyan is zárjam ezeket a gondolatokat? Talán egy férfi 
véleménye illene ide a legjobban. Arnold Schwarzenegger, 
amerikai színész, testépítő, üzletember és politikus, sokat lá-
tott, sokat tapasztalt már az életben. Ő így látja a nőket: „A nő 
egy teljes kör. Benne van a teremtés, a gondoskodás és a vál-
toztatás ereje.” 

M. Teréz nővér 

Életvezetés – Nőnek lenni jó! 
Mottó: „Egy nő szépsége nem a ruhákban, amiket hord, 

nem az alakjában vagy a frizurájában rejlik. 
A nő szépségét a szemében találod, mert a szem bejárat a szívhez, 

ahol a szeretet lakozik.” 
Audrey Hepburn

Audrey Hepburn (1929-1993)
Oscar-díjas színésznő

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kampány a nők választójogáért
(Annie Kenney és Christabel Pankhurst)
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Az elmúlt hónapban beteg lettem, mint sokan mások is. Így 
aztán csöndesen, biztos, ami biztos, karanténba kerültem. Nem 
érintett jól a betegség, lett volna feladat is bőséggel. Miközben 
első szomorú gondolataimat elengedtem, eszembe jutott valami. 
Nemsokára kezdődik a nagyböjt. Az elcsendesedés, visszafo-
gottság, Istenre való komolyabb odafigyelés ideje. De mi lenne, 
ha most az év elejét, ezt a betegséget kihasználnám arra, hogy 
valóban elcsendesedjek pár napot? Így indult el az én idei 
„előböjtöm”. Félig kényszerből, félig pedig szabad elhatározás-
ból. A kezdet nem volt akadálymentes. Bántott a tehetetlenség, 
a korlátolt mozgástér, az önsajnálat, a korgó gyomromról, és a 
bizonytalanságról nem is beszélve. Erős volt a kísértés, hogy ne 
feszítsem a húrt, inkább csak kényeztessem magam a kényszer-
szabadság ideje alatt. Ugyanakkor kíváncsi voltam rá, hogy mi-
lyen többlet van abban, ha valaki a lelke mélyén böjtölve kezd 
valami újat. 

Hosszú lenne, ha leírnám, mi mindent kaptam ebben a rend-
kívüli böjtben. Kicsit hosszabbítottam is a rendkívüli böjtöt pár 
héttel, mert minden nehézsége ellenére pozitívan magával raga-
dott, no és egyébként is itt az idei nagyböjt. Igazán mondhatom, 
a pihenésen túl ez a rendkívüli elcsendesedés felért egy évér-
tékeléssel, önismereti kurzussal, hitmélyítő alkalommal, meg 
egy alapos tisztító kúrával is. 

Azonban volt még valami, amit korábban nem tapasztaltam 
ennyire intenzíven, és nem tudom észérvekkel megmagyarázni, 
habár már sokat olvastam a böjtről, erről a fajta elcsendesedés-
ről: „A böjt maga az a titok, mely előtt megnyílnak az ajtók, és 

Isten csodálatos gondoskodása, pártfogása, kedves jelenléte 
megnyilvánul az életünkben” (Jentezen Franklin) 

Olvastam beszámolókat arról, hogy ki milyen változásokat 
tapasztalt a böjtje után. Akkor, bevallom, volt bennem egy eny-
he távolságtartás ezzel kapcsolatban. Amikor azonban én ma-
gam megálltam, elcsendesedtem és átgondoltam életem fonto-
sabb eseményeit, kapcsolatait, feltűnt, hogy mennyi ajándék van 
a személyes életemben. Volt, ami hosszú idő után változott, 
akadt olyan is, amire sosem figyeltem fel eddig. És mindebből 
egy nagyon fontos dolgot megtapasztaltam: mennyi szép dolog 
vesz körbe nap, mint nap. Magam is rácsodálkoztam a tényre: 
mennyire szeret engem a Jóisten, akkor is, ha egészséges va-
gyok, és akkor is, ha beteg. El is határoztam, hogy látható jelként 
készítek egy Hálatáblát a szobámba fényképekkel, jegyzetekkel. 
Mert magam is jól tudom, ha véget ér ez a rendkívüli, elcsende-
sedős böjti időszakom, bizony könnyen elfelejtem azt a sok cso-
dát és örömet, amit most felismertem. És természetesen ezt nem 
szeretném. 

Nagy felismeréseim és elhatározásaim idején, hirtelen meg-
értettem egy mostanában olvasott kis versrészletet, amit Fanny 
Crosby írt. Az írónő egy 6 hónapos korától vak amerikai 
missziós, költő, szövegíró. Ő maga 8 évesen megfogalmazta 
azt, amit én most, a lelkem legmélyén, a saját böjtölésem 
alatt megsejtettem: 

„Milyen boldog vagyok én, jóllehet semmit sem látok. El-
határoztam, hogy magamban szemlélem majd a világot.” 

M. Erzsébet nővér 

Böjtről másként… 
„Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót. Hogy örülni tudunk. És attól, hogy holnap is lesz egy nap. 
Lehet, hogy még jobb, mint a mai.” 

Janikovszky Éva
 
 

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét határon is túl, volt egy aprócska kisváros. Nem volt sem nagy tava, sem magas 
hegye ennek a városnak, mégis sokan látogatták. No, nem nyaralás céljából, hanem azért, hogy a legszebb egyedi aján-
dékot megvásárolják ott az emberek szeretteiknek. Mert élt ebben a kisvárosban egy rendkívüli Gyertyakészítő Mester. 
Minden reggel, mikor felvette kötényét, hogy elkezdje a gyertyakészítést, széles mosollyal arcán rágondolt arra az em-
berre, akinek a gyertyát el fogja készíteni, és hirtelen a lelki szemei előtt már meg is jelent az egyedi gyertya. Finom 
kezei pedig már dolgoztak is. És miközben faragta, festette, szépítette a gyertyákat mindig azért imádkozott csendben, 
akinek készült a gyertya. 

Egyik este új Megrendelő ment az utolsó gyertyáért. Ahogy belépett a műhelybe, meglepődve nézett körbe. 
– Mester, hol vannak a gyertyák? 
– Gyertyák? – kérdezte a Mester. – A gyertyákat másoknak készítem, nem magamnak. Tessék, itt van a tiéd. 
Megrendelő Úr megcsodálta a gyönyörű munkát, és így szólt: 
– Csodaszép ez a gyertya! Vinnék még egyet ajándékba. Bármilyen lehet, de most kell. 
Ahogyan beszélt, egyre csalódottabban járt körbe a szeme a polcokon. Mígnem a legfelső, legutolsó polcon észrevett 

egy gyertyát. 
– Most látom, ott legfelül van egy gyertya. Igaz, kicsi is, tömzsi is, nincs is díszítve, de a színe jó. Jó az a barna. 

Számold hozzá, azt is elviszem. 
– De kérem! – felelt a Mester. – Az a gyertya már használatban van. Van feladata. Azt a gyertyát a Dédapám 

készítette, az az első itt készült gyertya. Igen, az a gyertya a családunk gyertyája. A saját családomra emlékeztet. Ha 
ránézek, szebbnél szebb közös emlék elevenedik fel. Az én lelkemnek ez a gyertya a legszebb. Ezért tartom ott legfelül. 
Igen, nekem ott van szem előtt. – magyarázta. 

Ahogy magyarázott, már nemcsak az arca mosolygott, hanem mosolyogtak a szemei, sőt még a legapróbb ráncai is. 
A Megrendelő Úr pedig megértette az üzenetet 

 – Jó, Mester, dehogy kérem én a te családi gyertyádat! Inkább rendelek egy újat. Egy sajátot. Az én családomnak. 
– Tudod mit? Mondok én valami jobbat – szólt a Gyertyakészítő Mester. – Maradj itt, és készítsük el együtt. 
Attól a naptól kezdve az aprócska kisváros műhelyében sok minden megváltozott. Még egyedibb gyertyák készültek, 

és a megrendelők két mestert is láttak, hiszen Gyertyakészítő Mester és „A Megrendelő Úr” minden gyertyát közösen 
készített. 

Így volt-e, vagy sem, ki tudja azt? De aki nem hiszi, az járjon utána! 
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Kizökkent világunkban időnként még a kertész is felrémül, 

kitekint a külvilágra, és kapkodja a fejét. Egyik nap rekord ma-
ximum-hőmérséklet, másnap fagy; erős frontok jönnek-men-
nek, időnként 60-80 kilométeres szél fúj. Amikor már várná a 
tavaszt, magassági hidegáramlattal szembesül, és eszébe jut a 
tavalyi nehéz tavasz, amikor a dolgok nem úgy történtek, 
ahogy szoktak. A hosszú hideg időszakot még hosszabb aszály 
követte, nehéz volt talpon maradni. 

Viszont otthonunkban, környezetünkben egy kis édenker-
tet így is be tudunk rendezni, ahol, ha a megfelelő növényt ül-
tetjük a megfelelő helyre, számíthatunk rá, hogy gyönyörköd-
hetünk fejlődésében. Akár egy asztallapnyi nagyságú terület is 
sok örömet tud adni. Méghozzá olyan szépséget alkothatunk, 
amelyet nem lehet megvenni a szupermarketben; ebben benne 
lesz a saját elképzelésünk. Napról napra láthatjuk alakulását, 
akár évtizedeken keresztül. Még minket is túlélhet, amit kiala-
kítunk. 

Példának okáért az elmúlt években jó volt találkozni olyan 
sugárzó arcú emberekkel, akik egy magaságyásban kezdtek el 
növényeket nevelni. Megoldódott ezzel az az alapvető problé-
májuk, ami a kezdő kertészt sokszor elbizonytalanítja, mond-
ván: nem jó a földem. A magaságyásban a legjobb földet lehet 
előállítani a helyes rétegrenddel, hogy a talaj vízmegtartó- és 
vízáteresztő képessége jó legyen, ne szenvedjen benne a nö-
vény. Azzal, hogy kiemeljük a hideg talajból, a közeg hama-
rabb fel tud melegedni, ezáltal a növények dinamikusabban 
fejlődnek. Gyakori kifogás még: nem éri meg növényt ter-
melni, mert drága a víz. Ami igaz és megfelel a valóságnak, 
de könnyű megtapasztalni azt az örömet, amikor a Jóisten adta 
esővizet valamilyen módon összegyűjtjük, és azzal gondosko-
dunk növényeinkről. Ezt még jobban is szeretik, s meghálál-
ják. Azt tanácsolom, hogy a lehető legegyszerűbb eszközökkel 
gondoskodjunk a csapadékvíz elszivárogtatásáról, akár oly 
egyszerű módon, hogy ha lehetőség van rá, a kert talajában 
egyfajta „folyókát” alakítsunk ki. 

Konyhakert 

A zöldborsó azon növények közé tartozik, amelynek gyö-
kerei a nitrogénmegkötő baktériumokkal szimbiózisban élnek. 
A gyökérgümőben élő baktériumok a növény számára haszno-
sítható formában képesek megkötni a levegő nitrogénjét. A 
borsónak az istállótrágyával frissen trágyázott föld nem alkal-
mas (a második vetésforgó szakaszba tartozik); elővetemény-
ként bármit vethetünk, csak borsót és más pillangósvirágúakat 
nem. 
 
 
 
 

A zöldborsót két típusra osztjuk: kifejtőborsó (cukorborsó) 
és velőborsó. A velőborsó markánsabb ízű, mint a cukorborsó, 
fagyérzékeny, ezért korai vetésre nem megfelelő. A szárított 
szemek étkezésre nem alkalmasak, mivel főzéskor kemények 
maradnak. A kifejtőborsó magja gömbölyű, sima felületű, a 
legkorábban vethető zöldségek közé tartozik. A cukorborsó-
nak a héja is fogyasztható. 

A borsófélék a talajjal szemben nem különösebben igénye-
sek, csupán jól megművelt és humuszban gazdag talajra van 
szükségük. 

A cukorborsó fiatal növénykéi a kisebb fagyokat károsodás 
nélkül elviselik, a velőborsó ellenben fagyérzékeny. Ezért 
márciusban csak a cukorborsót vessük. A borsóféléknél szük-
séges vetőmagmennyiség változó, mivel az egyes fajták mag-
vai eltérő nagyságúak: 1 g borsómag lehet három, de akár öt 
szem is. Ügyeljünk arra, hogy a nagyra növő fajták magját 
egymástól távolabbra vessük, mint az alacsonyra növőket. Ál-
talában 25-30 g/m2 vetőmagszükséglettel számoljunk. A kö-
tött, gazdag talajon a borsó sokkal szebben fejlődik, mint 
könnyű talajon. 

Normál ágyásban (120 cm) négy sor borsót vessünk. Ez 30 
cm-es sortávolságot jelent, amennyiben a szélső sorokat az 
ágyás szélétől 15 cm-re vetjük. Nagyon jól sikerülhet az iker-
soros vetés is. 

A bokorbabbal ellentétben nem fészekbe vetjük, hanem 
sorba. A vetőbarázdákat olyan mélyre húzzuk, hogy a borsó-
magvakat 5 cm föld takarja. 2-3 centiméterenként helyezzünk 
egy 1-1 borsószemet. A magokat már vetéskor enyhén nyom-
juk bele a talajba, majd a sorokat gereblyézzük. Egyes vidéke-
ken elterjedt nézet, hogy a borsót futtatni kell, ez azonban nem 
feltétlenül szükséges. 

Márciusban a szabadba kiültetett fejes saláta 10-12 nappal 
korábban szedhető, ha az ágyásokat teljes egészében fóliával 
vagy fátyolfóliával takarjuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
szítsük elő. A palánták jól fejlett gyökérlabdát növesztenek, ha 
a magágyat előzőleg komposzttal vagy tőzeggel letakarjuk, 
majd beleforgatjuk a talajba. Ha március végén vetjük a fejes 
saláta magját szabadföldi ágyásba, kizárólag nyári fajtákat vá-
lasszunk. A márciusi vetésű salátát június vége előtt nem lehet 
szedni, így a korai fajták – amelyek nem bírják a hőséget, ha-
mar magba szöknek –, nem alkalmasak. Viszont a jégsaláta 
különleges, értékes kiegészítője a nyári étkezésnek. A fejes sa-
látától érdes, ropogós leveli különböztetik meg. A levél széle 
többnyire enyhén hullámos vagy fodros, a fejek lényegesen tö-
möttebbek, fajtától függően az 500-800 g-t is elérhetik. A jég-
salátának két héttel hosszabb időre van szüksége a kifejlődés-
hez, mint a fejes salátának, viszont jól tűri a meleget és nem 
 

Március közepétől készít-
sük elő, a zöldségpalánták ne-
velésére szolgáló szabadföldi 
ágyásokat is. Erre a célra lehe-
tőleg széltől védett, napos he-
lyet válasszunk. Ahhoz, hogy 
március utolsó harmadában a 
szabadba vethessük a palántá-
nak szánt zöldségeket, a mag-
ágyat valamivel korábban ké-
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szökik magba. A vörös levelű típusait batávia salátának is ne-
vezik. Az áttelelő fejes salátát márciusban fejtrágyázzuk, s a 
talajt is jól lazítsuk fel. 

Március végétől az összes káposztafélét, a karalábét is el-
vethetjük szabadföldi ágyásba. A 15 cm-es sortávolságra lehe-
tőleg ritkán és egyenletesen vessük, hogy erős növények fej-
lődhessenek. A vetőmagszükséglet 2,5-3 g/m2. Jobban kelnek 
a magvak, ha vetés után a sorokat 1 cm vastag komposzttal 
vagy tőzeg-homok keverékkel takarjuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amennyiben inkább a mángold szárát szeretnénk felhasználni, 
a sortávolság 35-40 cm legyen. Március közepétől vethetjük, 
a vetőmagszükséglet 1-2 g/m2. A vetési mélység 2-3 cm. Ha a 
mángold szárát kívánjuk felhasználni, egyeljük 35-40 cm-re, 
így a növénykéknek elegendő helyük lesz, és széles levélbor-
dákat fejlesztenek. A mángold magja tulajdonképpen maggo-
moly, amely több magot tartalmaz. Kb. 60-75 szem (maggo-
moly) van 1 g tömegű magban, így minden szemből több nö-
vény fejlődik. A mag nagyjából hat évig őrzi meg csírázóké-
pességét – gondoljunk erre a vásárlásakor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sárgarépa igen változatos növény, számos fajtacsopor-
tot különböztethetünk meg, amelyek méretükben és színükben 
eltérnek egymástól. Kísérletezzünk, biztos örömünket leljük 
benne. Sem a sárgarépa, sem a többi gyökérzöldség nem tűri a 
frissen istállótrágyázott földet. (A második vetésforgóba ke-
rülnek.) Márciusban vessük a korai és középkorai sárgarépa-
fajtákat, a sortávolság 20 cm legyen. A sárgarépamag viszony-
lag kicsi, 1 g-ban 8-900 mag van. Ezért ügyeljünk, hogy a sár-
garépát ne ültessük túl sűrűre: 1 m2-re csak 0,5 g-ot vessünk. 
A sárgarépamagokat kétszer annyi száraz, finom szemcséjű 
homokkal keverjük össze, így jobban sikerül ritkára vetni. A 
vetési mélység 0,5-1 cm. Vetés után a barázdákat takarjuk és 
enyhén nyomkodjuk be. Jó praktika a sárgarépánál és a petre-
zselyemnél, hogy a vetőbarázda egy tenyérnyi széles sáv, s 
ezen belül oszlassuk el a magokat. A sárgarépa vetésétől a ke-
lésig gyakran négy hét is eltelik, ezért érdemes közé sorjelző 
növényt vetnünk. A legalkalmasabb a saláta és a hónapos re-
tek. Valamelyik növény magjaiból keveset szórjunk a vetőba-
rázdába, mielőtt betakarnánk; a sorjelző növény sokkal koráb-
ban kikel, mint a sárgarépa, így a sorok láthatóak, tehát az á- 
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1. kedd 
Vízöntő – Fogyó hold 
● virágos növények 
● gyümölcsgyűjtés és 

tárolás 
● locsolás nem ajánlott 

2. szerda 
Halak – újhold 

● leveles növények ül-
tetése, vetése 

● locsolás 
● fűnyírás 

3. csütörtök 
Halak – Növő hold 

● leveles növények ül-
tetése, vetése 

● locsolás, öntözés 
● fűnyírás 

4. péntek 
Kos – Növő hold 

● leveles növények, gyü-
mölcsök ültetése, ve-
tése, eltevése, fagyasz-
tása 

5. szombat 
Kos – Növő hold 

● gyümölcsök ültetése, 
vetése, gyűjtése, elte-
vése, tárolása, fagyasz-
tása 

6. vasárnap 
Bika – Növő hold 

● gyümölcsök, gyökér-
növények gyűjtése, 
eltevése 

 
7. hétfő 

Bika – Növő hold 
● gyökérnövények és 

gyümölcsök gyűjté-
se, eltevése  

 

8. kedd 
Bika – Növő hold 

● gyökérnövények és
virágosok növekedése

● gyümölcsök gyűjtése,
eltevése 

10. csütörtök 
Ikrek – Növő hold 

● virágos növények ül-
tetése, vetése 

● locsolásra alkalmatlan 
 

11. péntek 
Rák – Növő hold 

● virágos, leveles növé-
nyek ültetése, vetése 

● locsolás 
● fűnyírás 

9. szerda 
Ikrek – Növő hold 

● virágos növények ül-
tetése, vetése 

● locsolásra alkalmatlan 
 

12. szombat 
Rák – Növő hold 

● leveles növények ülte-
tése, vetése 

● fűnyírás 
● locsolás 

13. vasárnap 
Rák – Növő hold 

● leveles növények, gyü-
mölcsök ültetése, ve-
tése 

● fűnyírás, locsolás 

14. hétfő 
Oroszlán – Növő hold 
● gyümölcstermők ülte-

tése, vetése, fagyasztás
● gyomlálás 
● trágyázás alkalmatlan

15. kedd 
Oroszlán – Növő hold 
● gyümölcsök ültetése, 

fagyasztása 
● gyomlálás 
● trágyázás alkalmatlan

16. szerda 
Szűz – Növő hold 

● gyümölcstermők, gyö-
keresek ültetése  

● általános kerti mun-
kák végzése 

17. csütörtök 
Szűz – Növő hold 

● gyökérnövények ülte-
tése, vetése 

● általános kerti mun-
kák 

18. péntek 
Mérleg – Telihold 

● gyökérnövények, virá-
gosok ültetése, vetése 

● trágyázás 
● locsolásra alkalmatlan 

19. szombat 
Mérleg – Fogyó hold 

● virágos növények ül-
tetése, vetése 

● locsolásra alkalmatlan 
 

20. vasárnap 
Mérleg – Fogyó hold 

● virágosok, levelesek
ültetése, vetése 

● locsolásra alkalmatlan 
 

21. hétfő 
Skorpió – Fogyó hold 
● leveles növények ülte-

tése, vetése 
● locsolás 
● fűnyírás 

22. kedd 
Skorpió – Fogyó hold 
● leveles növények, gyü-

mölcsök ültetése, ve-
tése 

● locsolás, fűnyírás 

23. szerda 
Nyilas – Fogyó hold 

● gyümölcstermők nö-
vekedése 

● gyümölcsgyűjtés, tá-
rolás, fagyasztás 

24. csütörtök 
Nyilas – Fogyó hold 

● gyümölcstermők, gyö-
keresek növekedése 

● gyümölcsgyűjtés, tá-
rolás, fagyasztás 

25. péntek 
Bak – Fogyó hold 

● gyökeresek ültetése, 
vetése, gyűjtése, táro-
lása 

● gyomlálás 

26. szombat 
Bak – Fogyó hold 

● gyökeresek ültetése, 
vetése, gyűjtése, táro-
lása 

● gyomlálás 

27. vasárnap 
Vízöntő – Fogyó hold 
● gyökeresek, virágok

gyűjtése, tárolása 
● gyümölcsök tárolása  
● locsolás nem ajánlott 

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

vekedése 
● gyümölcsök tárolása  
● locsolásra alkalmatlan 

29. kedd 
Halak – Fogyó hold 

● virágos növények, le-
velesek növekedése 

● fűnyírás  
● locsolás 

30. szerda 
Halak – Fogyó hold 

● leveles növények nö-
vekedése 

● fűnyírás  
● locsolás 

31. csütörtök 
Kos – Fogyó hold 

● leveles növények, gyü-
mölcsök eltevése, tá-
rolása, fagyasztása 

● gyomlálás 

A mángold a mély rétegű, 
humuszban gazdag, megfelelő 
víztartó képességű talajt ked-
vel. A túl könnyű, illetve túl 
kötött talajokat komposzttal 
vagy istállótrágyával kezelve 
alkalmassá tehetjük mángold
termesztésére. A növény gyö-
kere mélyre hatol – a talajmű-
veléseknél gondoljunk erre. 
Leveleit a parajhoz hasonlóan 
készíthetjük el, ilyenkor ele-
gendő 25-30 cm sortávolság.
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gyást nyugodtan megkapálhatjuk. A hónapos retek a sárgarépa 
között teljesen ki tud fejlődni, de ügyeljünk arra, hogy a mag-
vak távolsága legalább 8 cm legyen, hogy a répa is fejlődhes-
sen. Ha salátát vetünk jelzőnövényként – nyári fajtát használ-
junk –, mikor ellátta feladatát, ültessük át egy másik ágyásba. 

A pasztinák, akárcsak a sárgarépa, az ernyősvirágúak csa-
ládjába tartozik. Nagy, fehér széles vállú, mint a répagyökér fel-
ső része. A sárgarépához hasonlító, tápanyagban nagyon gaz-
dag, fűszeres ízű gyökérzöldség. Tápértéke meghaladja a sár-
garépáét, de jellegzetes íze miatt nem mindenki szereti. A 
pasztinák a középkötött, lehetőleg mély rétegű, humuszban 
gazdag talajt kedveli. Mint gyökérzöldség, nem igényli a friss, 
szerves trágyázást; inkább a második vetésforgószakaszba 
való. Nitrogén- és foszforszükséglete hasonló a kései sárgaré-
páéhoz, de sokkal több káliumot igényel. Vetőmagszükséglete 
0,5-0,8 g/m2, a sortávolság 30 cm, a vetési mélység legfeljebb 
1,5 cm mély legyen. 

A metélő- és gyökeréért termesztett petrezselyem között 
igen nagy a különbség, erre figyeljünk a vetőmag vásárlása-
kor. A metélőpetrezselymet szélvédett helyre ültessük. Jól tűri 
a félárnyékot, s mivel legfeljebb 20 cm magasra nő, szegély-
növénynek is ültethetjük. Ha télen is szeretnénk metélőpetre-
zselymet szedni, akkor védett fekvésű helyre vessük, takarás 
nélkül sem fagy el. Mivel a petrezselyem magja csak két évig 
őrzi meg csíraképességét, vetés előtt végezzünk csírázási pró-
bát. Ha a petrezselyemmag friss, fűszeres, erős az illata. Minél 
intenzívebb az illat, annál biztosabbak lehetünk benne, hogy 
ki fog kelni. 1 g vetőmagban 750-800 mag van, ezért 1 m2-re 
legfeljebb 1 g vetőmag kell. 

A lóbabot március elején, közepén vessük el, mivel fiatal 
hajtásai az enyhe fagyot elviselik. Szélérzékeny növények vé-
delmére is ültethetjük, így az uborka és görögdinnye mellé. 
Hogy a bab is jól fejlődhessen, a szélérzékeny növénynek 
szánt ágyás körül 1-1 sort vessünk. Természetesen ágyásban is 
termeszthetjük, sok örömünk lesz benne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rebarbara szinte minden talajon termeszthető, ha a ta-
lajban elegendő a tápanyag. Tenyészideje az ágyás fekvésétől 
is függ. A napsütötte helyeket kedveli a legjobban, de félár-
nyékban is szépen fejlődik. Korán, március első napjaiban ül-
tessük el, hogy már az első évben betakaríthassuk. Tőosztással 
szaporíthatjuk: csak ép, egészséges, jól fejlett rüggyel rendel-
kező gyökérdarabokat ültessünk el. Nagy tenyészterületet igé-
nyel, a jól fejlett növény egy négyzetméternyi helyet foglal el. 
Legalább 1x1 méter távolságra ültessük, akár a gyümölcsfák 
alá, amennyiben azok koronája még nem záródik. Itt ugyan 
később hoz termést, de nem foglal el külön helyet. Ültetéskor 
pontosan olyan mélyre kerüljön a talajban, mint ahol az előző 
helyén volt, és nyomjuk meg a földet a növény körül, nehogy 
kidőljön. Ezután alaposan öntözzük meg. A rebarbarának sok 
változata van; a piros levélnyelű fajtáknál a levélnyél belseje 
nem mindig piros. Ez a fajta tulajdonság az ízt nem befolyá-
solja, így főzés során a kompót vagy világossárga vagy pirosas 
színű lesz. 

A tépősaláta helybe vetését március végén kezdhetjük, így 
már április végén zsenge salátaleveleket szedhetünk. A tépő-
salátát 25-30 cm sortávolságra vessük. Húzzunk nem túl mély 
barázdát, vessük ritkára a magokat, 1 m2-re csak 2 grammnyit. 
A tépősaláta nem képez fejet, minden olyan talajon szépen fej-
lődik, amely elegendő tápanyagot tartalmaz. 

Bollók Ferenc
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A mai alkalommal a hátrányos helyzet 
tárgykörében a cigány tanulókat vizsgáljuk 
meg. 

Mindenekelőtt érdemes tisztázni néhány 
fogalmat. 

Roma vagy cigány? 
Az 1971-ben London mellett megtartott 

I. Cigány Világkongresszus résztvevői hoztak egy határozatot, 
amelyben az áll, miszerint a „roma” önmegjelölést fogják 
használni. 

Magyarországon beás és oláh cigányok élnek inkább. Az 
oláh nyelvet használók cigányok anyanyelvén a rom szó oláh 
cigány férfit jelent. A roma ennek a többes száma. A beás ci-
gányok azt vallják: „Én cigány vagyok, nem roma! 

„A cigány nyelv kifejezés alatt tágabb értelmezésben az 
Indiából elvándorolt cigányság egymással közeli rokonságban 
álló újind nyelvváltozatait értjük, ezek a domari, a lomav-
ren és a romani. Közülük a lomavren önálló nyelvnek tekint-
hető, míg a domari és a romani nyelvek egymással inkább csak 
dialektuskontinuumot alkotnak.”  (https://hu.wikipedia.org/) 

Itt van mindjárt a depriváció, amely valamitől való meg-
fosztottságot jelent. A deprivált család vagy személy valamit 
nélkülöz, ami egy adott társadalom nagy többségének a ren-
delkezésére áll. 

Következik a hátrányos helyzet meghatározása, amely re-
latív lemaradást jelent. Ez nemcsak az anyagi helyzetre vonat-
kozik, hanem egyéb hátrányokra is. A sorban a többszörösen 
hátrányos fogalom olyan családokra vagy személyekre utal, 
akiknek egynél több hátránnyal (pl. rossz egészségügyi álla-
pottal) kell szembenézniük. 

Glatz Ferenc a romakérdést szociális szem-
pontból így fogalmazta meg: „A romakér-
dés szociális kérdés, kulturális és közgondol-
kodásbeli kérdés.” – A kijelentés igazát ne-
héz kétségbe vonni. De vajon jól gondolko-
dunk-e a három témakör egymásra épülésé-
ről? 

Szociális kérdés, mert a romák hagyomá-
nyos foglalkozási-mesterségbeli tudására a 
modern ipari társadalom nem tart igényt, 
ezért betagozódásuk az informatikai társada-
lom európai munkaszervezetébe megneheze-
dett. Szociális kérdés, mert nemcsak tulaj-
donnal, otthonigényekkel, de a családdal, sőt 

a társadalmi-igazgatási önszerveződéssel kapcsolatban is más 
értékrend szerint gondolkodtak és éltek évszázadokig. Az 
óhajtott összeilleszkedésben valós gondok merültek fel. 

Kulturális kérdés is, hiszen kívül maradtak a nemzeti-ál-
lami iskolarendszereken, amely az elmúlt másfél évszázadban 

a polgári munka- és viselkedéskultúrájukat, 
szakmai műveltségüket, erkölcsi fogalom-
rendszerüket normákba szorította. Az európai 
polgárt a társadalom a 6. életévétől erre ne-
velte. A cigány közösségek kívül rekedése 
ezen oktatási rendszeren a mai beilleszkedési 
zavarok alapja. 

Hogyan szüntethetőek meg e zavarok? 
Ebben a kérdésben a magyar szociológusok 
úttörő kutatásainak folytatása, támogatása 
nagyon fontos lenne. 

Végül a cigánykérdés a közgondolkodás 
kérdése is, ahol nem lehet figyelmen kívül 
hagyni az előítéleteket, idegenellenességet 
sem. Megkülönböztető súlyossága, hogy a ci-
gányság külsőleg is eltér az európai átlagtól. 
A „másságot” nehezen viselő, bezárkózó tár-
sadalmak egyszerűen kinézik őket maguk kö-
zül. De vajon helyes-e, hogy a cigánykérdés 
kezelését az előítéletek elleni általános harc-
nak rendeljük alá? A harc lassan már elsősor-

ban az előítéletek ellen, nem pedig a cigányság szociális, kul-
turális emeléséért folyik. 

A cigány tanulók sikertelensége egyes vélemények szerint 
különböző problémák együttes hatása mentén alakul ki. Me-
lyek lehetnek ezek? Elsősorban a rossz szociális helyzet, az 
előítélet és a nyelvi akadályok. A sikertelenség oka lehet még 
az is, hogy az egyes iskolákban a cigány tanulókat rossz peda-
gógiai módszerrel próbálják felzárkóztatni. 

Forrás: https://www.sulinet.hu/ 
https://ciganymisszio.reformatus.hu/ 

https://hu.wikipedia.org/ 

Összeállította: Varga Ákos  
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 

Szociálpolitikai kalauz 
Hátrányos helyzet 

a cigány tanulók esetében 
1. 
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  Idén is alkotásra biztat a katasztrófavédelem 

 
Az egyik tavalyi Veszprém megyei győztes pályamű,  

Takács Adél Gyöngyi és Erdősi Janka 
Légy óvatos! Kerüld el! című alkotása, 

mely az Egyéb kézműves alkotás II. korcsoportjában (11-14 éves) 
országos első helyezést ért el. 

Fotó: Csondor Henrietta tű. hdgy. 
A Hozzájáruló nyilatkozat és az Adatkezelési tájékoztató 

a Veszprémi Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjáról letölthető: 
https://veszprem.katasztrofavedelem.hu/25825/hirek/260777/ 

iden-is-alkotasra-biztat-a-katasztrofavedelem 
 

Az előző évek hagyományait követve az Országos Tűzmeg-
előzési Bizottság 2022-ben immáron kilencedik alkalommal 
hirdeti meg alkotói pályázatát az óvodások és iskolások köré-
ben. 
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idén olyan alkotáso-
kat vár, amelyeken az óvodások és az iskolások a tűzmeg-
előzés és a tűzvédelem fontosságát ábrázolják. Az óvodá-
soktól egyénileg készített szabadkézi rajzokat vagy csopor-
tosan elkészített egyéb kézműves alkotásokat várnak, az is-
kolások három korcsoportban, hattól tíz éves, tizenegytől ti-
zennégy éves, és tizenöttől tizennyolc éves korig pályázhat-
nak. Ők szabadkézi rajzot, egyéb kézműves alkotást küldhet-
nek be, de írhatnak verset vagy mesét, esetleg számítógépes 
programot is készíthetnek. 
A pályaműveket április 30-ig lehet benyújtani, a járvány-
ügyi helyzet alakulásától függően postán vagy e-mailen, elő-
zetes egyeztetés után személyesen, a korcsoport és kategória-
megjelöléssel, az illetékes fővárosi vagy megyei katasztrófa-
védelmi igazgatóságokhoz. 

 

 

 
Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
06-88/620-800 

06-20/413-8599 

Az országos pályázat fővéd-
nöke dr. Góra Zoltán tű. al-
tábor-nagy, a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság főigazgatója, az Or-
szágos Tűzmegelőzési Bizott-
ság elnöke. Az országos bírá-
lóbizottság elnöke Fülep Zol-
tán tű. ezredes, megbízott or-
szágos tűzoltósági főfelü-szágos tűzoltósági főfelügyelő. 
A területi versenyen első helyezést elért alkotások részt vesz-
nek az országos versenyen is, amelynek díjait 2022 júniusá-
ban Budapesten adják át. Az országos verseny győztesei és 
különdíjasai értékes nyereményeket kapnak. Az az óvoda, il-
letve iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújt-
ják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2022” címet, 
és egy valódi tűzoltó-bemutató részese is lesz. Azaz intézmé-
nyükbe egy napra beköltöznek a tűzoltók, lesz füstsátor, tál-
catűzoltás, olajtűzoltás, roncsvágás és tűzvédelmi oktatás is. 

Egyre több 
a szabadtéri tűz 
A tűzoltókat az első februári hétvégén 230 
szabadtéri tűzhöz riasztották, két nap a-
latt mintegy 840 futballpályányi terület é-
gett le. Veszprém megyében február 10-én 
Adorjánházán, Jásdon és Veszprémben, 
9-én Bében, február 5-én és 6-án Ajka-
Padragkúton és Hajmáskéren kellett be-
avatkozni gaz, avar, nádas terület tüzénél. 
A tavaszias és száraz időjárás esetén a 
kerti munkák részeként végzett zöldhul-
ladék-égetés könnyen kiterjedt szabadtéri 
tűzhöz vezethet, amely a természeti és 
épített környezetet jelentősen veszélyez-
teti. Minden esetben figyelembe kell venni 
a helyi szabályozásban foglaltakat, hiszen 
csak kivételesen engedélyezett a szabad-
téri égetés, és külön szolgáltatás biztosítja 
a zöldhulladék elszállítását. 
Amennyiben a települési önkormányzat 
lehetőséget biztosít a zöldhulladék égeté-
sére, alapszabály, hogy a tüzet soha nem 
szabad felügyelet nélkül hagyni. Már a 
tűzgyújtás időpontjában álljon rendelke-
zésre a tűz eloltásához szükséges eszköz, 
amely lehet akár vödörben, hordóban lévő 
víz, vagy a kerti locsolótömlő. Egy lapát se-
gítségével könnyen kialakítható a földta-
karás, megszüntethető a parázslás. A tűz 
továbbterjedését legtöbbször a szél okoz-
za, ezért ha feltámad, az égetést abba kell 
hagyni. 
A szabadtéren keletkező tüzek másik gya-
kori oka az eldobott, égő cigarettacsikk. 
A tüzek megelőzése és a természet védel-  

me érdekében kiránduláson, túrázáskor a csikket ne dobják el, gyűjtsék össze 
megfelelő, nem éghető anyagú, hordozható tárolóban. 
Tábortüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyen szabad gyújtani, és csak akkor, ha 
nincs elrendelve tűzgyújtási tilalom. Célszerű indulás előtt tájékozódni arról, 
hogy van-e tűzgyújtási tilalom. 
A szabadtéren minden tüzet úgy kell eloltani, hogy ne tudjon visszagyulladni. 
Ennek érdekében a legjobb módszer, ha vastag föld- vagy homoktakarással 
zárjuk el a levegőtől. 

Fontos, hogy aki tüzet észlel, haladéktalanul jelezze 
az egységes segélyhívó 112-es telefonszámon. 

Balatonkenesén az ingatlanokon keletkezett avart és kerti hulladékot 
2020. március 24-től TILOS égetni! 
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A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is meghirdette azt 
a szakmaismereti versenyt, melyre az általános iskolák felső tagozatos tanulói 
nevezhettek.  
A verseny célja az volt, hogy a diákok jobban megismerjék a régi mesterségek,
illetve a jelenkori szakmák világát. A Litéri Református Általános Iskola e-
gyik végzős fiúcsapata a rendőri pályát választva nevezett, és a Balatonkenesei 
Rendőrőrs parancsnokával, Éliás Gábor rendőr alezredes iskolarendőrrel ta-
lálkozott 2022. február 9-én a Balatonalmádi Rendőrkapitányság épületében.  
A rendőrkapitányság, valamint rendőrőrs épületében tett látogatások, szemé-
lyes beszélgetések során szóba került a szakma szépsége, előnye, illetve a kü-
lönböző szakterületek bemutatása. A tanulók megismerkedtek azokkal az esz-
közökkel, felszerelésekkel, melyeket a rendőrök a szolgálati feladataik ellátása 
során használnak, betekintést nyertek az előállító helyiségbe, és felpróbálhat-
ták a testvédő ruházatot, a lövedékálló mellényt. A szerzett új élmények to-
vább erősítették a fiatalokat a rendőri pálya iránti érdeklődésükben. 
 

 
A Veszprém Megyei 

Rendőr- 
főkapitányság 

hírei 
 

A rendőri pályát 
népszerűsítette 

az őrsparancsnok 
Szakmaismereti verseny keretében szerezhettek 
személyes tapasztalatokat az általános iskola nyol-
cadik évfolyamos tanulói.  
 

 

          1.            
             2.         
             3.         

4.                      
               5.       
              6.        
             7.         
       8.               
          9.            
          10.            
         11.             
          12.            
 

VAN KÉPÜNK HOZZÁ! 
A kiemelt sorban e havi ünnepünk időpontja olvasható. 

„…Fecske ficsereg, itt a kikelet!” 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Ady Endre: Intés az őrzőkhöz 
Őrzők, vigyázzatok a strázsán, 
Csillag-szórók az éjszakák, 
Szent-János-bogarak a kertben, 
Emlékek elmult nyarakon, 
Flórenc nyarán s összekeverten 
Bucsúztató őszi Lidónak 
Emlékei a hajnali 
Párás, dísz-kócos tánci termen, 
Történt szépek, éltek és voltak, 
Kik meg nem halhatnak soha, 
Őrzött elevenek és holtak, 
Szivek távoli mosolya, 
Reátok néz, aggódva, árván, 
Őrzők: vigyázzatok a strázsán. 

Őrzők, vigyázzatok a strázsán, 
Az Élet él és élni akar, 
Nem azért adott annyi szépet, 
Hogy átvádoljanak most rajta 
Véres s ostoba feneségek. 
Oly szomorú embernek lenni 
S szörnyüek az állat-hős igék 
S a csillag-szóró éjszakák 
Ma sem engedik feledtetni 
Az ember Szépbe-szőtt hitét 
S akik még vagytok, őrzőn, árván, 
Őrzők: vigyázzatok a strázsán. 

 



Balatonkenesei Hírlap                     – 38 –  2022. március 

Ugye emlékeztek még Áronra, ki egy viharban elveszítette kishúgát? Évek múltán éledt fel a 
remény, hogy Marinka még életben lehet, s a föld mélyén, egy régi bányában sínylődik. 

Áron leereszkedett az elhagyott aknába, melyet úgy neveztek: „az ördög aranyszája”. 
Odalenn apró, fura lények ejtették őt fogságba. Dárdáikkal kényszerítették, hogy velük tartson. Áron nem védekezett. Abban 

reménykedett, hogy ezek a különös szerzetek elvezetik őt Marinkához. 
 
Zegzugos, alacsony já-

ratokon haladtak órákon át. 
Áronnak meg kellett gör-
nyednie, nehogy fejét be-
verje. Nagy sokára egy ma-
gasabb terembe értek, s ott 
végre felegyenesedhetett. A 
terem körben ki volt világít-
va fáklyákkal. Középen pár-
nák között egy előkelő lény 
trónolt. Szőre ezüstszürke 
volt, nyakában aranylánc 
lógott. Áron biztosra vette, 
hogy az uralkodó előtt áll. 

A fiú illedelmesen meg-
hajolt az uraság előtt, s a-
zon töprengett, hogyan ér-
tesse meg magát. Hiszen 
nem beszélték egymás nyel-
vét. Ám ekkor oldalról egy 
leány bújt be a terembe. Sá-
padt, sovány, kócos terem-
tés volt, piszkos, szakadt 
ruhában. Csak mikor fejét felemelte, s csillogó bogárszemét Á-
ronra vetette, akkor akadt el a fiú lélegzete. 

Semmi kétség, ő volt az, Marinka! 
Vagy mégsem? A leány semmi jelét nem adta, hogy Áront 

felismerte volna. Rez-zenéstelen arccal végigmér-te a fiút, 
majd az uralkodó mellé lépett. Az fennhangon karattyolt vala-
mit, s mikor elhallgatott, a leány megszólalt. 

– Őfelsége, Hetedik Kruttyon, minden koboldok királya azt 
kérdezi tőled, ki vagy, és mi célból merészkedtél a birodalmá-
ba. 

Eltátotta Áron a száját, hisz koboldokról eddig csak a me-
sékben olvasott. De az is csodálatos volt, hogy Marinka – mert 
csakis ő lehetett – érti a beszédüket. 

– Hiszen én vagyok az, Marinka, az édes bátyád! Hát nem 
ismersz meg? Azért jöttem, hogy téged hazavigyelek. 

A leány két kezéből kagylót formázott a szája előtt. Olyan 
vartyogásba kezdett, mintha maga is született kobold lett volna. 

Kruttyon király látható izgalomba jött a választól, s ismét 
hosszú monológot mondott. 

Marinka ezután ezekkel a szavakkal fordult a fiúhoz: 
– Nehogy eláruld, drága Áron, hogy ismersz engem! Arra 

felelj, van-e nálad üveggolyó? 
– Mindet elhoztam, itt van a tarisznyámban! 
Áron titkon elmosolyodott. Nagy kő esett le a szívéről. Vi-

lágossá vált, hogy kishúga nem felejtette el őt, csak elrejti az 
érzéseit. 

A fiú úgy tett, ahogy Marinka mondta. A király magasba 
emelte az üveggolyót, s diadalmasan szónokolt. A koboldok 
valósággal eltaposták egymást a teremben, hogy minél köze-
lebb kerüljenek a fényes holmihoz. Az uralkodó sem volt rest, 
a golyót a párnák közé rejtette, és ráült. 

– Jól van, Áron, nem fognak bántani – mondta Marinka. – 
Most elvezetnek az alvóhelyedre, és holnap a szolgálatukba 
állsz. Ne ellenkezz velük! Hamarosan mindent megmagyará-
zok. 

Úgy történt, ahogy Marinka mondta. Áront egy másik 
üregbe vezették, ahol a földön dohos szalmakupacok hevertek. 
Leült az egyik kupacra, és várakozott. Kis idő múlva lépések 
zaja törte meg a csendet. A folyosón gyerekek tűntek fel, s mö-
göttük lépdelt Marinka is. Összesen hatan voltak, négy fiú és 
két lány, Áronnál mind fiatalabbak. Sorra bemutatkoztak, kö-
zöttük volt Petruska is, Kolomán apó unokája. Áron elmondta 
néhány szóval, kicsoda ő és hogyan került ide, s ezután végre 
Marinkát is átölelhette. 

– Nem sejthetik, hogy ismerjük egymást – mondta a leány. 
– Akkor rájönnének, hogy szökni készülünk. Azt mondtam a 
királynak, nagy tudós vagy, aki gyémánt gyöngyöket keres a 
föld alatt. Tudod, ők csak az aranyat ismerik, az üveggolyót 
gyémántnak hiszik. 

– Arany? Hát tényleg van itt arany? 
– Ha nem lenne, nem tartanának itt fogva minket. 

 
 

Az ördög aranyszája 
3.rész: Kruttyon király fogságában 

– Vegyél elő egyet, és tedd a király lába elé. De ügyes le-
gyél, meg ne lássák, hogy több is van nálad. 

Koboldok közeledtek éktelen csörömpöléssel. Egy bádog-
kannát vonszoltak maguk után. Az üreghez érve Marinka lába 
elé gurították, és elmentek. 
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– Ez az egyetlen ennivalónk – mondta Marinka. – Valami 
pép, amit gombákból, zuzmókból főznek. Ha nem dolgozunk 
jól, ennyit sem kapunk. 

Áron beleszagolt a kannába, elfintorodott, aztán kibontotta 
a tarisznyáját. Kenyeret, sajtot, kolbászt, hagymát vett elő. Rá-
vetették magukat a gyerekek, percek alatt mindent befaltak. 

A vacsora végeztével Marinka a kanna tartalmát kiöntötte 
egy sarokba, s intett Áronnak, hogy kövesse. A folyosó végén 
egy csapat kobold őrködött. Marinka vartyogott valamit és a 
kannára mutatott, mire átengedték őket. 

– Csak azt mondtam, hogy vízért megyünk – magyarázta a 
leány. – Oda nem jönnek utánunk, irtóznak a víztől. Nem is 
mosakodnak, azért ilyen feketék. 

Csakhamar egy olyan magas barlangba értek, melynek te-
teje a sötétségbe veszett. A barlang egyik falán víz csordogált. 
Odaállították a kannát, s Marinka így szólt. 

– Nézz fel, Áron, és mondd el, mit látsz! 
A fiú felfelé pillantott és egy apró fénylő pontot vett észre. 
– Olyan, mint a hajnalcsillag az égen. 
– Az ott a felszín. Ha fényt látsz, odakinn nappal van. Ami-

kor a vihar volt, egy tölgyfa alatt bújtam meg. A szél kidön-
tötte a fát, s ahogy a gyökerei a földből kiszakadtak, megnyílt 
ez a kürtő. Beömlött a víz és a sár, az áradat engem is besodort 
ide a föld alá. A koboldok megmentettek, de a foglyuk lettem. 
Azt hittem, nincs menekvés. 

– Te voltál itt az első ember? 
– Igen, de azután újabb és újabb gyerekek kerültek mellém. 

A koboldok ravasz módszerekkel csalják ide őket. Az a dol-
gunk, hogy az ércekkel teli kocsikat elhúzzuk. Egy nyolcéves
kislány is sokkal erősebb, mint egy felnőtt kobold. Utolsónak 
Petruskát hurcolták el. Neki sokat mesélt nagyapja a régi 
aranybányáról. Tőle tudom, hogy a szabadságba vezető utat 
úgy hívják, az ördög arany szája. 

– Na és az üzenetek? Kaptam tőled üzeneteket, így találtam 
ide. 

– Egyszer, mikor vízért jöttem, kopogás ütötte meg a fü-
lem. Rájöttem, hogy a kürtőn át kívülről jön a hang. Azt gon-
doltam, talán emberek, akik minket keresnek, és a sziklán visz-
szakopogtam. Azóta is mindennap kopogok. Mindig ugyan-
azokat a szavakat, hátha meghallja valaki. 

– Tudom – mondta Áron. – Arany, száj, ördög. 
– És üveggolyó – tette hozzá Marinka. – Hihetetlen, hogy 

éppen te hallottad meg a kopogásom. 
– Nem én, hanem a harkályok – felelte mosolyogva Áron. 

– Tán korhadásnak indult az a kidőlt fa, s a harkályok férgeket 
kerestek rajta. Sokszor visszajárhattak, és közben megtanulták 
a kopogásodat. 

Visszatértek a vízzel a többi gyerekhez, s összedugták a 
fejüket. Újra átbeszélték, hogyan fognak megszökni. 

– A csapda készen áll, de odatalálunk-e a kötélhez, ame-
lyen leereszkedtél? – kérdezte Marinka. – Túl messze van, 
egyikünk sem járt még arrafelé. 

Áron végignézett a sápadt, elgyötört, mégis reménykedő 
gyermekarcokon, majd magabiztosan kijelentette: 

– Odatalálunk. 
Miután nyugovóra tértek, még sokáig forgolódott, nem jött 

álom a szemére. Egyre az járt a fejében, mit hoz a holnap? Be-
válik-e vajon a tervük? Sikerül-e megszökniük? Nem fognak-
e eltévedni?  Ha pedig meglelik a kijáratot, ott lesz-e Kolomán 
apó, hogy őket kiemelje? 

Ezekre a kérdésekre egyelőre mi sem kaphatjuk meg vá-
laszt. De minden kiderül majd a mese befejezéséből, mely a 
májusi számban jelenik meg. 

Csesznák András
 

 

 
 
 

A felszín alatti vizek láthatatlanok, jelenlétüket mégis min-
denhol tapasztaljuk. Ivóvizünket, higiéniánkat, élelmiszer-
ellátásunkat, természeti környezetünket, mind a felszín 
alatti vizeknek köszönhetjük. A lábunk alatt meghúzódó víz 
egy rejtett kincs, ami a világ szárazabb területein élőknek 
az egyetlen vízforrása lehet. Édesvízkészletünk jelentős há-
nyadát ezek a vizek teszik ki: táplálják az ivóvízhálózatot, a 
higiéniai rendszereket, az ipart és a mezőgazdaságot, fenn-
tartják a természetes ökoszisztémákat. Sokan nincsenek 
tisztában a felszín alatti vizek fontosságával, így az emberi 
tevékenység sok helyen túlhasználja és ezeket is szennyezi. 
A felszín alatti vizek kulcsszerepet játszanak az éghajlatvál-
tozáshoz történő alkalmazkodásban is. 

Mit tehetünk a felszín alatti vizekért? 
Meg kell védenünk a szennyezésektől, valamint fenntart-
ható módon kell ezzel az értékes nyersanyaggal gazdálkod-
nunk, egyensúlyban tartva a népesség és az élővilág szük-
ségleteit. Ehhez összefogásra és tervezésre van szükség. 

NABE helyi csoportunk 
a Víz Világnapja alkalmából 

2022. március 27-én vasárnap, 14 órától 
gyermekprogramot szervez Balatonkenesén. 

a Széchenyi parkban.  
A részletes programról  plakátokon, facebookon 

tájékoztatjuk az érdeklődőket! 
 

 
 
 
 
 
 

Csatlakozz a Föld órájához! 
Kapcsolj le, de tartsd nyitva a szemed! 

A WWF akciója, a Föld órája 2006 óta hívja fel a figyelmet 
a fenntartható életmód, a természet megóvásának és a bi-
ológiai sokféleség megőrzésének fontosságára. 
„Kapcsolj le, de tartsd nyitva a szemed!” – szól az idei Föld 
órája jelmondata, arra utalva, hogy a szimbolikus 60 perces 
sötétség mellett a világ legnagyobb önkéntes akciója egyre 
inkább a természeti értékekre és azok megóvására, ezzel 
együtt pedig a fenntartható életmódra helyezi a hangsúlyt. 

2022. március 26-án 20:30-tól egy órára 
te is oltsd le a világítást, 

és kapcsolj ki otthonodban 
minden elektronikus berendezést, 
ezzel kifejezheted támogatásodat 

természeti értékeink megóvásáért. 
Ha lekapcsolod otthon a világítást, 

nemcsak a saját, de az egész emberiség érdekében teszed! 

Ne mindössze 3600 másodpercen át 
legyen fontos a jövő! 

 

Az idei Víz Világnap 
a felszín alatt megbújó vizekről szól 
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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 
Március 1. (kedd) Kommunális 
Március 8. (kedd) Kommunális 
Március 15. (kedd) Kommunális 
Március 22. (kedd) Kommunális 
 Lomtalanítás 
Március 28. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Március 29. (kedd) Kommunális 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Március 1. (kedd) Kommunális 
Március 8. (kedd) Kommunális 
Március 15. (kedd) Kommunális 
Március 22. (kedd) Kommunális 
 Lomtalanítás 
Március 28. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Március 29. (kedd) Kommunális 
 

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

Zsákos szemétszállítással érintett területek 
Soós-hegy: a 447/3. hrsz-tól és a Szép Juhászné utcától északra. 
Átvételi helyszín: Bajcsy-Zsilinszky utca. 
Tiker-völgy: a Schédl utca – Margit utca – Erdőalja utca közötti 
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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ÁLLÁS 
 Palántanevelésben, kerti munkákban jártas 

munkatársat keresek, részmunkaidős foglal-
koztatásra. Bollók Ferenc: 06 30/939-50-95 

ELADNA, VENNE 
 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 
Van képünk hozzá 

„…Fecske ficsereg, 
itt a kikelet!” 

36. oldal 
A kiemelt sorban olvasható megfejtés: 

Március idusa 
1. Vörös mókus 
2. Csákó 
3. Kard 
4. Óriás énekeskabóca 
5. Ibolya 
6. Sulyom 
7. Zászló 
8. Ízletes rizike 
9. Kokárda 
10. Nagy kudu 
11. Tatáriszalag 
12. Vízimalom 

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 

 

Szalay Rita fotója 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

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

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

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

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

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

A Polgármester ügyfélfogadási ideje  
(előzetes bejelentkezéssel): 

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

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

BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL 
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 

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

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7:00-17:00 

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

BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL 
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 

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

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7:00-17:00 

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

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

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

Péntek: 8:00-13:00 
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY 

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

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

Péntek: 8:00-12:00 
VÁROSGONDNOKSÁG 

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

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

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

POLGÁRŐRSÉG 
 

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

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

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS 
Dr. Saáry István Egészségház – 

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

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

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

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

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

Péntek: 10:30-12:00 
SZAKÁPOLÓI SZOLGÁLAT 

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

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

Rendelés 
csak előzetes időpontegyeztetés után! 

Hétfő, szerda, péntek: 10:00-12:00 
Kedd, csütörtök: 13:00-15:00 

Tanácsadás: 
Kedd, csütörtök: 12:00-13:00 

FOGORVOSI KÖRZET 
Előzetes bejelentkezés alapján! 

8174 Balatonkenese, Óvoda u. 8. 
ER-Dent 3000 Kft. – Dr. Gyürüs Ervin 
Rendelő száma: 88/491-683 
                  (rendelési időben hívható) 

Rendelési idő: 
Hétfő, csütörtök: 11:00-17:00 

Kedd, szerda, péntek: 8:00-13:30 
ÁLLATORVOS 

8174 Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. 
Dr. Zoltán Levente – 06 70/436-50-79 

Rendelési idő: 
Hétfő: 18:00-19:00 

Kedd-péntek: 17:00-19:00 
TÁTORJÁN GYÓGYSZERTÁR 

8174 Balatonkenese, Fő u. 23. 88/481-283 
Nyitvatartás: 

június 1. – augusztus 31. között: 
Hétfő-vasárnap: 8:00-19:00 

szeptember 1. – május 31. között: 
Hétfő-péntek: 8:00-18:00 

REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL 
  8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 1. 
            88/481-348 

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 
HIVATAL 

8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10.                         
…...  88/481-146 

VASÚTÁLLOMÁS 
8174 Balatonkenese, Balatoni út 4. 
MÁVDIREKT: 06-1/3-49-49-49 

HAJÓÁLLOMÁS 
8174 Balatonkenese, Kikötő u. 7-47. 

POSTA 
Balatonkenese, Balatoni út 65. 

                 88/481-300 
Nyitvatartás: 

Hétfő – péntek: 8:00-12:00 – 12:30-16:00 
E.ON 

Veszprém, Kossuth L. u. 6. 
Áram – Észak-dunántúli régió 
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat: 
hétfő-péntek, 7:30-20:00 óra között. 
Vezetékes telefonról: 06 40/220-220 
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-666 
Általános hibabejelentés: 06 80/533-533 
Földgáz – Közép-dunántúli régió 
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat: 
hétfő-péntek, 7:30-20:00 óra között. 
Vezetékes telefonról: 06 40/444-000 
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-711 
Általános hibabejelentés: 06 80/301-301 

DRV Zrt.  (víz) 
Telefon munkanapokon 7.30-15.30, 
csütörtökön 7:30-20:00: 06-80-240-240 
Fax: 06 84/501-299 
E-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu 
Levélcím: 8601 Siófok, Pf.: 888 
Ügyfélszolgálat:  
8600 Siófok, Fő u. 39/A. 

Nyitvatartás: 
Hétfő, szerda: 8:00-15:00 
Kedd, péntek: 8:00-14:00 

Csütörtök: 8:00-20:00 
TÁTORJÁN SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20. 
           88/482-943 

IDŐSEK KLUBJA 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20. 
          88/482-943 

Nyitvatartás: Hétfő-péntek: 7:30-16:00 
KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

8174 Balatonkenese, Balatoni út 63. 
           88/574-802 

PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS  
ISKOLA 

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10. 

www.pilinszkyiskola.hu 
E-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu 

SPORTCSARNOK 
06 30/275-93-59 

KULTÚRA HÁZA 
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4. 
Telefon: 88/594-500 
kulturahaza@balatonkenese.hu 

Nyitvatartás: 
Hétfő: 8:00-16:00 
Kedd: 8:00-20:00 

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

Péntek: 8:00-14:00 
Szombat, vasárnap: rendezvények alatt. 

KÖNYVTÁR 
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 2. 
Telefon: 88/574-980 
E-mail: konyvtarkenese@gmail.com 

Nyitvatartás: 
Hétfő: ZÁRVA 

Kedd: 10:00-16:00 
Szerda: 10:00-16:00 

Csütörtök: 10:00-16:00 
 

Péntek: 10:00-17:00 
Szombat (minden páros hét): 9:00-12:00 

Vasárnap: ZÁRVA 

TÁJHÁZ 
8174 Balatonkenese, Kossuth u. 6. 
Telefon:  +36 88/594-500 
tajhazbalatonkenese@gmail.com 

Nyitvatartás: 
Június 15. – augusztus 31. között: 

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

előzetes bejelentkezés 
(lehetőség szerint 3 nappal korábban) 

a 88/594-500-as telefonszámon. 
TOURINFORM IRODA 

8174 Balatonkenese, Kálvin J. tér 4. 
balatonkenese@tourinform.hu  

Nyitvatartás:  
Irodánk jelenleg zárva tart. 

Kérjük, e-mailben 
keressenek minket!

        BALATONKENESEI HÍRLAP 
Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja 

Polgármester: Jurcsó János 
Alapító szerkesztők: 
1913 – Czakó Gyula 
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél 
Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal, 8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 1.   

Telefon/fax: 88/481-088; 88/481-087 
www.balatonkenese.hu/balatonkenesei-hirlap/  
E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com 
Hirdetésfelvétel: balatonkenesehirlap@gmail.com; 30/837-18-53 
Balatonkenesei Hírlap telefon: 30/837-18-53 

Szerkesztő: Nagy Krisztina és Vasváry-Tóth Tibor 
Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzata, Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági- és 
Sportbizottságának elnöke. 
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep, Szállás u. 4. 

A BORÍTÓN WÉBER ANNA JÚLIA FOTÓJA. 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: MÁRCIUS 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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