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Dsida Jenő: Nagycsütörtök 
Nem volt csatlakozás. Hat óra késést 
jeleztek és a fullatag sötétben 
hat órát üldögéltem a kocsárdi 
váróteremben, nagycsütörtökön. 
Testem törött volt és nehéz a lelkem, 
mint ki sötétben titkos útnak indult, 
végzetes földön csillagok szavára, 
sors elől szökve, mégis szembe sorssal 
s finom ideggel érzi messziről 
nyomán lopódzó ellenségeit. 
Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, 
a sűrű füst, mint roppant denevérszárny, 
legyintett arcul. Tompa borzalom 
fogott el, mély állati félelem. 
Körülnéztem: szerettem volna néhány 
szót váltani jó, meghitt emberekkel, 
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt, 
Péter aludt, János aludt, Jakab 
aludt, Máté aludt és mind aludtak... 
Kövér csöppek indultak homlokomról 
s végigcsurogtak gyűrött arcomon. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Az időjárás egyszerűen fogta magát, és 
elővette a (szerinte) tavaly már bevált recep-
tet: ha április, akkor hó. Ami egész télen jól 
jött volna, az most mutatta meg magát, és fe-
hérbe burkolta a gyümölcsfák virágzó ágait. 
Szép az élet, mondták a méhek, és magukra 
hagyták a fákat. Meglátjuk, hogyan folytató-
dik a történet. 

Városunkban mindenesetre folytatódott: 
az 1848-as forradalomra és szabadságharcra 
emlékeztünk; borminősítő versenyt rendezett 
a Kelet-Balatoni Borrend, és újra érmekkel 

 

Április 
Szerkesztői előszó 
 

Csőszi Marcell: Esti élet 
Látod lelked este a csillagokban? 
Hogy pulzálva üzennek neked? 
Hisz mutatják utad a végtelen teljességbe, 
s a hold világítja másnak a tökéletességed. 

Ha felhős az éj, se vagy egyedül. 
Ki szeret, látja a homályban tested. 
Szemükben te formáld az esti útjukat, 
s így vezetheted lelkükbe saját lelked. 
 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 

tértek haza a Rády Diáksport Egye-
sület karatésai. 

Lencse Gábor hosszútávfutó 
megjárta a római maratont, most ta-
pasztalatairól és a versenyről szá-
molt be. 

Folytatjuk a kenesei civil szer-
vezetek bemutatását, ezúttal a Bala-
tonkenesei Gobelin- és Hímzőkör és 
a Horgászegyesület tagjaival be-
szélgettünk. 

Olvasópróba rovatunkban érde-
kes könyvet mutatunk be, A szakrá-
lis Bakonyt, mégpedig a szerzőivel. 

Az év élőlényeiről írt nekünk 
Pulai Istvánné, akinek újabb rejtvé-
nyét is megtalálják a lapban, ezúttal 
a Föld napjához kapcsolódóan. 

Nagy Krisztina 
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Szeretettel köszöntöm a Balatonkenesei 
Hírlap olvasóit! 

2022 áprilisát írjuk. Ugyan a Covid jelen 
pillanatban enyhülni látszik, sajnos azt kell 
tapasztalnunk, hogy más jellegű, de nem ke-
vésbé súlyos probléma befolyásolja az éle-
tünket: az ukrán válság. Kenese élen járt a se-
gítségnyújtásban, hiszen a város lakossága és 

az itteni vállalkozások adományaiból hozzávetőleg másfél 
millió forint pénzadományt és négy teherautónyi tárgyi fel-
ajánlást juttattunk el a Mátészalkai Szakképzési Centrumon 
keresztül a rászoruló kárpátaljai, Magyarországon tanuló diá-
koknak, a kárpátaljai magyar tanároknak, illetve családjaik-
nak. Célzottan és jó helyre került a támogatás. A településün-
kön van család, akik Kárpátaljáról menekülve érkeztek ide, ők 
dolgoznak, és nem önkormányzati ingatlanban kaptak szállást, 
hanem magánszemélyeknél jutottak átmeneti lakóhelyhez. Ez 
is szép példája annak, hogy egymásért felelősséget vállalunk. 
Köszönöm a keneseieknek, a felajánlóknak, hogy ilyen mér-
tékben álltak a rászorulók mellé, ennyire szívükön viselték a 
sorsukat! Felemelő volt, és mindannyiunkat büszkeséggel töl-
tött el, hogy keneseiek lehettünk, és a keneseiek adományát 
vihettük. Bízunk benne, hogy a háború nem tart sokáig és mi-
hamarabb rendeződik Európa keleti részének helyzete, stabili-
zálódik a 21. században elvárható békés állapot, s az országok 
és a lakosság újra a haladásra tud koncentrálni. 

A tavaszi ünnepek sorában nemzeti, állami ünnepeinket 
kiegészítve vallási ünnepek is következnek: közeledik a hús-
vét. Ez a keresztény vallás egyik legfontosabb ünnepe, a csa-
ládok számára a nagy találkozások időpontja. Azt kívánom 
mindenkinek, hogy a kétévnyi bezártság után nyugodtan ta-
lálkozhassanak a családtagokkal, s az asztalt körülülve béké-
ben és boldogan tudjanak beszélgetni, egymás szavaira oda-
figyelni. 

A településen nagymértékű változásokat is hoz ez a ta-
vasz: a szemünk előtt alakul át a belváros, épül föl a körfor-
galom. Nyugodtan mondhatjuk rá, hogy nem a Magyarorszá-
gon megszokott útépítési tempóval készül, mivel a jelenlegi 
állás, a Magyar Közút Zrt. és a kivitelezést végző cég szerint 
május végére átadhatjuk. Amellett, hogy az aszfaltozás, jár-

daépítés addigra befejeződik, a növényzet telepítése is meg-
történik. Ezzel együtt a belváros forgalmát átmenetileg nehe-
zítette, hogy a Táncsics utca burkolata és járdája is megújult. 
Ez a beruházás már elkészült, a továbbiakban forgalomkor-
látozásra nem kell számítani. Így rendezettebb, 21. századi 
közlekedési lehetőségeket biztosító belvárosunk alakul ki. – 
Az építkezés során a Kálvin tér is közelebb került ahhoz, 
hogy ott meg tudjuk valósítani a Balatonkenese életét színe-
sítő kult-teret. 

Rohamtempóban folyik a kerékpárút felújítása is. Tudjuk, 
érezzük, hogy ezzel a beruházással kapcsolatban sokaknak el-
lenérzésük van – mi sem örömmel vettük tudomásul, hogy fá-
kat kellett kivágni miatta. De a fák pótlásával és gondos neve-
lésével meg tudjuk oldani a problémát, ugyanakkor határozott 
előnyt jelent, hogy végre elválik egymástól a kerékpárút és a 
gyalogjárda, amire, ha visszaemlékszünk, nagyon régóta vá-
runk. Korábban számtalan kritika érte az önkormányzatot, 
hogy semmit nem tesz a kerékpárosok és a gyalogosok védel-
mében. Fontos mérföldkő a település számára, amit ennek a 
beruházásnak a során a magyar állam elvégez. Hiszem, hogy 
innentől sokkal biztonságosabban tudunk ellátogatni akár egy 
esti programra a Széchenyi parkba, vagy mehetünk akár a csa-
ládunkkal kerékpározni. A beruházással járó kellemetlensége-
ket tompítani és enyhíteni kötelességünk, mint ahogy a fenn-
tarthatóság jegyében a fatelepítésre is kiemelt hangsúlyt sze-
retnénk fordítani. 

Mindezeket egybevetve úgy gondolom, hogy 2022 tavasza 
Balatonkenesén is a zsendülés és az új élet reményében telik. 
Ugyan jelenleg csapadékszegény, aszályos időszakot élünk, de 
biztosan mondhatjuk, hogy a természet mindig kárpótol és ki-
egyenlíti a problémákat. Bízom benne, hogy az otthoni kerti 

munkák, feladatok minden-
ki számára elvégezhetőek 
lesznek. Örömmel látjuk i-
lyenkor Kenesén sétálva, 
hogy a házak előtt virágos-
kertek pompáznak. Ez egy 
lépés afelé, hogy az utca 
újra mindenütt közösségi 
térré válhasson, mivel a há-
zunk előtti környezet szé-
pítése akár közösségi mun-
kában is megoldható. Na-
gyon köszönöm a Város-
gondnokság dolgozóinak 
áldozatos munkáját, amely-
lyel jelenleg éppen tavaszi 
nagytakarítást végeznek, a 
téli síkosságmentesítés so-
rán elszórt murvát takarít-
ják az utcákról. A zöldterü-
letek kertészei már a virág-
ágyásokat teszik rendbe, s 
készülnek arra, hogy a ta-
vasz és a nyár Balatonke-
nesén virágos környezetben 

teljen. A lakosságot is csak buzdítani tudom, hogy a házak 
előtt ültessen virágot, és azt minél szebben tartsa karban egész 
évben. 

Feladatainkhoz mindenkinek sok kitartást és örömet kívánok! 
Jurcsó János 
polgármester 

Megújuló városközpont 
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„A célok 174 éve változatlanok” 
Március 15-ét ünnepelte Balatonkenese 

Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt 
honfitársaim, kedves összegyűltek! 

Nagy tisztelettel és szeretettel köszön-
tök mindenkit, aki eljött, hogy együtt 
ünnepeljük meg a dicsőséges március 
15-e 174. évfordulóját. 

Ahogy a beszédre készülve rendsze-
reztem gondolataimat, rájöttem, hogy 
polgármesterként még egy március 15-i 
ünnepségen sem beszéltem, hiszen az 
utóbbi két év a Covid-19 okozta korlá-
tozások jegyében telt. De most enyhülni 
látszik a szorítás többségükben eltöröl-
ték az életünket bilincsbe verő szabályo-
kat, az új tavasz pedig új hittel és erővel 
tölt fel mindannyiunkat. Összegyűltünk, 
hogy megemlékezzünk azokról a fiata-
lokról, akik meghallva és megértve az 
idők szavát, a polgárosodás útját válasz-
tották a feudális elmaradottság, az év-
százados beidegződések és a ráérős ha-
logatás helyett. Ünnepelni jöttünk el ő-
ket, de nem mehetünk el szó nélkül a 
szomszédban zajló események mellett. 
Kérem, fél perces néma csenddel fejez-
zük ki szolidaritásunkat a hazájukból és 
házaikból elüldözött, a reménytelenség-
be és kétségbeesésbe hajszolt embertár-
sainkkal, akik ezekben a napokban és ó-
rákban kénytelenek mindenüket hátra-
hagyva ideiglenesen vagy éppen végle-
gesen új hazát keresni. Üzentjük nekik: 
veletek vagyunk, nem vagytok egyedül!

Engedjék meg, hogy megkérdezzem:
érezték az elmúlt másodpercekben, hogy
összetartozunk? Hogy mindannyian em-
berek, európaiak, magyarok és kenesei-
ek vagyunk? Ugye, felemelő érzés volt? 
Tudom, hogy sokan érezték ezt, hiszen 
Kenese bizonyította szolidaritását. Ma-
gánemberek és vállalkozók, vállalkozá-
sok, cégek siettek a rászorulók segítésé-
re. Négy teherautónyi adományt és 
1.600.000 forintot juttattunk célzottan, a 
magyarországi kollégiumokban elszál-
lásolt kárpátaljai diákokhoz, családjaik-
hoz, és az őket tanító kárpátaljai taná-
rokhoz. Büszkén mondhatom: Kenese 
példát mutatott az összetartozás és az 
egymásért érzett felelősség tekintetében.
Ez az érzés, ami 1848 egyik legfőbb üze-
nete. Hiszen a márciusi ifjak, akik a hú-
szas éveikben jártak, képesek voltak ösz-
szefogni. Mindannyiukat a hazaszeretet, 
a jobbító szándék, a bátorság és a felelős-
ségvállalás vezette. Nem nézték, ki hon-
nan érkezett, milyen családból szárma-
zik, milyen felekezethez tartozik – az szá-
mított, hogy mit akar és mit képes tenni.
Azt hiszem, követendő ez a példa. Nem 
 

                      az számít, honnan jövünk; 
sokkal fontosabb, hogy merre tartunk, és 
mi az, amit a közösségünk haladásáért 
teszünk. Nem szavakkal bizonyíthatunk, 
hanem tettekkel. Amikor a ránk bízott 
feladatot elvégezzük, amikor azt nézzük, 
hol lehetünk mások segítségére, amikor 
együtt akarunk dolgozni és gondolkozni 
mások-kal, és kritika helyett építő gon-
dolatokat fogalmazunk meg, akkor jog-
gal mondhatjuk: megérkeztünk, mert ért-
jük ’48 és a márciusi ifjak üzenetét. Ak-
kor már nem másokban keressük a hibát, 
nem másokat teszünk felelőssé a törté-
nésekért, nem másoktól várjuk el a fel-
adatok elvégzését, és nem pusztán az utó-
lagos kontroll lesz az egyetlen célunk. 

A korabeli történetírónktól ránk ma-
radt tudhatjuk, hogy 1848. március 15-e 
szerdai napra esett. Reggel szomorú 
hangulatú, borongós, esős időre ébred-
tek Pesten. Azonban ezt a rossz hangu-
latot délutánra boldogsággá varázsolta a 
nemzet öntudatra ébredő magyarság-lel-
kesedése. Petőfi Sándor így összegezte e 
nevezetes nap történéseit: „Ez volt már-
cius 15-e. Kezdetnek nagyszerű, dicső.” 
Az 1848-as forradalom megalapozta a 
modernizálódó Magyarországot. A for-
radalom és szabadságharc idején a nem-
zet egységesen tette le a voksát a polgári 
demokrácia eszméje mellett. Nekünk, a 
21. század polgárainak szent kötelessé-
günk, hogy ezt a vérrel kivívott szabad-
ságot megőrizzük, és utódainknak hiány-
talanul tovább is adjuk. Eme szent köte-
lességnek tettek eleget nagyapáink, akik 
a két világháborúban védelmezték ha-
zánkat, és ezt az utat választották, ami-
kor ’56-ban a szovjet hatalommal húz-
tak ujjat, és kísérelték meg országunkat 
megszabadítani a kommunista terrortól. 
Tudjuk, hogy ez az eszme törékeny és 
nekünk is védenünk kell, bár reménye-
ink szerint nem a harcterek és megtorlá-
sok áldozatainak véráldozatával, hanem 
a hétköznapi életünk döntéseivel, maga-
tartásunkkal, magyarságunkkal. A célok 
174 éve változatlanok. Élhessünk úgy, 
ahogy azt a márciusi ifjak a 12 pontos 
követelésükben megfogalmazták. Pél-
daként álljon itt négy közülük. 

Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cen-
zúra eltörlését. 

Felelős minisztériumot Buda-Pesten. 
Törvény előtti egyenlőséget polgári 

és vallási tekintetben. 
Közös teherviselést. 
Ahogy szétnézek, kokárdákat látok a 

szívek felett. Az összetartozás jelképe ez 
hazánkban 1848 óta, amelynek alapja a 
 

modern és demokratikus polgári alapo-
kon nyugvó államba vetett hit. Ugyanez 
a hit és elvárás köt össze minket manap-
ság, és azt látom: ugyanolyan büszke-
séggel viseljük a nemzetiszínű szalagot, 
mint 174 évvel ezelőtt elődeink tették. 

Tisztelt ünneplők! Végezetül azt kí-
vánom mindannyiunknak, hogy éljük 
meg a tavaszt a maga mindent elsöprő 
megújulásával, tiszteljük a fiatalság len-
dületét és új iránti vágyát, de biztassuk 
és neveljük a gyermekeinket arra, hogy 
a múltunk és elődeink eredményeinek 
tisztelete jelentse számukra azt a biztos 
alapot, ahonnan elrugaszkodhatnak az 
ég felé, hogy megvalósítsák álmaikat. 
 

Jurcsó János polgármester ünnepi beszéde 

Visszaemlékezésem 
az ünnep idején: 
egy régi énekkel 

Beh régen vérzel, szegény magyar! 
Fegyvernek éle, s bűnöd átka mar. 
Remegve kérdem: Tán már el se jő 
A gyászos mult után a jobb jövő? 

De Jézusom szelíd feddőn felel: 
„Kicsiny hitű, miért kételkedel? 
Én Úr vagyok vész és vihar felett, 
Hozzám kiálts, magyar, s megmentelek!” 

Hozzá kiálts, magyar, s megment az Úr! 
S a réginél, meglásd, jobb lesz az új: 
Csak bűnös, önző, tépett életed 
Megváltó Jézusunk kezébe tedd! 

Amit vétkeztél, megbocsátja azt, 
A sok tövisből mind rózsát fakaszt, 
Terhed saját vállára átveszi, 
Áldást adó kezét meg rád teszi. 

A most terád gonosz fogát fenő 
Vad ellenség hozzád tanulni jő, 
S te, mert nyertél, adsz is bocsánatot, 
Lelkednek kincseit továbbadod. 

Mint sziklagát, éltél egy ezredet, 
Vad ár paskolt, rongált és rengetett. 
Ha Jézus újra épít, akkoron 
Leszel dicső világítótorony. 

Beh régen vérzel, szegény magyar! 
Fegyvernek éle, s bűnöd átka mar. 
De sok jajodnak véget vetni jő 
Jó Jézusod, s vele a jobb jövő! 

(Ismeretlen szerző) 
Kislány koromban tanultam és a háborús 

időkben az elsötétített templomban énekel-
tük, félve, remegve és mégis remélve; ekkor 
hatéves voltam. 

Később indexre tették ezt az éneket, az-
tán ahogy lehetett, újra elővettük. És ma újra 
előremutat: csak Jézus hozhat jó jövőt; akár 
visszajövetelével magához viszi az övéit. 

Jövel, Uram, Jézus! Taníts hűséggel, ki-
tartással várni! 

Szeretettel kívánom minden kedves ol-
vasónak: 

Németh Gyuláné ny. lelkészné 
 

Visszaemlékezésem 
az ünnep idején: 
egy régi énekkel 
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HIRDETMÉNY 
Balatonkenese kiemelt közterületek használatára vonatkozó megállapodá-

sok számának és a tevékenységek profiljának megállapításáról 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Kép-
viselőtestület) a közterület-használat engedélyezéséről szóló 13/2013. (VI. 11.) ön-
kormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 24. § (3)-(4) be-
kezdésében foglaltak értelmében az alábbi hirdetményt teszem közzé: 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 24/2022. (1.27.) számú 
határozatában megállapította a 2022. évre, a kiemelt közterületekre vonatkozóan 
köthető megállapodások számát és a tevékenységek profilját. 

Hasznosításra meghirdetett közterületek helye: 
a) Balatonkenese, Bezerédj strand 
b) Balatonkenese, Vak Bottyán strand 
c) Balatonkenese, Széchenyi Park 

Közterület-használat célja: 
a) Balatonkenese, Bezerédj strandon (3616 hrsz.) minden tevékenység a strand 

jellegéhez igazodva, ha a feltételeket biztosítja a pályázó; 
b) Balatonkenese, Vak Bottyán strandon (4714/5 hrsz.) a mobilárusítás tevé-

kenység kivételével minden tevékenység, ha a feltételeket biztosítja a pályázó; 
c) Balatonkenese, Széchenyi Parkban (4717/17 és 4715/4 hrsz.) a póni vagy ló 

lovagoltatás kivételével minden tevékenység a rendezvény méretéhez, jellegé-
hez és idejéhez igazodva. 

Közterületen folytatható tevékenységek száma: 
Minden tevékenységből 1 darab. 

Jelentkezés határideje: 
2022. április 30. 

Kérelmek elbírálásának határideje: 
2022. május 16. 

A kiemelt közterület bérletére vonatkozó kérelmeket formanyomtatványon (köz-
terület, közút eltérő használata iránti kérelem) – az ügyfélként eljáró gazdálkodó 
szervezetnek (ideértve az egyéni vállalkozót is) –, kizárólag elektronikus úton, Ba-
latonkenese Város Önkormányzata (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.) 
biztonságos kapcsolattartási címére kell benyújtani. 

Hivatali kapu rövid név (hivatali tárhely): KENESE 
Hivatali kapu KRID azonosítója: 217632158 

Amennyiben a fenti határidőig a helyek mindegyikére nem érkezik be jelentkezés, a 
polgármester a beérkezések sorrendjében mindaddig köthet megállapodást az egyes 
használati célokra, míg azok száma el nem éri az engedélyezettet. 
A kiemelt közterület használatára vonatkozó megállapodás legfeljebb 3 évre adható. 
A bérleti díj legalacsonyabb mértéke megegyezik az önkormányzati rendelet 1. mel-
léklete alapján fizetendő közterület-használati díj mértékével. 

● Amennyiben egy-egy tevékenységre többen jelentkeznek, úgy meghívásos licit-
eljárást tartunk. Az eljáráson az vehet részt, aki a közterületen folytatni kívánt 
tevékenység végzésére jogosult és a meghívóban közölt bánatpénzt befizette. 

● Megállapodás azzal köthető, aki a liciteljárás feltételeinek megfelelt, és a lefoly-
tatott eljárás során a legnagyobb összegű bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot 
és ezt a bérleti díjat meg is fizette. 

● A liciteljárás nyertese által befizetett bánatpénz a bérleti díj részeként kerül el-
számolásra, a további pályázóknak a versenytárgyalás napját követő 8 napon 
belül a bánatpénzt visszautaljuk. 

A bérleti díj a Képviselő-testület döntése alapján, s annak megfelelően változhat, és 
a változás megállapítását követő évben az új díjtételnek megfelelő díjat kell fizetni. 

Az önkormányzati rendelet az alábbi honlapon és útvonalon érhető el: 
www.balatonkenese.hu Önkormányzat/Rendeletek/13/2013. (VI. 11.) önkormány-
zati rendelet 
A kérelmek benyújtásával kapcsolatban bővebb felvilágosítást dr. Hajba Csabáné 
aljegyző nyújt ügyfélfogadási időben a 88/481-087-es telefonszámon. 
Balatonkenese, 2022. február 25. 

Jurcsó János 
polgármester 

 

Idősek klubja 
a Tátorján 
Szociális 

Szolgáltató 
Intézményben 

8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 20. 
+36 88 482 943 
+36 30 650 2172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Idősek Klubja 
újra megnyitotta kapuit! 

Várunk szeretettel minden szépkorút, 
aki társaságra, időtöltésre vágyik. 

Klubtagsági díj: 30 Ft/nap. 
További információért érdeklődni 

az Idősek Klubjában, 
Krizsóné Téli Fanninál lehet, 

az alábbi időpontokban: 
Hétfőtől-csütörtökig 
8:00-tó 15:30 óráig. 

Pénteken 
8:00-tól 12:00 óráig lehet. 

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

 

Bevásárló buszjárat 
időseknek 

A Balatonkenesei Város Önkormány-
zata és a Tátorján Szociális Szolgáltató 
Intézmény által a 65 év felettiek ré-
szére biztosított bevásárlójárat 

minden héten hétfőn és pénteken 
reggel 8 órakor indul. 

Megálló: 
Lakótelepen lévő régi telefonfülke 

Visszaindulás: 
9:00 órakor, a bolt parkolójából. 

Kérjük a Lakosságot, hogy tájékoztas-
sák idős rokonaikat, szomszédjaikat, 
ismerőseiket a lehetőségről! 

 

Kedves Tagok 
és leendő új Tagjaink! 



Balatonkenesei Hírlap                     – 7 –  2022. április 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

Az Ukrajnában február 24-e óta dúló háború elől százezrek 
menekülnek a környező országokba, így Magyarországra 
is. A menekültekért megmozdult a magyar társadalom. A 
Tátorján Szociális Szolgáltató Intézményben is gyűjtést 
szerveztek: 2022. március 5-én reggel 6 órakor négy teher-
autóval önkéntes fuvarosok jóvoltából indult útnak Bala-
tonkenese adománya Mátészalkára, a Mátészalkai Szak-
képzési Centrum kollégiumában elszállásolt kárpátaljai ma-
gyar gyerekek részére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az adományok célba juttatásában Rostás János Tibor, a 
Mátészalkai SzKC kancellárja működött közre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balatonkenese Város Önkormányzata köszöni az önzetlen 
segítséget, támogatást, pénzbeli, valamint tárgyi felajánlá-
sokat és az összefogást a magánszemélyeknek, vállalkozá-
soknak és nem utolsósorban intézményei dolgozóinak! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az összefogás ereje 
Balatonkenesén 
Az adományok célba értek 

Balatonkenese Város Önkormányzata 
várja a városban megszálló 

menekült családok jelentkezését 
Folyamatosan érkeznek a menekültek Ukrajnából. Vannak 
közöttük olyanok, akik rokonok, ismerősök útján találtak 
szállást Balatonkenesén, így eddig nem kerültek kapcso-
latba a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény munkatár-
saival. 

Ezért Balatonkenese Város Önkormányzata kéri, hogy a 
menekült családok jelentkezzenek az Önkormányzat elér-
hetőségein, kiemelten azok a családok, ahol óvodás vagy 
iskoláskorú gyermek van, hogy igény esetén segítséget tud-
janak nekik nyújtani, illetve a gyerekek közoktatási intéz-
ményben elhelyezésre kerülhessenek. 

Elérhetőségek: 
8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. 

hivatal@balatonkenese.hu 
+36 88 481 087 (Titkárság) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az adományozást ne lomtalanításra használjuk! 
Csak olyan adj, amit te magad is használnál, 

megennéd, felvennéd! 
Figyelj oda mindig, hogy az adott szervezet mit kér, 

és csak olyan dolgot vigyél! 
Amit viszel, ne legyen bontott, közeli lejáratú 

vagy könnyen romlandó! 
Leginkább olyan ételeket vigyél, amelyek adott esetben 

főzési lehetőség nélkül is fogyaszthatóak! 
A tisztasági szerek olyanok legyenek, 

amik könnyen használhatók, könnyen kioszthatók! 
Ha valahol átmenetileg adománystop van, 

azt tartsd tiszteletben! 
Ha nincs lehetőséged tárgyakat adományozni, 

akkor utalj esetleg pénzt, mert minden forint óriási segítség! 
Nagyon figyelj oda, hogy csak leinformálható, 

megbízható akciókat támogass! 
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A település bejárása során egyik kiemelt téma volt az új körforgalom létesítése, 
mely a biztonságosabb közlekedést szolgálja. 

Ezúton köszönjük fejlesztési terveink támogatását! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zajvédelmi rendelet Balatonkenesén 
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2020. május 18-tól 
módosította a helyi zajvédelemről szóló önkormányzati rendeletet. 

Ennek értelmében 

Zajjal járó tevékenységet, különösen építőipari, szerelési, kertépítési, 
továbbá a lakosság háztartási igényeit kielégítő, zajkeltő munkát 

munkanapokon 8.00 óra és 18.00 óra, 
szabadnapokon 9.00 óra és 15.00 óra között lehet végezni, 
munkaszüneti napokon pedig nem lehet végezni, 

kivéve az azonnali hibaelhárítást igénylő munkavégzést. 

Zajjal járó zöldterület-karbantartási tevékenységet 
munkanapokon 8.00 óra és 20.00 óra, 
szabadnapokon 9.00 óra és 15.00 óra között lehet végezni, 
munkaszüneti napokon 9.00 óra és 11.00 óra között, 

kizárólag elektromos árammal működő eszközzel lehet végezni. 
 
 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Balatonalmádi Járási Hivatala 

tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 

a települési ügysegéd 
ügyfélfogadása 

2022. március 1-től 
újra rendelkezésre áll. 

Balatonkenese 
Helye: 

8174 Balatonkenese, 
Béri Balogh Ádám tér 1., földszint 

Ideje: 
szerdai napokon 10:00-10:30-ig. 

Települési ügysegéd: 
Némethné Kovács Júlia 

Kérdésével, problémájával kérem, 
hogy forduljon bizalommal 

a települési ügysegédhez, 
vagy a Járási Hivatalhoz, 

a 88/550-709-es telefonszámon, vagy a 
balatonalmadi.jarastaiveszprem.gov.hu 

e-mail címen. 
Balatonalmádi, 2022. március 1. 
Tisztelettel: 

dr. Tar Viktória 
hivatalvezető 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Balatonalmádi Járási Hivatal 

 

Értesítjük betegeinket, hogy 

2022. március 1-től 
a Balatonkenese I. sz. 
Háziorvosi szolgálat 

rendelési ideje 
az alábbiak szerint módosul: 
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 

Sürgős esetben a fenti telefonon 
érhető el, 8:00-16:00 óráig. 

16:00 óra után 
másnap reggel 8:00 óráig 

a Balatonalmádi Orvosi Ügyelet 
vehető igénybe. 

Megértésüket köszönjük! 
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Elkészült az Iparos ház energetikai rendszere 
Az Iparos ház energetikai rendszeré-
nek pályázati forrásból való felújítása 
befejeződött, ezen fejlesztési munká-
latok átadására március 16-án délután 
került sor, Kontrát Károly államtitkár 
úr és Jurcsó János polgármester úr 
részvételével. A mai napon megtisz-
telt minket jelenlétével Gróf Rudi bá-
csi, a Balatonkenesei Városvédő E-
gyesület Alapító Elnöke is. 

Az energetikai felújítás tartalmazta a 
teljes villamoshálózat átépítését, a tel-
jes fűtésrendszer korszerűsítését, il-
letve az épület villámvédelemmel va-
ló ellátását. 

Ezúton köszönjük Kontrát Károlynak,
Balatonkenese országgyűlési képvi-
selőjének, Balatonkenese Város pol-
gármesterének, képviselő-testületének
és a Vállalkozók Testületének a biz-
tatást, támogatást, valamint a prog-
ram megvalósításában résztvevő tag-
jaink és önkénteseink fáradhatatlan, 
kiemelkedő munkáját, támogatóink 
nélkülözhetetlen közreműködését. 
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Az Iparos ház teljes felújítási munkálatai továbbra is folyta-
tódnak, hiszen sok munka van még hátra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• folytatjuk az épület helységeinek berendezését, 
• megkezdtük az udvaron egy támfal építését, 
• az udvar térkövezését, 
• a pince közösségi térré való kialakítását, melyet térköve-

zünk, falakat javítunk, vakolunk, festünk, ablakokat épí-
tünk be. A vöröskőfalakat tisztítjuk, csiszoljuk. Levéstük 
a régi lépcsőt, az új lépcsősor zsaluzása és betonozása fo-
lyamatban van, 

• a pince berendezése (bebútorozása)  
• új kovácsoltvas kapu készítése, 
• a zöldterület rendbetétele és lépcső készítése, 
• kültéri festési munkálatok, 
• beltéri apróbb festési javítások. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezen munkálatok befejezése után szeretnénk a teljesen felújí-
tott Iparos házat megnyitni a Közösség számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotó: Boor Ádám
 

 
 
 
 
 

Előző lapszámunkban beszélgettünk Lencse Gábor hosszú-
távfutóval, aki Rómába készült, hogy maratoni távot fusson. 
A versenyt március 27-én rendezték. 

Táv: 42.195km 
Hivatalos idő: 2:58:04 4:13 min/km 
Helyezés – absz.: 129/5484 
– kategória SM: 37/420 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

detekor sosem gondoltam arra, hogy egy ilyen nagy esemé-
nyen, velük fogok elindulni a TOP zona 2. sorából.  

Az elején minden az A tervem (2:39:59) szerint alakult. Fi-
gyeltem a tempóra, frissítésre, a testem hűtésére, és kerestem 
a megfelelő bolyt. Sikerült is 4-6 fős bolyban haladnom, kö-
rülbelül a 12-13. km-ig. Ott kezdtünk lassulni, mire otthagy-
tam őket és próbáltam tartani a tempót, ami ment is szépen.
Itt még komfortosan haladtam. A 16. km-nél jött az első jel, 
hogy gondok lehetnek: kezdtem elveszíteni az erőmet. Próbál-
tam rájönni, miért érezhetem ezt már ilyen korán. Féltávhoz 
érve (1:20:02, 3:47min/km) be kellett látnom, hogy az A terv 
ezúttal nem jön be, és váltani kell a B-re (2:44:59). Emiatt nem 
voltam ideges. Tudtam, hogy milyen tempót kell tovább dik-
tálnom. Sajnos az erőm egyre jobban elhagyott, és azt a sebes-
séget se tudtam tovább tartani. Ez mentálisan nagyon megvi-
selt a 25-27. km között: nagyon közel kerültem ahhoz, hogy 
kiálljak a versenyből. Az lett volna a célszerű és az észszerű 
döntés, de mivel ez volt az első külföldi versenyem, úgy érez-
tem, ezt nem tehettem meg. 

Onnantól a célig számomra kényelmes tempóban halad-
tam, amit turistás módnak neveztem el. Összevissza jártak 
bennem az érzések. Sokszor csak nevettem magamon. Azért 
jó volt a célba befutni: egy újabb álmom teljesült! 

Köszönök minden Anyukámnak! – Köszönöm a felkészí-
tést edzőmnek, Szabó Sándornak, s csapatomnak, a Hegyi 
Kecskéknek a folyamatos motivációt! Köszönöm a Magyar 
Futósport Egyesületnek, valamint a sporttársaknak a tanácso-
kat, szurkolást! Köszönöm Smuk Kittinek, a masszőrömnek! 
És köszönöm a szponzoraim támogatását: nélkületek nem tart-
hatnék itt: Keresztanya, Szabó Tamás, Tóth Péter, Katica Pék-
ség, Hydrodynamic Kft., Clean Car Autóápolás – Veszprém, 
Vass Gumiszerviz, Pörc Bisztró és Delikát, Aranykorona Zrt., 
Globe Dental. – Nem utolsósorban pedig köszönöm minden-
kinek, hogy ennyien érdeklődtök és folyamatosan biztattok. 

Megyünk tovább!!! 
(Forrás: Lencse Gábor Facebook oldala)

 

Lencse Gábor 
a Róma maratonon 

Hát nagyon nem úgy 
sikerült, ahogy tervez-
tem… Ha két évvel ko-
rábban futom itt ezt az 
időeredményt, akkor min-
den rendben lett volna. 
Így most csalódásként é-
lem meg, de van egy po-
zitív oldala is: mégpedig 
az, hogy ez az érzés az 
elmúlt két év fejlődése 
miatt lett. 
A versenyről 

Nagyon jó érzés volt 
az elit atléták mellől raj-
tolni! Futós életem kez-
detekor sosem gondol-
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2022. március 19-én kicsit megkésve ugyan, de megkezdték 
az idei versenysorozatot a Rády Diáksport Egyesület karaté-
kái. Ahogy korábban, most is szép eredményekkel lettek gaz-
dagabbak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kelemen Csongor – 1 arany-, 1 ezüstérem 
Kelemen Kristóf – 2 ezüstérem 
Várady Patrik – 1 ezüstérem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az egyesület sportolói és edzőjük köszönetüket fejezik ki a 
Veszprém Szakképzési Centrum vezetőjének, valamint az üze-
meltetésükben álló balatonfűzfői Öveges József Technikum és 
Szakközépiskola vezetőjének, Tóth Lajos Péter igazgató úrnak,
hogy a balatonkenesei Rády Diáksport Egyesület karatékáinak 
időt és méltó helyet biztosítanak intézményükben, így gyako-
rolhatják a kiemelt sportként nyilvántartott Karate, tradicioná-
lis Shotokan Karate stílusát, s járhatják a mentális és testi 
egészség útját. Az intézmény nem utolsósorban így lehetősé-
get ad számukra, hogy a versenyekre nyugodt körülmények 
között készülhessenek. 

(Forrás: Rády Diáksport Egyesület Facebook oldala)
 

A Rády Diáksport Egyesület 
karatékái 

a XX. Sárvár Kupán 

 
 
 
 

Folytatja szereplését a CoreComm SI Megyei III. 
osztály Keleti csoportjában Balatonkenese futball-
csapata. Március 27-én az Adabau Várpalotai BSK 
csapatával találkoztak. 

Adabau Várpalotai BSK – Balatonkenese VSE 
Péti MTE Sporttelep, 2022. március 27., 14:00 

Eredmény: 6 – 1 
Futballistáink az első helyről kezdtek neki a tavaszi 
fordulónak: tizenkét lejátszott meccsükből kilencet 
győzelemmel fejeztek be. 

A tavaszi forduló további mérkőzései 
2022. 04. 02. 16:30 

Balatonkenese VSE – Pécselyi SE 
Balatonkenese 

2022. 04. 10. 14:00 
Olaszfalu SK – Balatonkenese VSE 

Olaszfalu 
2022. 04. 16. 17:00 

Balatonkenese VSE – Jásd-Csetény 
Balatonkenese 

2022. 04. 24. 17:00 
Bakonyszentlászló KSE – Balatonkenese VSE 

Bakonyszentlászló 
2022. 04. 30. 17:00 

Balatonkenese VSE – Hárskút SE 
Balatonkenese 

2022. 05. 07. 17:00 
Felsőörs – Balatonkenese VSE 

Felsőörs 
2022. 05. 15. 14:00 

Bakonybél SZSE – Balatonkenese VSE 
Bakonybél 

2022. 05. 21. 17:00 
Balatonkenese VSE – Balatonalmádi SE 

Balatonkenese 
2022. 05. 29. 17:00 

Bakonynána – Balatonkenese VSE 
Bakonynána 

2022. 06. 04. 17:00 
Balatonkenese VSE – Litéri SE 

Balatonkenese 

Szurkoljunk együtt Balatonkenese csapatának! 
 

A Balatonkenese VSE meccsei 
a tavaszi bajnoki szezonban 

Vegyszeres gyomirtás 
a MÁV Zrt. pályahálózatán 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a MÁV Zrt. Pálya-
vasúti Területi Igazgatóság Szombathely felügyelete alá tar-
tozó pályahálózaton permetező szerelvénnyel, UNIMOG 
gépjárművel és permetező kocsival vegyszeres gyomirtást 
végeznek. 
A gyomirtó szerelvény operatív útvonalterve esetleges 
előre nem látható okok miatt változhat (pl. időjárás). 
A Szabadbattyán – Balatonfüred közötti pályaszakaszon a 
tervek szerint 2022. április 11. és 19. között dolgoznak, 
ezen belül Balatonkenesén az alábbi időpontokban várható 
a permetező szerelvény áthaladása: 

2022.04.11.; 2022.04.12.; 2022.04.19. 
Az esetleges változásokról értesíteni fogjuk a lakosságot. 
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Megkezdődött 
a „Balatonkenese – Balatonfűzfő 

kerékpárút megvalósítása” projekt 
A Homlok Zrt. a „Balatonkenese – Balatonfűzfő kerékpárút megvalósítása” 
projekt kapcsán arról tájékoztatta Balatonkenese lakosságát, hogy 2022. március 
21-én megkezdte a kivitelezési munkálatokat. 

A munkálatok ütemezése: 
Hétfőtől szombatig naponta 8:00-17:00 között a Vak Bottyán utcával pár-
huzamos (Alteleki út – Nádas csárda között), önállóan vezetett kerékpár-
úton, a Vak Bottyán strand és a Széchenyi park előtti szakaszon, vala-
mint a Kikötő utca vasúti átjáró után fekvő zsákutca részén dolgoznak. 

A munkálatok ideje alatt az önálló kerékpáros út teljes lezárása szükséges, ezt 
kiváltandó terelőutat jelöltek ki. A munkába vett szakaszokon ideiglenes for-
galmi rend lép életbe, melyről a közlekedők a kihelyezett táblákról tájékozód-
hatnak, illetve megnövekedett teherforgalomra kell számítani. 
Kérjük, az érintett szakaszokon a jelzéseket figyelembe véve, körültekintéssel, 
ne megszokásból közlekedjenek! 

A kivitelezés előrelátható befejezési ideje 2022. június eleje. 
Türelmüket és megértésüket köszönjük! 

Homlok Zrt. 
 

Közlemény 
Kedves Keneseiek! 

A Balatoni Bringakör Balatonkenesei 
szakaszának felújítása a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) beru-
házása keretében zajlik. Ezzel kapcsolat-
ban a következő tények rögzítése kiemel-
ten fontos. 
Alapvetésként leszögezhetjük, hogy min-
den kivágott fát sajnálunk és a NIF Zrt., 
valamint Balatonkenese Város Város-
gondnoksága pótolni fogja azokat. 
Évtizedes probléma a rossz minőségű, 
keskeny kerékpárút, illetve a Vak Bottyán 
Strand és a Széchenyi park előtt közös 
gyalogos és kerékpáros útszakasz. Min-
denki részéről közös igény volt ennek a 
problémának a kezelése. 
A Balatoni Bringakör fejlesztésére irá-
nyuló projekt kedvezményezettje a NIF 
Zrt., amely 2017-ben megkezdte az elő-
készítő munkálatokat. Ennek eredménye-
képpen 2018-ban a Balatonkenese-Bala-
tonfűzfő közötti szakasz vonatkozásában 
is megkapták az építési engedélyt, mely 
szerint a kerékpárút hozzávetőleg 3,6 mé-
ter szélességűre bővül és a szükséges he-
lyeken elválasztják a járda nyomvonalá-
tól, amit szintén kiszélesítenek, így he-
lyenként eléri a 6 métert. 
A Magyar Állam 2020-ban a Vak Bottyán 
strand és a Széchenyi park fejlesztéssel 
érintett területeit kisajátította, melyet Ba-
latonkenese Város Önkormányzata tudo-
másul vett és pénzbeli kárpótlást kért az 
Államtól. Balatonkenese Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete ezt egyhan-
gúlag támogatta. Ezzel a lépéssel az adott 
terület és az azon található fák állami tu-
lajdonba kerültek, kivágásuk engedélye-
zése és tiltása nem helyi hatáskör. 
Meglátásom szerint a beruházás hozzájá-
rul ahhoz, hogy mind a gyalogos, mind 
pedig a kerékpáros közlekedés biztonsá-
gosabbá váljon. 
Kérem Önöket, hogy a hiteles tájékozó-
dás érdekében keressenek minket az 
alábbi fórumokon: 

www.balatonkenese.hu 
https://www.facebook.com/ 

balatonkenesevarosonkormanyzata 
+36 88 481 087 

hivatal@balatonkenese.hu 
Tisztelettel: 

Jurcsó János 
polgármester

 

 

Közvilágítási hiba bejelentése 
Minden nap 8.00-18.00 óráig, a 30/849-07-92-es telefonszámon, 

valamint a Fényforrás Kft. elérhetőségein: 
telefonszám: 70/408-69-08 

e-mail cím: fenyforraskft@gmail.com 

Bővebb információ: https://kozvilhiba.hu/ 
 
 

Főépítészi fogadóórával kapcsolatos változások 
Főépítész: Bogdán László 

Telefonszám: +36 30 070 0996 
(Elérhető: hétfő és szerda 8-16 óráig, péntek 8-13 óráig) 

E-mail: foepitesz.keletbalaton@gmail.com 

Balatonkenesén az ügyfélfogadás 2022. március 1. naptól: 
hétfői napokon 10.30-13.30 óra között 
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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 

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/ 
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Megválasztották a Város borát 
Borverseny a Kelet-Balatoni Borlovagrendnél 

Kenesei hagyomány, hogy a Kelet-Balatoni Borlovagrend minden évben megválasztja Balatonkenese város azévi borát. A 
kitüntető címért évről évre egyre több termelő indul. Tavaly a verseny sok más eseményhez hasonlóan elmaradt, így idén 
tizenegyedik alkalommal rendezték a megmérettetést a balatonkenesei református parókián. A rendezvényt Jurcsó János 
polgármester nyitotta meg. 

 
Mint Győrfi Károly, a Kelet-Balatoni Borlovagrend elnök-
nagymestere elmondta, a 2022-es versenyre a Balaton keleti 
medencéjének legtöbb településéről érkezett nevezés: 53 ter-
melő közel 120 bormintáját kellett elbírálnia a zsűrinek. A 
2017 és 2021 közötti évjáratok fehér és vörösborai, rozéi ala-
posan megdolgoztatták az ítészeket, mire a győzteseket kivá-
lasztották. A bírálók végül 37 arany és 37 ezüstérmet, 35 
bronzérmet és 7 dicsérő oklevelet ítéltek oda. A kenesei bor-
termelők kiemelkedően szerepeltek. 

A Város bora 2022 
 
 

Nagy arany minősítés 
 
 
 
 

Arany minősítés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fajta Évjárat 
Győrfi Károly Cabernet Sauvignon 2020 
 

 Fajta Évjárat 
Öcsi Gyula Saszla 2021 
Kürthy Pince Kékfrankos 2021 
 

 Fajta Évjárat 
Öcsi Gyula Othello 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezüst minősítés 
 
 
 
 
 
 
 

Bronz minősítés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fajta Évjárat 
Polgárdi Károly Olaszrizling 2021 
Polgárdi Károly Olaszrizling 2020 
Keresztes János Zenit 2021 
Keresztes János Zengő 2021 
Horváth Dániel Kékfrankos rozé 2021 
Horváth Dániel Kékfrankos-Othello 2021 
Horváth Dániel Olaszrizling 2021 
Orbán Imréné Zweigelt-Othello 2021 
Nagy-Németh Etelka Othello 2020 
Demkó-Szekeres Zsolt Pinot Noire siller 2021 
 

 Fajta Évjárat 
Orbán Imréné Vegyes fehér 2021 
Kürthy Pince Zweigelt 2021 
Győrfi Károly Kékfrankos-Othello 2021 
Szabó László Zweigelt 2021 
Demkó-Szekeres Zsolt Irsai Olivér 2021 
Keresztes János Cserszegi fűszeres 2021 
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Szerbiába látogatott a Kelet-Balatoni Borlovagrend 
Vendégségben jártak és Ba-
latonkenese üdvözletét vit-
ték a Kelet-Balatoni Borlo-
vagrend tagjai: a szerbiai 
Paraćinban megrendezett 
borbírálatra voltak hivata-
losak, az ottani borlovag-
rend invitálására. A szerb 
borászok a legnagyobb sze-
retettel fogadták a „balatoni 
magyar szomszédok”-at: a 
Borszalon névre keresztelt 
versenyen baráti légkör-
ben cserélhettek tapaszta-
latot, és kóstolhatták a Szer-
bia bortermő vidékein érlelt
borokat. – Paraćinban ki-
lencedik alkalommal szer-
veztek borbíráló versenyt, 
mely egyre népszerűbb lesz 
a borbarátok és a borterme-
lők körében is. 

 

 
 
 
 
 
 

Kérjük, 
adója 1%-a felajánlásakor 

gondoljon a kenesei 
civil szervezetekre! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Alsóréti 
Üdülő Egyesület 

Adószám: 
18921605-1-19 

 Balatonkenesei 
Polgárőr Egyesület 

Adószám: 
18930744-1-19 

 OLT-ALOM 
Állat, Természet- 

és Környezetvédelmi Egyesület 

Adószám: 19380946-1-19 

Kelet-Balatoni 
Borrend 
Adószám: 

18137233-1-39 

Rády Diáksport 
Egyesület 
Adószám: 

19261117-1-19 

Balatonkenese Városért 
Közalapítvány 

Adószám: 
19265520-1-19 

 

 Út és járda újult meg városunkban 

Belügyminisztériumi forrásból újult meg a Táncsics utca egy szakasza, a Kálvin Já-
nos tér előtti út, valamint a Bagolyvár és a Széchenyi utca közötti járda. 

Köszönjük a közreműködők munkáját, valamint a Kormány és Kontrát Károly állam-
titkár úr támogatását! 
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CIVIL SZERVEZETEK KENESÉN 
Balatonkenesei Gobelin- és Hímzőkör 

 

A kenesei civil szervezeteket, csoportosulásokat bemutató sorozatunkban most újra két olyan csapatot mutatunk be, amelyek már 
évtizedek óta jelen vannak a település életében. Mindkettő sokat tesz azért, hogy lehetőséget adjon a szabadidő kulturált eltölté-
séhez, de valami sokkal többet is ennél: igazi közösséget biztosít tagjainak. Valódi emberi kapcsolatokból pedig ma a sok is 
kevés. 

A Balatonkenesei Gobelin- és Hímzőkör tevékenységével már többször találkozhattak lapunk hasábjain. Legutóbb tavaly no-
vemberben, amikor fennállásuk 15. évfordulóját ünnepelték. Akkori kiállításukon a Kultúra Házában megcsodálhattuk munkái-
kat, most pedig azt is, ahogyan a hímzések készülnek. Egy szokásos heti összejövetelükön látogattuk meg őket. 
 

A hölgyek éppen egy következő nagy vállalkozásuk részle-
teit egyeztetik március első hétfőjén délután, amikor felkere-
sem őket a Kultúra Házában – itt zajlanak a közös, varrós dél-
utánok. 

– Mire készültök? 
– A Vajdahunyad várában rendezendő Magyar szentek ki-

állításra. Most választottuk ki a képeket, amelyeket a gobelin-
festő vászonra fest, hogy kihímezhessük – tájékoztat a csoport 
vezetője, Némethné Jucika. 

– Nehéz volt eldönteni, ki mit készítsen? 
– Sok jó képből válogattunk, de azért sikerült megtalálni, 

ami igazán közel áll hozzánk – mutatja Szabó Imréné Marika
egy üvegmozaik fotóját, mely Szent Imrét ábrázolja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Nem sokkal utána A Magyar Kézművességért Alapítvány 
28. Betlehemi jászol kiállításán vettünk részt; a Szent István 
Bazilika Lovagtermében rendezték. Valamennyi beküldött pá-
lyaművünket beválogatták a kiállítás anyagába, s a képek az 
esemény három nyelvű katalógusában, a „Magyar Kézműves-
ség 2021 – Betlehemi Képeskönyv 2021” című kiadvány lap-
jain is ott voltak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Hogyan kell elképzelni egy kiállításra való felkészülést, 
és általában a heti összejöveteleiteket? 

– Együtt vagyunk és varrunk – avat be Kerti Terike. – Hét-
főn délutánonként eljövünk a Kultúra Házába, hozzuk a mun-
káinkat, és közösen dolgozunk néhány órát. Ez az aktuális 
megbeszélnivalókon túl arra is lehetőséget ad, hogy megnéz-
zük egymás munkáit, segítsünk a másiknak, ha elakad vagy 
bizonytalan egy-egy részlet kidolgozásában. 

– Sokat tanulunk egymástól – veszi át a szót Szépné Sze-
keres Margit. – Korábban egyedül éltem a hobbimnak, a gobe-
linvarrásnak, de miután Kenesére költöztem és rátaláltam a 
csoportra, szívesen varrok a társaságban. Elmondható, hogy 
inspiráljuk egymást, és ebből jó dolgok, remek képek születnek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Annak, aki még nem próbálta, nehéz megtanulni hí-
mezni? 

– Nem. Odafigyelést igényel, de egyben tökéletesen ki is 
kapcsol. Bárki, bármikor kipróbálhatja – mondja Jucika. –
Sokféle hímzésből lehet választani: a gobelin és a keresztsze-
mes mellett számtalan formája van még. És még csak feltétle-
nül nem is kizárólag népi vagy történeti mintát kell elképzelni,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szent Imre
– itt még üvegmozaik

 

– Van benne gyakorlatotok, hiszen 
nem egy kiállításon szerepeltek. 

– Igyekszünk sok helyre eljutni a 
képeinkkel – mondja Jucika. – Nagy él-
mény kiállításra készülni, majd vi-
szontlátni a munkánkat egy tárlat anya-
gában. 

– Tavaly októberben ünnepeltétek a 
Hímzőkör 15. születésnapját, akkor Ke-
nesén is volt kiállításotok. De nem ez 
volt az utolsó 2021-ben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Hímzőkör gobelinjei a 28. Betlehemi jászol kiállításon
 

– Csak gobelinnel foglalkoztok? 
– Más hímzéstechnikákat is gyakorlunk: én például 

most éppen keresztszemest varrok: szintén egy kiállításra 
készülök vele, már majdnem befejeztem – teríti ki mun-
káját Jucika. A sűrű szövésű vásznon olyan mérnöki pon-
tosságú a minta, hogy géppel nem lehetne különbet ké-
szíteni. Nem beszélve a minta fonákjáról, ami minden 
kényes ízlésnek megfelelne. – Ezen kívül itt van Terike, 
akit mindenki az origamival azonosít – ez is egy nagy-
szerű kézműves technika –, Juhász Hajni pedig, aki u
gyancsak a csoport tagja, gyöngyfűzéssel is foglalkozik. 

mert hímzéssel bármi díszíthető: ruha, 
használati tárgy vagy lakásdekoráció is. 
De ha valaki a népi mintákhoz vonzó-
dik, szintén talál magának kihívást, 
akár már a közvetlen környezetünk 
hímzései között is: a Bakony-vidéki és 
a Balaton-felvidéki mintakincs is igen 
gazdag. Ahány tájegység, annyi minta-
világ. Régen az iskolában is tanítottak 
hímezni. Mára ez már nem a tananyag 
része, de a tűvel és a fonallal való 
munka elsajátítása bárkinek hasznára 
válhat. A gyakorlati jelentőségét való-
színűleg mindenki felismeri, emellett 
pedig a ma népszerű kézműves techni-
kák közt is kiemelkedő elfoglaltság. A 
szakkörünkbe járók nagy örömmel gya-
korolják. 



Balatonkenesei Hírlap                     – 17 –  2022. április 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
csóbb az utóbbi időben. A Balatonkenese civil szervezetei és 
kulturális kezdeményezései részére kiírt pályázatokon mindig 
indulunk, s rendszerint sikerül támogatást nyernünk. 

– Ott vagyunk a város rendezvényein, a Lecsófesztiválon, 
a tájházi eseményeken – egészíti ki Terike. – Ahol és amiben 
tudunk, segítünk. 

– Volt már, hogy több kemencényi langallót vagy más ha-
rapnivalót készítettünk a vendégeknek. 

– A Tökjó napon sütőtökkel készült finomságokat, többet 
saját recept alapján – fűzi közbe Margó. – Minden el szokott 
fogyni, bármennyit készítünk. 

– A Tájházi szerdák alkalmával egyik nyáron hímzést is 
tanítottunk az érdeklődőknek – mondja Jucika. – Jó érzés volt 
látni, hogy esetenként nemcsak a gyerekek, de az anyukák is
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hozzáfogtak egy-egy minta elkészítéséhez. 

– Akkor tehát a következő nagy feladat már megvan… 
– Igen, a magyar szentekre készülünk – mondja Terike. –

És a munkánk másokat is inspirál: legutóbb az az öröm ért 
minket, hogy megkeresett bennünket Bercsi Olga Aranka 
üvegfestő: látta az egyik munkánkat, és szeretné a Holnap 
Magazin Kiadó által megjelentetendő könyvében felhasz-
nálni. 

– Vagyis ti üvegfestményekről készítetek gobelint, ő pedig 
a gobelinről üvegfestményt… 

– Igen. Többek között ez is nagyszerű a gobelinben: ké-
pes a legkülönfélébb művészeti ágakat összekötni. 

– nk –
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– De nem csak a hímzés-
ről szól az élet a klubban… 

– Többről is, sokkal több-
ről. A szabadidőnk más részét 
is szívesen töltjük együtt a 
hímzőkör tagjaival. Többször 
voltunk már kirándulni is a 
környéken, gyógynövényeket 
gyűjtöttünk – meséli Margó. 

– Miért jó a Hímzőkör 
tagjának lenni? 

– Várjuk a hétfőt, hogy ta-
lálkozhassunk, lássuk, ki 
mennyit haladt a legutóbbi al-
kalom óta – mondja Terike. 

– Jó a közösség, a társaság 
– teszi hozzá Marika. - Szere-
tünk együtt lenni, és örülünk, 
hogy közösen osztozunk a 
hímzés iránti szeretetben. 

– Örülök, hogy megismer- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hogyan díszíthetünk hímzéssel 

egy használati tárgyat?
Keresztszemessel varrott táska,

Kerti Teréz munkája

hettem a csapat tagjait, mert 
az itteni légkör kitűnő – foly-
tatja Margó. – Mondhatom, 
hogy barátok vagyunk, a kö-
zös hobbinkon kívül is szá-
míthatunk egymásra. Ez a jár-
vány idején mutatkozott meg 
leginkább. 

– Én pedig nagyon büszke 
vagyok a társaságra – foglalja 
össze Jucika. – Mindenki el-
kötelezetten igyekszik a mun-
káján, amit elkezdett. Saját 
anyagokból dolgozunk, ma-
gunk vásároljuk az anyagot 
és a fonalakat, ami, valljuk 
be, sok minden máshoz ha-
sonlóan sajnos nem lett ol-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A csapat, galagonyatúrán
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készülő munkák
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CIVIL SZERVEZETEK KENESÉN 
Balatonkenesei Horgászegyesület 

 

Régi, nagy múltú szervezet Balatonkenesén a horgászok egyesülete. Versenyeikről, jó hangulatú összejöveteleikről már mi is 
többször beszámoltunk lapunkban. Csodaszép kikötőjükben találkoztunk és beszélgettünk az egyesület elnökével, Polgár Tibor-
ral és az elnökség tagjával, Pálmai Gergellyel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
belül 150-200 méterre a mostani kikötőnktől, a harmadik pe-
dig ez. A működés az 1980-as években lett hivatalossá téve,
hitelesítve. A három kikötőt összevonták a jelenlegi egyre, s a 
kenesei horgászegyesület kapta kezelésbe. Hogy az előírások-
nak megfelelően lehessen működni, innentől már szükség volt 
a tagok részéről befizetésekre: első hozzájárulásként mindenki 
80.000 forintot fizetett be. 100-120 tag volt, ebből húsz ember, 
aki jött, és dolgozott a kikötőn. Kitaláltuk, hogy aki a munkáját 
nem tudja felajánlani, befizetéssel megválthatja ezt. 

Az első bejárók a ’90-es években készültek; az egyiket én 
hoztam, ingyen és bérmentve – ma nagyon sokba kerülne. De 
nem én voltam az egyetlen, aki hozzátett, sokan segítettek. Ma 
így, teljesen társadalmi munkában már nem lehetne építkezni, 
mert a jogszerű működéshez a beruházásokat, ráfordításokat 
papírral, számlákkal kell igazolnunk, s meg kell felelnünk az 
építési előírásoknak is. 

– Nemcsak a szokások és az emberi kapcsolatok változtak, 
de a körülöttünk levő jogrend is – kapcsolódik a beszélgetésbe
Pálmai Gergely. Szigorú szabályok, új EU-s rendelkezések 
vannak. Jelenleg nem csupán az állaga miatt kell átépítenünk 
a kikötőt, hanem ezen szabályok miatt is, amelyek rögzítik, a 
móló milyen széles lehet, milyen anyagból kell készülnie, és 
így tovább. Ráadásul felelős építésvezető, műszaki ellenőr is 
kell, akik dokumentálják, aláírják a munkavégzést és garanciát 
vállalnak rá. Egy nem építőipari céghez tartozó személy mun-
kája után nyilván nem fognak felelősséget vállalni, és ezzel 
nem kifogást keresünk, mert természetesen, amiben tudunk, 
most is segítünk. Amihez nem kell szakmunka – a bontási tör-
melék elszállítása, a helyreállítás –, azt mi, a tagok végezzük. 

Elindultunk és csodával határos módon megnyertünk egy 
pályázatot. Rajtunk kívül még két horgászegyesület nyert: az 
egyik az almádi, ahol kétszáz ember tapsolt állva a pályázatuk 
sikerének. Nálunk valami félreértés, megosztottság és félelem-
keltés miatt a tagság egy részében az terjedt el, hogy ez nem 
jó. Első közgyűlésünket a legnagyobb Covid-veszély idején 
tudtuk összehívni, amelyen érthetően nagyon kevesen voltunk. 
A pályázatot leszavazták, így sajnos elveszett az az anyagi tá-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
működési költség is a sokszorosára nőtt. A tagdíjak ezt sokáig 
nem követték. Most egységesen mindent emelnünk kellett. 

– A tagdíjon felül megszavaztunk egy olyan összeget is, 
amit egy év alatt kell befizetni – mint annak idején a 80.000 
forintot –, de nem tudjuk, hogy jelen körülmények között ez 
elég lesz-e a működés biztosítására – folytatja Tibor. – Annak 
idején az önkormányzat 100 évre adta át a részünkre a terüle-
tet; ebből eddig harminc telt el, de legalább 200 évre terve-
zünk. Az, hogy bárkinek átadjuk, addig, amíg a jelenlegi el-
nökség van, egészen biztosan nem fog megtörténni. 

– Szeretnénk a hagyományokat továbbvinni, szeretnénk, 
ha minden idős tagunk tagunk maradna, ezért lépésről lépésre 
csak azt csináljuk meg, amire erőnk és anyagi potenciálunk 
van – mondja tovább Gergely. – Ha a forrás nem elég, újabb 
lehetőségek után nézünk. Elindultunk egy pályázaton, amely a 
nyugdíjas tagok megsegítését célozza. Nem nagy összeg, de 
számít. Ebből lehetőség nyílhat rá, hogy részletfizetést előfi-
nanszírozzon az egyesület. Sok idős tagunk van, akik még ak-
tívak. Köztük is többen voltak, akik azt mondták: befizetem a 
hozzájárulást, mert a jövőre gondolni kell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A horgászkikötő – Varga Éva fotója
 

– Előző lapszámunkban 
egészen a kezdetektől vé-
gigtekinthettük a horgász-
egyesület múltját, Kemény 
Zsiga bácsi írásában.  Ho-
gyan folytatódik tovább a 
történet? 

– Az 1954-ben alapított
egyesületünknek 2021 vé-
gétől új vezetése van – kez-
di Polgár Tibor elnök. –
Mikor elődeink elkezdték a 
tevékenységet, hamarosan 
lett három kikötőjük, ame-
lyet a tagok kezeltek, tettek 
rendbe és irányítottak. Az
egyik ott volt, ahol most a 
Marina Port, a másik körül- 

A pályázatot leszavazták, 
így sajnos elveszett az az a-
nyagi támogatás, amely a 
következő harminc évre se-
gített volna újra letenni az 
alapokat. Most ezt önerő-
ből kellene kigazdálkod-
nunk. Kisebb pályázatokon 
már elindultunk, de ezek 
csak kisebb összegeket ad-
nak. A költségemeléseket 
tagi indítvány alapján a 
közgyűlés határozta meg, 
konszenzus és hosszú tár-
gyalások után. A kivitelezé-
si és engedélyeztetési árak 
magasak, pénzt kell tartalé-
kolnunk a jövőre is, mert a



Balatonkenesei Hírlap                     – 19 –  2022. április 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A hagyományaink része az is, hogy a település rendezvé-
nyein részt vegyünk. Mivel lelkes csapat gyűlt össze ezek le-
bonyolítására, egyre népszerűbb lett a keszegsütés, halászléfő-
zés. Más civil szervezetekkel, így például a Kelet-Balatoni 
Borrenddel is remek kapcsolatot alakítottunk ki – most már 
elképzelhetetlen a borlovagavatás, hogy ne legyünk ott és süs-
sük a halat. Idén már a borrend tagjai is jártak nálunk. Nagyon 
jó a kapcsolatunk az önkormányzattal is. 

– Beszéltek a hagyományokról. Van még ilyen tradíciója 
az egyesületnek? 

– Nagyon fontosnak tartjuk még a horgászszabályok betar-
tatását – felel Gergely. – Ez ügyben megkerestük a Halászati 
Zrt. igazgatóját és felajánlottuk neki a segítségünket. Szári 
Zsolt igazgató úr nagy örömmel fogadta az együttműködési 
lehetőséget. Eddig is jó volt velük a kapcsolatunk, ezt próbál-
tuk megerősíteni. Vállaltuk, hogy minden olyan haltelepítés-
ben segédkezünk, ami nem partról történik. Ugyanilyen jó vi-
szonyt ápolunk a Balatoni Horgászegyesületek Szövetségével. 
Velük pályázati lehetőségek során is együttműködünk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lényegesnek érezzük az utánpótlás nevelését. Ez több el-
nökségen keresztül Tibi feladata volt, sok fiatal horgászt taní-
tott. Most szeretnénk egy nagy levegőt venni, és újra megke-
resni az iskolákat – akár az óvodákat is –, hogy felkeltsük a 
gyerekek érdeklődését a horgászat iránt. A keneseiek termé-
szetesen előnyt élveznek. Nyílt napokat tervezünk, a gyere-
keknek szánt versenyekkel, ahol meg lehet ismerni a sport 
technikáját, a halfajtákat. Sajnos az elmúlt években elfogytak 
a keneseiek. Jelenleg a várólistánk hetven főt számlál, köztük 
egyetlen kenesei van. Viszont itt vannak az ifjúsági tagjaink, 
akik számára nincs várólista. Az utánpótlás-nevelés nagyon 
fontos, hogy ne öregedjen el a tagság. 

– Milyen a horgász-utánpótlást felkészíteni? 
– Tíz éve kezdtem el, amikor elnökségi tag lettem – meséli 

Tibor. – Amikor a gyerekek itt vannak velem a kikötőben, nem 
érdekli őket más, csak a víz és a horgászat. Jönnek szívesen,
olyanok is, akik nem tagjai az egyesületnek. Ha megtetszik ne-
kik a pecázás, maradnak. Egy kenesei gyereknek, ha betölti a 
18. évét, és maradna, nem kell belépési díjat fizetnie, folyama-
tos a tagsága. Ezt azóta vezettük be, hogy az elnökségbe ke-
rültünk. – Amit megtanultam, azt szívesen adom tovább. Van-
nak, akik ifjúsági tagból válnak felnőtt taggá. A gyerekekkel 
versenyekre járunk, remélem, megint eljön az ideje. Április-
ban újra elkezdjük a foglalkozásokat, amelyek a járvány alatt 
szüneteltek. 

– Pályázni és a pályázatot végigvinni sosem egyszerű fel-
adat, de ma nagy lehetőség egy egyesületnek. Milyen feladatok 
állnak előttetek a közeljövőben? 
 

– A kikötő felújítását el kell végeznünk, mert eljön a pont, 
ahol azt mondja a hatóság, hogy így nem üzemelhetünk tovább
– válaszol Gergely. – Az engedélyek megszerzése sem egy-
szerű feladat, mert a Balaton melletti építkezés jogi környezete 
olyan szigorú lett, hogy a jelenlegi állapot felmérésétől a nád-
térképen át minden tervet újra el kellett készíttetni. Ahogy 
lenni szokott, egyik hatóság a másiknak dobálta a labdát, és 
évek teltek el, mire eljutottunk addig, mi kell ahhoz, hogy egy 
építési engedélyt be lehessen adni. A mederhasználati enge-
dély kijárása sem volt két perc – és még mindig nincs a ke-
zünkben. A vízterület tulajdonosa a magyar állam, de a meder-
kezelő a vízügyi hatóság. Tehát most egy háromoldalú szerző-
dés jön létre. A mederhasználat is hatvan évre fog szólni, 
amely körülbelül megegyezik az önkormányzattal a területre 
kötött szerződés hátralevő idejével, s ez megnyugtató. 

A kikötőnk gyöngyszem, érték, amire ennek megfelelően 
kell vigyáznunk. Tisztában vagyunk vele, hogy az idősebb 
korosztály mennyi időt és energiát fektetett a kikötő létreho-
zásába: ezért csak a köszönetünket tudjuk kifejezni. Viszont 
azt a jogi és emberi környezetet, ami az ő idejükben élt, már 
nem lehet visszahozni. A horgászegyesület új elnökségében 
mindnyájunknak az volt a célja, hogy egyetlen idős tagot se 
veszítsünk el. Az új vezetőség a tagságot minél jobban sze-
retné bevonni a döntésekbe, de azok előkészítésébe is. Ezért 
különböző munkabizottságokat hoztunk létre, például a teljes 
kikötőépítés tervezésére, kivitelezésére. Az emberek önszer-
veződő módon kapcsolódtak be, aktívan dolgoznak, nagyon 
sok információt összegyűjtöttek. Újabb közgyűlést is terve-
zünk. Az előző előtt online is tartottunk egy fórumot, ahol 
mindenki, mindent elmondhatott, amit akart, s a közgyűlésre 
már úgy került sor, hogy sok dolgot ismertek a tagok. Sok 
olyan szakma képviselője van közöttünk – mérnökök, jogá-
szok, továbbá közgazdász-kommunikátor, informatikus, ven-
déglátós is –, akiknek a szakismerete lehetővé teszi, hogy az 
elnökségnek kész javaslatokat tudjanak hozni. – Természete-
sen vannak operatív dolgok, amelyekben nem lehet a tagságra 
várni, de ezt el is várják tőlünk, hogy intézzük. – Sikerült rend-
szerezni a tagság adatait, amit hamarosan online is elérhetővé 
tudunk tenni az egyesület számára. 

– Terveink és elképzeléseink vannak – veszi át a szót Ti-
bor. – A jogszabályokhoz való igazodás mellett szeretnénk egy 
kornak megfelelő kikötőt. Nőnek az igények, már itt vannak 
az újabb generációk: szükségük van internetcsatlakozásra, 
elektromos töltésre, s egyre több a nagyobb csónak. Változik 
a horgászfelszerelés, a technika és maga a sporthorgászat is. 
Ma már több az olyan horgászunk, aki nem azért fogja meg a 
halat, hogy mindenáron megegye – természetesen szereti és 
meg is eszi –, de nem az a cél, hogy az összes kifogott halat 
megegyük. 
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– Két szelfi és a hal mehet békességgel. 
– Így van. De ez is hozzáállás kérdése – mondja Gergely. 

– Ha olyan méretű halat fogok, amelyet a törvény sem enged 
megtartani, természetes, hogy visszaengedem. Tagi kezdemé-
nyezésre olyan halőrző, halmegóvó eszközöket vásároltunk, 
amik arra szolgálnak, hogy amíg a kifogott halat lefényképe-
zik, kiszedik a horgot, a hal a legkevésbé sérüljön. Ehhez 
pontymatracok kellenek, nagy merítőháló – ezeket is a tagdí-
jakból tudtuk beszerezni. A horgászat ugyanúgy az alapvető 
élelemszerzésből alakult sporttá, mint a vadászat: a horgász 
alapvetően szereti a halat, így annak egy részét, amit kifogunk, 
megsütjük, megfőzzük – ez is fontos része az életünknek. Az 
embernek azonban van családja is, akikkel szeret együtt lenni, 
így az alapszabályunkban benne van, hogy a családtagok be-
jöhetnek a kikötőbe. Ez mindig így volt. Tibor kapta a felada-
tot az elnökség más tagjaival, hogy versenynaptárt állítsanak 
össze: ez elég sok tagtársat megmozgat majd, és nem csak a 
fiatalokat. A versenyek a találkozásra is jó lehetőséget adnak: 
soha nem a verseny az igazán fontos, mert mindegy, hogy ki 
nyer, az együttlét az igazi cél. Persze a nyerteseknek kupát, 
kisebb ajándékokat mindig adunk. 

– A kikötő felújítását a jövő év januárjában kezdjük, tehát 
ez a szezon még végigmegy, az idei év a tervezésé – szól még 
Tibor az idei feladatokról. – Az engedélyeztetések folyamat-
ban vannak. Reméljük, hogy a jövő év folyamán végig is tud-
juk csinálni. Sajnos, jelenleg olyan a helyzet, hogy napi szintű 
költségvetést és árajánlatokat kell kérnünk és készítenünk. Bí-
zunk benne, hogy a tagság is megérti, hogy pályáznunk kell, 
mert egy ekkora beruházást csak önerőből nem tudunk meg-
valósítani. Az alapokat a tagi befizetésekkel elkezdtük feltöl-
teni, innentől az egyensúlyt kell tartanunk. Az a feladatunk, 
hogy mindannyian egyfelé toljuk a hajót, és minden rendben 
lesz. 

– nk – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Húsvéti alkalmak az 
egyházaknál 

A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR 
ÜNNEPI ALKALMAI 

A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 
 
 
 
 
 
 
 

Április 10. 
Virágvasárnapi istentisztelet, fél 11 órakor 

Április 15. 
Nagypénteki istentisztelet passióolvasással, fél 11 órakor 

Április 17. 
Húsvéti istentisztelet úrvacsorával, fél 11 órakor 

Április 17. 
Evangélikus istentisztelet úrvacsorával, 14 órakor 

Április 18. 
Húsvéti istentisztelet, fél 11 órakor 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

HÚSVÉTI PROGRAMOK 
A KATOLIKUS TEMPLOMBAN 

Nagyböjti lelkigyakorlat Balatonkenesén 
Időpontok 

Április 4. (hétfő): 18 óra 
Április 5. (kedd): 18 óra, 
Április 6. (szerda): 18 óra 

Vezeti: Kiss Gábor Egervári plébános 
Virágvasárnapi szentmise 

barkaszenteléssel, Balatonkenesén 
Április 10. (vasárnap): 10 óra 

Nagycsütörtök 
(utolsó vacsora szentmiséje és virrasztás) 

Balatonkenesén 
Április 14. (csütörtök): 18 óra 
Nagypéntek Balatonkenesén 

Április 15. (péntek): 15 óra 
Keresztút imádság, majd liturgia 

Nagyszombat 
Április 16-án (szombaton) 

a szentsír a templom előterében látogatható 
Húsvét vigíliája 

(körmenettel és ételáldással) Balatonkenesén 
Április 16. (szombat): 20 óra 

Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise ételáldással 
Április 17. (vasárnap): Balatonakarattya, 8 óra 
Április 17. (vasárnap): Balatonkenese, 10 óra 

Húsvéthétfői szentmise 
Április 18. (hétfő): Balatonakarattya, 8 óra 
Április 18. (hétfő): Balatonkenese, 10 óra 
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Minden plébánia élet-
ében jelentős esemény az 
elsőszentáldozásra ké-
szülő gyermekek lelkiis-
meretes és körültekintő 
felkészítése. A mi plébá-
niánkon ebben az eszten-
dőben Irgalmasság vasár-
napján lesz. Hiszen az a 
gyermek, aki eddig úgy 
vett részt a szentmisén, 
hogy mintegy „kívülről 
szemlélte” szent liturgi-
ánk hitünket megerősítő, 
lelkünket Istenhez emelő, 
szeretetünket feltáró és 
kifejező valóságát, a szentáldozás ál-
tal a szentmise valódi beavatottjává, 
„felnőttjévé” válik. Már nem úgy já-
rul a szentmise végén a pap elé, hogy 
áldást kérjen, hanem magához veheti 
az Úr Krisztus testét, mint a felnőttek. 

Önkritikusan kell megállapítani, 
hogy az utóbbi évtizedekben egy fon-
tos szó, lényegében a legkifejezőbb 
szó sokszor nem hangzik el a második 
szentség, az Eucharisztia kapcsán, 
amely nem csupán elsőáldozást je-
lent, hanem elsőszentáldozást. Eb-
ben a második szentségben veszi ma-
gához az elsőszentáldozáshoz járuló 
gyermek a végtelenül szent Krisztust 
a maga Istenségével és Emberségé-
vel. Nem kellene szűkmarkúan bán-
nunk a szent szóval, amikor annak itt 
helye van, hiszen Isten sem szűk-
markú velünk szemben, sőt… Nem 
véletlenül, amikor felnőttkorban történik a szentségkiszolgál-
tatás, a hittanulók, a katekumenek egyszerre veszik fel az ún. 
beavató szentségeket, (keresztség, Euchariszitia, bérmálás) 
vagy aki keresztelve volt, az Eucharisztia és a Bérmálás szent-
ségét. A bérmálás szentségben megkapjuk a harmadik isteni 
személynek, a Szentléleknek a pecsétjét és megerősítő ajándé-
kait, aki hatékonyan segíti keresztény életünket, nagykorúvá 
válunk Krisztusban, még ha a szentség felvételekor kiskorúak 
vagyunk is.  Az elsőszentáldozáshoz szorosan kapcsolódik a 
bűnbánat szentsége, a szentgyónás, hiszen ahhoz, hogy Krisz-
tussal olyan közeli kapcsolatba kerüljünk, amit a szentáldozás 
jelent, meg kell tisztítanunk lelkünket a bűnöktől. Papként az 
egyik legnehezebb, de egyben leggyönyörűbb szolgálat a 
gyóntatás. Mindig nagy élmény elsőszentáldozásra készülő 
gyermekeket gyóntatni, akik először most szembesülnek Isten 
megbocsátó, irgalmas szeretetével. Sokszor megható, amikor 
a gyermekek azzal az átéléssel és tisztasággal tárják fel hibái-
kat, bűneiket, amely a még ártatlan, gyermeki lélek sajátja, és 
amelyet sajnos oly gyorsan elveszítünk az idő előre haladtával, 
a felnőtté válás folyamán… Az elsőszentáldozásban a lehető 
legszorosabban valósul meg itt a földi életben a személyes 
kapcsolat az Eucharisztiához járuló gyermek és az Úr Jézus 
között. Az Eucharisztia vétele nem más, mint találkozás, még-
hozzá lényegi és valóságos találkozás azzal a Jézussal, aki nem 
hagyott minket árván, hanem szeretetének konkrét jeleként itt 
maradt közöttünk a Szent Kenyér színe alatt. „És íme, én vele-
tek vagyok minden nap a világ végéig!” (Mt 28,20). Természe-
tesen még mi, felnőttek sem tudjuk teljes valójában átélni ezt 

a csodát, a találkozás cso-
dáját Jézussal. De a lé-
nyeg nem is ennek a jé-
zusi találkozásnak az ana-
lizálása a részünkről, ha-
nem annak megélése, 
hogy az Úr kegyességéből 
és irgalmából magamhoz 
vehetem, befogadhatom 
szívem-lelkem hajlékába 
azt az Istent, akit „az ég s 
az egek egei sem tudnak 
befogadni”. (1.Kir 8,27). 
Fölemel magához, ponto-
sabban leereszkedik hoz-
zám Krisztus az Oltári-

szentségben, aki értem jött, aki meg-
váltott, aki végtelenül szeret, és aki a 
minél gyakoribb szentáldozással ve-
zetni, irányítani szeretne, lefoglalni sa-
ját magának, hogy mi is azt tegyük, 
amit Ő tett. Azt tenni pedig, amit Jézus 
tett, a szeretetben – méghozzá az ön-
zetlen szeretetben – kiteljesedni csak 
akkor leszünk képesek, ha minél gyak-
rabban vesszük az Úr testét, és isszuk 
az ő vérét, hogy valóságos élet legyen 
bennünk, nem pusztán biológiai, ha-
nem kegyelmi élet. Ennek a megalapo-
zása történik az elsőszentáldozással. 
Adja Isten, hogy minden gyermek (és 
felnőtt), aki most készül az Úrral való 
találkozásra, egy egész életre elkötele-
ződjön Krisztus és az Egyház mellett. 

Húsvét ünnepét is a találkozás, a 
viszontlátás öröme hatja át. Ez a talál-
kozás Jézus részéről először keresztha-

lála után a poklokra való alászállást jelenti, ahonnan a Paradi-
csomba vezeti Ádámtól kezdve az igazakat. Majd húsvétvasár-
nap hajnalán találkozik a sírjánál virrasztó Mária Magdolná-
val, később, délután az apostolokkal. Ezeken a találkozásokon 
már a halottaiból feltámadt Jézus van jelen. Jézus, a megdicső-
ült testével, amely már nincs alávetve a földi tér-idő dimenzi-
ójának, ezért nem ismeri fel őt Mária Magdolna. Mennyi talál-
kozás, amelyek mind azt bizonyítják, hogy Jézus él! 

Húsvétkor a mi hitünknek is meg kell újulnia, mert a győ-
zelem, Krisztus győzelme elnyelte a bűnt és a halált! Töreked-
jünk arra, Testvérek, hogy ebben a szent időszakban valóban 
találkozzunk Jézussal a szentségek vétele által. Mert, ha meg-
történt a találkozás Jézussal, az olyan inspiráló, olyan dinami-
kus erőt jelent, amely bizonnyal túllendíthet minket minden 
nehézségen. Amilyen a Nagyböjtünk volt, olyan lesz a úsvé-
tunk is. Ha kellően készültünk nagyböjt folyamán a szent na-
pokra, akkor Húsvét a megérkezettséget, a Jézussal való talál-
kozás megélésének új valóságát nyitja meg számunkra. Ha az 
előkészületben kevésbé voltunk kitartóak és fegyelmezettek, 
akkor bizony el fog maradni a Jézussal való találkozás meg-
erősítő, lelket megújító öröme. Azonban ne feledjük, hogy a 
böjti fegyelmet, a lemondásokat, a vállalt jó cselekedeteket to-
vább is gyakorolhatjuk, hogy ne „engedjük ki” azokat a lelki 
javakat, amelyeket már megszereztünk. „Aki azt hiszi, hogy 
áll, ügyeljen, hogy el ne essék”. (1 Kor 10,12)    

Balatonkenese, 2022. március 20. 
Medveczky Miklós   

plébános 

Elsőszentáldozás 
Húsvét 
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A virágba boruló fák, a madárcsicsergés, a ragyogó nap ál-
tal új fénybe öltöztetett világ is a megújulást, az élet örömét és 
szeretetét sugallja itt és most. A kipattanó rügy, a tojás héját 
csőrével belülről kopogtató, majd szárnyait próbálgató kisma-
dár, a kopár kertet színessé varázsoló virágok az új élet lelke-
sedésével kívánják a világban különleges helyet betöltő em-
bert megtölteni. Ismét egyre több a szabadban időt töltő család, 
a Balaton-parton egymást kerülgeti a futó, a kerékpáros, vagy 
épp a kutyáját sétáltató, a tavaszi levegőből nagyokat szip-
pantó fiatal és idős egyaránt. A teremtett világ egyfajta meg-
újulása a tavasz. Isten nem szűnik megújítani. Mi ennek idén 
is örülhetünk. Innentől kezdve létezik az új lehetőség: meg-
újultan továbblépni. A természet szépségében éppen úgy, aho-
gyan a saját életünkben is. Keresztényként valljuk, hogy egy 
életünk van. Ezt az egy életet kell tehát időnként helyreállíta-
nunk, megújítanunk, és örömmel, szeretettel megtölteni. 

Igazából úgy sejtem, itt és most a napsütés sugarai mellett 
a „lelki tavaszra” is mindannyian vágyunk. De kitavaszodhat-
e vajon a saját éltünk? Lehet-e tavasz a kapcsolatainkban, vi-
szonyulásainkban? Egészen biztos vagyok benne, hogy igen! 
Létezik bocsánatkérés, bűnbevallás, jóvátétel, és létezik meg-
bocsátás is! Igen, a megújulás lehetősége ott van. Csak a fel-
fedezéséhez párbeszéd kell. A párbeszédhez pedig legalább 
két ember. Egy fecske nem csinál nyarat. Két embernek azon-
ban meg kéne tudnia teremteni az új tavaszt minden egyes kap-
csolatban, legyen az család vagy barátság. A megállás, a 
csönd, a rácsodálkozás mindenképpen gazdagít, hiszen az 
öröm és a szeretet ízét ajándékozzák. 

Közeledik húsvét ünnepe. A feltámadás, az új kezdet, a 
szeretet ünnepe. Biztasson ez bennünket arra, hogy a lelki ta-
vaszt hozó lehetőségekkel életünk minél több területén éljünk, 
mert a tiszta lelkiismeret, a békésebb testvéri szálak, a lélek 
javát szolgáló helyes érték- és időrend valóban a megújult élet 
boldogságával tud megajándékozni. Éppen ezért érdemes éle-
tünket itt és most a lelkesedés, a megújulás tavaszi színeibe 
öltöztetni. Egyszerűen csak engedni, hogy mindaz a szépség, 
amely körbevesz az ébredező természetben, belénk ivódjon, 
éltetővé váljon, hiszen van Valaki, aki mindezt a csodát valaha 
megálmodta. Neked és nekem. Mindenkinek. Tiszta szeretet-
ből.  

Mivel is zárhatnám gondolataimat? Talán leginkább egy 
Miskolcon élő kedves költő, Tornay András egyik szeretetről 
szóló versével. Ezekkel a szeretetről, és megújulásról szóló so-
rokkal kívánok mindenkinek szívet és lelket beragyogó, áldott 
tavaszi megújulást, és békességet hozó húsvéti ünnepet! 

A szeretet apró csomagokban érkezik, 
Sokszor otthon sem talál 
Sokszor csak becsúsztatják a lábtörlő alá. 

Istenem! 
Add, hogy felismerjem, mikor szeretnek! 
Hiszen a mai szeretetem 
Tegnap ültettem, 
Holnap öntözöm, 
és holnapután bont virágot. 

M. Erzsébet nővér 
 
 
 
 

Itt és most tavasz van! 
„A múlt elmúlt, a jövő rejtelem, szeresd a jelent, mert jót jelent!” 

– hallhatjuk a Kung Fu panda című filmben a Mester tanítását. 
 

Egyszer volt, hol nem volt, ki tudja, hogy honnét, s miért, életre kelt egy Apró Fénysugár. Játékos volt, vidám, és egyetlen 
vágya volt: a földön lenni. Nagyon szeretett bújócskázni a fák lombjai között, visszaverődni a Balaton víztükrén, csillogni a
harmatos fűszálakon, és szerette álmukból felkelteni a madarakat és egyszerűen csak hallgatni a neki elzengett dalukat. Ez az 
Apró Fénysugár nagyon szeretet az emberek között is lenni. Szerette megsimogatni az arcukat, játszani a gyerekekkel, fényt hozni 
életükbe. Örömét lelte abban, hogy másnak örömet szerezhet. 

Az aprócska Fénysugarat egyetlen dolog bántotta csak. Az, ha szomorú emberekkel találkozott. Hamar el is határozta magát:
– Én bizony minden nap egy kis szépet és örömet fogok vinni a boldogtalan emberek lelkébe. De mit is beszélek – villant egy 

nagyot; mindig így tett, ha nagy elhatározás született meg benne – hiszen a szeretet és a szépség utáni vágy mindenki szívében 
ott van, csak fel kell ébreszteni. Nem hagyom magam, és nem hagyom őket szomorúnak lenni. 

De az Apró Fénysugár hamar rájött, hogy bizony az emberek mindig sietnek. Még csak észre sem vették, nemhogy örültek 
volna neki. 

– Ó, ha csak egy pillanatra sikerülne őket megállítanom, hogy rám figyeljenek, akkor észrevétlenül a szívükbe lopóznék. És 
akkor, ha már ott vagyok, ők is látnák azt a sok szépet itt a földön, amit én is látok - gondolta magában. 

Ezután igyekezett még fényesebben ragyogni, és a világot még pompásabb színekbe öltöztetni. Sőt még arra is gondolt, hogy 
minden lehetőséget megragadjon, a sötét éjszakai égbolton sok apró, fényes pontot gyújtott. 

– Most már éjszaka is tudok világítani, ragyogni. Ó, csillagfények, mutassatok sok szépet! Mutassátok az embereknek azt a 
szeretetet és örömet éjszaka, amit én nappal teszek. 

Így vált valóra az Apró Fénysugár álma, és egyre többen észrevették. Sőt egyre többen nem sajnálták a rá és a másokra 
fordított időt. Így aztán a földön egyre több és több ember kezdett szíve mélyéből mosolyogni. A mosoly pedig, mint jól tudjuk: 
valóban ragadós. Ha viszont néhanapján az Apró Fénysugár szomorú, magányos embert lát a földön, egyetlen mondatot súg a 
fülébe: 

– Állj meg, és nézz körbe csak egy pillanatra! 
És láss csodát, ahogy ráhallgatnak, az Apró kis Fénysugár hopp, már be is költözik a szívükbe. És ekkor minden megváltozik. 

Hiszen ők lesznek azok az emberek, akik szívében egyszer csak napról napra ott él az öröm és a remény apró fénysugara. 
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Pár napja, mikor a barátnőmmel be-
szélgettem, azt kérdezte tőlem: Mikor 
kezded a tavaszi lomtalanítást? Mert ő 
bizony már elkezdte átválogatni a csa-
lád ruhatárát, átnézni a már nem hasz-
nált eszközöket, már a konyhaszek-
rényből is kikerültek a javításra vagy 
cserére szoruló kisebb-nagyobb edé-
nyek, és csak sorolta, sorolta nagy lel-
kesen mi mindent fognak otthon átpa-
kolni, megjavítani és hogyan fognak 
megszabadulni a selejtes vagy felesle-
ges dolgoktól. 

Közben én csak arra tudtam gon-
dolni, honnan van ennyi energiája? Én 
még mindig fázom, és szeretnék inkább 
bekuckózni a szobámba egy meleg kávé 
mellé. Ha az én személyes energiaszin-
temre gondolok, még nem az aktív, ha-
nem inkább a passzív állapotban va-
gyok! Hisz a tél hideg hónapjai után a 
test tartalékai lassan kerülnek fel újra a 
magaslatokra. A különféle vitaminok, 
hormonok működése szezonálisan ala-
kul és ezek kihatnak ránk, főleg az ener-
giaszintünkre. Mind a melatonin-, mind 
a szerotoninszint máshogy alakul az év-
szakok változásával, s egy-egy új év-
szak beköszöntével idő kell, míg az új-
hoz hozzászokunk. A fiziológiai, élet-
tani hatások egyértelműen formálják mindennapjainkat, és hát 
ebben sem vagyunk egyformák! Ő már pörög a tavaszi zson-
gásban, én még üldögélnék a télutó csendes napjaiban. 

Miközben ezen merengtem, eszembe jutott egy római szto-
ikus filozófus, Seneca mondása: „Nem azért nem merünk be-
levágni, mert nehéz, hanem azért nehéz, mert nem merünk be-
levágni.”  

De mi is nehéz? Hisz csak előveszem a dolgaimat, megné-
zem mi van velük, megyek a következő szekrényhez… Mégis 
olyan nehéz nekiállni! Vajon miért? 

Talán azért, mert a lakásunk és dolgaink átvizsgálása egy ki-
csit olyan, mint megvizsgálni az előző hónapjainkat, éveinket és 
szembesülni a valósággal. Megtalálni egy új futóruhát, és beis-
merni, hogy még a címke is rajta van, és a lefutott kilométerek 

csak tervek maradtak. Miközben rápil-
lantok a tavaly kapott ajándékokra, egy 
lelki pillantást vetek az ajándékozóra is: 
mit gondolok most róla, hogyan él most 
a szívemben? Megtalálni egy összegyűrt 
meghívót, ahová nem mentem el, mert 
nem voltam képes megbocsátani. 

De az is lehet, hogy sok örömet ta-
lálnék vizsgálódásaim közepette! Rá-
bukkannék egy fotóra egy régi barát-
nőmmel, és eszembe jutna, milyen jó 
volt vele visszaidézni közös emlékeket 
és talán rögtön fel is hívnám, hogy: mi-
kor ismételjük meg? Találnék egy rongy-
gyá olvasott könyvet, és melegség ön-
tené el a szívemet, mert eszembe jutna, 
hány, de hány éjszaka olvastam újra és 
újra. A szekrényem mélyéről pedig egy 
vidám nyári ruhát húznék elő, amiről 
pontosan tudom, hogy már soha nem 
venném fel, de eddig nem voltam képes 
kirakni, mert azon a szép nyári napon… 

A tárgyaink talán nem tudnak be-
szélni, de tárgyainkat szemlélve elönte-
nek minket az élmények, érzések, és 
megannyi múltat idéző gondolat. Szé-
pek és tiszták, fájdalmasak és nehezek. 
Ez is lomtalanítás. Lelki lomtalanítás. 
Megszabadulni attól, ami már csak le-
húz a mélybe, és beépíteni az életembe 
azokat, amelyeket őrizni akarok, me-
lyektől több, jobb és igazibb önmagam 
lehetek. Megbocsátani és szabadon to-
vábblépni. Lemondani arról, amiről 
évek óta álmodozom és mégis, csak a 
kudarcot juttatja az eszembe. Vagy ép-

pen ellenkezőleg: most nekivágni, mert soha nincs késő. 
Nemrég bukkantam rá egy mai japán íróra, aki egyszerre 

szellemes és bölcs, és aki napjaink egyik legsikeresebb best-
sellerszerzője. Murakami Haruki a lelki lomtalanításról így ír: 
„Mindnyájan elhagyunk különféle fontos dolgokat. (...) Külön-
legesen fontos alkalmakat, lehetőségeket, visszahozhatatlan 
érzéseket veszítünk el. Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy élünk. 
De a fejünkben, igen, talán ott van egy kis hely, ahol az ilyen 
dolgokat élmények formájában elraktározzuk. Biztos olyan ez, 
mint egy bepolcozott könyvtár. Kérőlapokat kell kiállítanunk, 
hogy pontosan tudjuk a szívünk állapotát. Olykor takarítani, 
szellőztetni kell benne, és megöntözni a virágokat is. Ott fogsz 
lakni örökké, a saját könyvtáradban.” 

M. Teréz nővér

Életvezetés – Fizikai és lelki lomtalanítás 
Mottó: „Zárd be az ajtót, cserélj lemezt, takarítsd ki a házad, rázd ki a porrongyot. 

Felejtsd el azt, aki voltál, és legyél az, aki vagy. 
Paulo Coelho 
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„Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán 
fontos, az a szemnek láthatatlan”.  Sokszor, sok 
helyen szokták idézni Exupéry szavait a Kis her-
ceg című meséjéből.   

Most, mikor a balatonkenesei katolikus egy-
házközségünk jól ismert és szeretett tagjától, Kúl 
Imréné Margitkától, vagy, ahogy sokan szavajá-
rásából ismerték, „Kisangyalom”-tól búcsúzunk, 
mi sem találtunk ennél aktuálisabb gondolatokat. 
Hiszen, ha valaki, Kúlné Margitka mindig jelen 
volt a katolikus templomban, az emberek között, 
Balatonkenese életében, és szüntelen azt kereste 
hogyan és miben tud másoknak segíteni. Szünte-
len kereste, mi az, ami igazán fontos, még akkor 
is, ha az a szemnek esetleg láthatatlan. Mikor 
Szent József ünnepén, 2022. március 19-én érke-
zett a hír, hogy Margitka véglegesen elaludt be-
tegágyán, egyházközségünk tagjai sorra vissza-
emlékeztek, hiszen az a 83 esztendő, amit itt töl-
tött Balatonkenesén, sok-sok közös emléket ha-
gyott a szívekben-lelkekben.  Ezekből szeretnénk 
most egy rendkívüli csokrot átnyújtani, hogy ki-
ki maga is folytathassa az emlékek felidézését, hi-
szen ezek által őrizzük meg a másik embert szí-
vünk mélyén. 

 „Egyszer csak szólt a telefon. Kúlné Margitka 
telefonált: 30 palacsinta, csak úgy ajándékba. Rá-
tok gondoltam…” – mesélte egyik testvérünk. 
Igen, milyen sokszor, sokféleképpen megtapasz-
talhattuk ezt a gondoskodó szeretetet. Hány generáció gyer-
mek nőtt fel a Margitka vezetése által készített pásztorjáték-
ajándékokkal. Mennyi gyerekszem ragyogott fel a csokoládék 
láttán, amit Margitka egyenesen a csokigyárból hozott a gye-
rekek örömére. Hiszen a gyerekekkel való jó kapcsolata, sze-
retete mindig éltette, lelkesítette. Mennyi szebbnél szebb virág 
került katolikus templomunkba Margitka kertjéből, amit jövet- 
menet minden járókelő megcsodált. Az évtizedek alatt évről 
évre nemcsak a templomban és a kertjében csodálhattuk meg 

virágait, hanem nagy lelkesedéssel és kreativitással díszítette 
az Úrnapi körmenet sátrait is. Kúlné Margitka álmodta meg, 
alapította és vezette Balatonkenese első Karitász csoportját. 
Megszámlálhatatlanul sokaknak segítve mind tárgyi ajándé-
kokkal, mind jó szóval, vagy egy-egy látogatással. Margitka 
hosszú évekig szorgoskodott a Karitász csoport vezetőjeként. 
Figyelmét semmi nem kerülte el, miközben újabb és újabb ru-
haszállítmányokat hozott és osztott a helyieknek, gondosan 
összecsomagolta a megmaradt ruhákat, és időről időre eljut-

tatta Erdélybe, hiszen jól tud-
ta: a világ sokkal nagyobb, 
mint amit itt látunk belőle, ép-
pen úgy, ahogyan a tevékeny 
szeretet is. Ezért az önkéntes 
karitász tevékenységéért 2012-
ben az Egyház részéről Caritas 
Hungarica-díjjal is kitüntették, 
amit mindig nagy ajándéknak 
tekintett. 

Olyan természetes volt, 
hogy Margitka itt van közöt-
tük. Napról napra jött a szent-
misékre, és szüntelen imádko-
zott. Minden testvérhez volt 
egy kedves szava, egy moso-
lya, egy kedves kérdése. 
„Hogy vagy, Kisangyalom?” 
„Mit adjak, Kisangyalom?” – 
hallottuk nagyon sokszor szá-
jából, sőt éreztük gesztusaiból 
is. A sok imádságot, amit az 
évtizedek alatt értünk, egyház-
községünkért, városunkért 
mondott, egyedül a Jóisten is-

meri. Mi pedig hisszük, hogy mind meghallgatásra talált. A 
katolikus templomban időnként láttuk a csöndesen, észrevét-
lenül padba akasztott szatyrokat, amik egyszerű ajándékokat 
rejtettek. Ha pedig Kúlné Margitka kapott valamit, akár csak 
néhány üveg lekvárt, arcán mosollyal mindig egy kérdése volt: 
„Miért vagy te ilyen jó velem?” Csendes, de rendkívül tevé-
keny évtizedei alatt hosszú ideig lelkes tagja volt az egyház-
községi képviselőtestületnek is, és munkájával, imádságaival 
hirdette közöttünk Isten elfogadó Szeretetét. Azonban szép 
csendesen figyelt mások vágyaira, álmaira is. Ott segített, ahol 
tudott ezek megvalósításában. Vannak testvérek, akiknek 
megszervezte titkos utazási vágyait, például Auschwitz-ba, 
vagy éppen Medjugorje-be. No és ha Kúlné Margitkára gon-
dolunk, sokunk első gondolata egy-egy általa jól megszerve-
zett zarándokút. Az évtizedek alatt a magyar Mária-kegyhe-
lyektől kezdve egész a Szentföldig számtalan helyen jártunk. 
Minden út a megálmodástól egészen a hazaérkezésig Margitka 
lelkes szervezéséről és hatalmas szívéről tett tanúbizonyságot. 
Bátran mondhatjuk: mindenki Margitkája volt. Az utóbbi 
években családi tragédiák árnyékolták be életét, de ő hősiesen 
hordozta a terheket. Mi pedig egyre többen és egyre többször 
imádkoztunk, imádkozunk érte. 

A szívünkben azonban az örökké mosolygó Margitkát őriz-
zük, aki most már a Jóisten mellől imádkozik értünk. Hogyan 
is búcsúzhatnánk tőle másként, mint saját szavaival: „Isten 
áldjon, Kisangyalom!” 

Balatonkenesei Katolikus Egyházközség 

Búcsúzunk, „Kisangyalom”! 

Zarándoklaton
 

Városunk orvosa, dr. Németi Sándor temetése 2022. 
március 31-én volt szülővárosában, Debrecenben. 
Március 30-án a balatonkenesei katolikus templomban 
gyászmisén emlékezhettek rá tisztelői, barátai, ismerő-
sei. 
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ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS 
A KIPPKOPP ÓVODA 

ÉS BÖLCSŐDÉBEN 
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, 

hogy óvodai, bölcsődei beíratást tartunk a 
2022/2023. nevelési évre. 

A beíratás helye: 
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, 
Balatonkenese, Balatoni út 63. 

Jelentkezéskor (beíratáskor) e-mailben kell elküldeni a gyer-
mek nevére kiállított személyi azonosítót, születési anya-
könyvi kivonatot, TAJ-kártyát és a lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt. Be kell küldeni továbbá a szülő/gondviselő sze-
mélyi azonosítását szolgáló igazolványt, TAJ-kártyát, to-
vábbá a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. 
Bölcsődei beíratás balatonkenesei állandó lakcímmel lehet-
séges, és a beiratkozáskor szülői munkáltatói igazolást, 
vagy szándéknyilatkozatot szükséges leadni! 
Kérem, beíratási szándékukat április 25-én vagy április 26-
án a következő e-mail elérhetőségen jelezzék: 

kippkoppovi@invitel.hu 
A beíratás időpontjai: 

2022. április 25. hétfő 8:00-17:00-ig 
2022. április 26. kedd 8:00-15:30-ig  
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. 
szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint há-
roméves kortól kötelező az óvodai nevelés. A gyermeknek 
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harma-
dik életévét betölti, legalább napi négy órában óvodai fog-
lalkozáson kell részt vennie. 
Minden érintett Kedves Szülő jelentkezését várjuk, aki a ba-
latonkenesei Kippkopp Óvoda és Bölcsődébe, a Balatoni út 
63. szám alatt lévő óvodánkba kívánja hozni gyermekét a 
következő nevelési évben! 
A beíratással kapcsolatban az aktuális járványügyi helyzet-
nek megfelelően az intézményi honlapon is tájékoztatást 
adunk. 

Előzetes információkérés az intézmény vezetőjénél lehetséges: 
Galambos Lászlóné 

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, 
Balatonkenese, Balatoni út 63. 

Telefon: 06 88 574 802 
E-mail: kippkoppovi@invitel.hu 

A tél utolsó hónapjában a bölcsődében is a farsangé a főszerep. 
A bölcsődés korú gyermekek első ilyen élménye, vidám, han-
gos ünneplés. Táncolhatnak, zenélhetnek, fánkot ehetnek. Be-
öltözhetnek annak a figurának, aminek szeretnének. A jelme-
zek évről-évre változatosabbak, az aktuális mesehősök mellett 
hercegnők, pillangók, dinoszauruszok és más állatfigurák is 
megelevenednek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farsangra a csoportszobánk is színesebb lesz, lufikkal, lampi-
onokkal, szalagokkal tesszük mókásabbá a környezetet. Az 
asztalok terítése sem a megszokott: színes poharak, szívószál, 
édes és sós sütemények kerülnek rájuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy sikere volt a lufi-partinak, óriás bohócnak és a zenének, 
amire kicsik és nagyok együtt táncoltak. 
A gyermekek örömét látva biztosak lehetünk abban, hogy 
igazi élményt szereztünk nekik! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farsang a bölcsődében 
Február 2-án nem felejtettük el megnézni, hogy a medve kibú-
jik-e a barlangjából. Minden kisgyermek számára medvefi-
gyelő távcső készült. Mivel Maci csoport vagyunk, így ezen a 
napon is sokat mókázunk a gyerekekkel. 
Ugyanilyen jókedvvel várjuk a tavaszt és a tavaszi programo-
kat. 

Füstös Edit
kisgyermeknevelő
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Talán megbocsátja az Olvasó, hogy 
ebben a szép tavaszban még felidézem a 
telet. Nem a hideget vágyom vissza, e-
szemben sincs; az emlékek nyomán kanyarodtam vissza a 
múltba. 

Az idén egy reggelre csodálatosan szép hólepte táj fogadta 
a korán ébredőket. A hatalmas pelyhekben hulló fehérség pil-
lanatok alatt elfedte a tél oly sokáig tartó rideg szürkeségét, 
átfestette a kopár téli tájat. 

Jómagam is a korán kelő emberek közé tartozom, hisz 
már kisgyermekként hozzászoktam a vidéki élet íratlan sza-
bályaihoz. Miután Édesapám szinte egész életében három 
műszakban dolgozott és édesanyám is kora reggel kezdett a 
munkahelyén, így az állatok reggeli etetése iskolás koromtól 
kezdődően az én feladatommá vált. Márpedig gazdag és bő-
séges állományunk volt az úgynevezett hátsó udvarban, sőt 
az etetnivalót is mi magunk termeltük meg számukra. Ha ez 
nem lett volna elég feladat a számomra, hetente két alkalom-
mal a pékmesterhez is időben oda kellett érnem iskola előtt. 
Ezt viszont roppant örömmel végeztem, mert ilyenkor már 
várt rám Laci bácsi frissen sült lángosa, amiből mi, gyerekek 
mindig ingyen kaptunk egy-egy jó nagy szeletet. Fokhagy-
más ízét, csodálatos illatát így hatvan esztendő távlatából, 
máig is érezni vélem. 

Na de ideje, hogy visszatérjek a jelenbe. Még öt óra sem 
volt, amikor a szakadó hó ellenére békésen kortyolgattam a ká-
vémat a külső teraszon, s közben (orvosom tiltása ellenére) rá-
gyújtottam az aznapi első cigarettámra, mert hát mit ér a kávé 
cigi nélkül. A korai reggeli csendben megilletődötten csodál-
tam az ünnepi ruhába öltözött tájat, amikor hirtelen hangos 
madárcsicsergésre lettem figyelmes. Zajos vidámsággal lepték 
el az apró madárkák az almafák ágait, s elégedetten csipkedték 
a rajtuk hagyott gyümölcsöt. Sokan közülük bizonyára évek 
óta visszatérő vendégeink lehettek. Nálunk gyermekkoromtól 
szokássá vált, hogy minden télidőben osztozunk az itthon te-
lelő madarakkal gyümölcsfáink bőséges termésén. Így már 
kisgyermekként is könnyedén felismertem őket, valamint azt, 
hogy mennyire hasznosak a kártevők elleni védekezésben. 
Mosolyogva hallgattam, ahogy elégedetten hangoskodnak, 
amikor hirtelen megéreztem, hogy kicsit hidegebb van idekint, 
mint amire számítottam, így aztán hamarosan magukra hagy-
tam a vidáman falatozó kis kosztosaimat. 

A nappaliba lépve meggyújtottam a kandallóban az előző 
este bekészített gyújtóst, amelytől pillanatok alatt lángra kap-
tak az ősz folyamán, kellőképpen kiszáradt fahasábok. Miután 

kényelmesen elhelyezkedtem az olvasó-
sarkomban, újra eszembe jutottak a régi 
idők igazán kemény telei. 

Szinte filmszerűen láttam, amint a szobában, a kályha előtt 
kisszékemen üldögélve rakosgatom a tűzre az Édesapám által 
felaprított száraz kukoricaszárat, ami bár jó meleggé fűtötte a 
szobát, de folyamatosan rakni kellett, hisz pillanatok alatt el-
lobbant. Odakünn – a szüleim elmondása szerint – legalább 
mínusz húsz fokos időben hordta a szél a havat, helyenként 
hatalmas torlaszokat emelve. 

Néhány nap múltával sorra kerültek a lemorzsolt kukorica-
csutkák is, amelyek tartósabb tüzelőnek bizonyultak, nem kel-
lett oly sűrűn rakosgatni a kályhába belőlük. Sokszor hallottam 
a szüleimtől, hogy hiába volt meg rá a pénzünk, ha nem volt 
szén a Tüzép telepen. Édesapám sok-sok éjszakát töltött hosz-
szasan sorba állással, mire nagy nehezen egy zsák szenet tudott 
vásárolni. Bizony, jó néhány szomszédunk volt, akik ilyenkor 
kényszerből el kellett, hogy tüzeljék az ágakból font kerítésü-
ket, majd tavasszal újra készíthették az egészet. 

Új kép jelent meg előttem: a szomszéd bácsival kisétáltam 
a pincéjéhez a heti boradagjáért. Egész úton szorosan fogta a 
kezem, mert ötévesen a magas hóban talán el is vesztem volna. 
Nagyon szerettem télidőben a szomszéd bácsival a határt járni, 
egészen addig, amíg szüleim meg nem tiltották. Ugyanis egy-

szer úgy döntött az öregúr, hogy néhány 
korty bor talán nekem is jót tenne a hideg 
ellen, így aztán egy pohárkába nékem is töl-
tött egy ujjnyi bort, mielőtt hazaindultunk 
volna. Igaz, először így is egy kissé fáztam, 
ám néhány perc múltán már egyáltalán nem 
éreztem a hideget, sőt öreg barátom biztatá-
sára lelkes nótázásba kezdtem. Máig jól em-
lékszem, hogy a hazafelé vezető út bizo-
nyára síkosabbá változott, mire visszafelé 
ballagtunk, mert Sipos bácsi többször elve-
szítette az egyensúlyát, s fejjel előre, a ma-
gas hóba fúródott. Miután felkászálódott, 
minden alkalommal hangosan s hálálkodva 
dicsőítette a Jóistent, aki megóvta a boros 
demizsonját. Ezek után még élénkebben 
énekeltünk az érzelmesnél érzelmesebb nó-
tákat, melyektől meghatódva a faluszéli ku-
tyák is azonnal dalra fakadtak. A házunk elé 
érve, legnagyobb meglepetésünkre Édes-

anyám a szakadó hó ellenére már a kapuban várt, s feltűnő gya-
nakvással méregetett mindkettőnket. 

– Csak nincs valami baj, Bözsikém? – érdeklődött Sipos 
bácsi kedveskedve, miközben nagy igyekezettel próbálta lep-
lezni az amúgy igencsak jól látható imbolygását. 

– Mi baj lenne, mikor már bent a házban is hallani a szom-
széd kutyák kétségbeesett vonyítását – felelte Édesanyám szú-
rós tekintettel. – Csak nem adott a gyereknek is inni? – emelte 
meg a hangját hirtelen haraggal, majd a választ meg sem várva 
engem befelé kezdett tessékelni, Sipos bácsit pedig épp az el-
lenkező irányba. 

– Még szerencse, hogy apád nincs idehaza – jegyezte meg 
szelídebb hangon, leszedegetve rólam a vastag ruhákat. – 
Mondd meg, kisfiam, de őszintén: mennyi bort itatott veled ez 
a vén gazember? – kérdezte szigorúan. 

– Összesen egy ujjnyit – válaszoltam megilletődve. 
– Na, eztán jöhet hozzám, hogy engedjelek el vele a pincé-

jéhez, azt várhatja a vén bolond! – csattant fel Édesanyám, de 
hangjában megkönnyebbülés érződött. Aznap este a megszo-
kottnál korábban ágyba parancsolt, mondván, nekem is jobb 
lesz, ha nem találkozom Apával. Bár hamar elaludtam, fél-

Téli emlékeim 
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álomban mintha hallani véltem volna Édesapám halk nevetését 
a konyha felől, de lehet, hogy mindezt csak álmodtam. 

Az emlékezés kedves és meseszerű világából az egyre han-
gosabban perlekedő kis kosztosaim elégedetlenkedő ricsaja 
zökkentett vissza megint a valóságba. Az ablakon át jól láttam, 
amint parányi énekesmadaraim keserves közelharcot vívnak a 
jóval nagyobb testű feketerigók hadával. Néhány percnyi tilta-
kozás után belátták, hogy a rigók sokkal inkább kedvelik a 
gyümölcsöt, mint a magokat, feladták az értelmetlen küzdel-
met, s csapatostól átröppentek a szomszéd fákra kihelyezett 
etetőkhöz. Így aztán mindkét társaság békés egyetértésben 
folytatta a táplálkozást. 

A kandalló tűzterében csak néhány kis fadarab parázslott. 
Gyorsan megraktam száraz akáchasábokkal. Hamarosan pat-
togó hang jelezte, hogy újra vidám táncra perdültek a már alig-
alig pislákoló lángok. 

Megint minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a le-
hető legkényelmesebben elhelyezkedjek kedvenc székemen. 
Gondolataim maguktól találtak vissza a régmúlt téli emlékei 
közé. A dátumban bizonytalan voltam, de talán 1964 február-
jában éltem át gyermekkorom egyik legkeményebb téli idősza-
kát, egy hétvégén. Szombaton még vidáman szánkóztunk ba-
rátaimmal a Berek lejtőin, de vasárnapra úgy elkezdett ha-
vazni, hogy a szüleim még az udvarra sem engedtek ki. Dél-
utánra feltámadt a szél, s hatalmas erővel hordta a frissen 
hulló, hatalmas hópelyheket. Csupán az ablakhoz közeli sző-
lőlugasig lehetet ellátni, és Édesapám jóslata szerint hatalmas 
hófúvásra lehetett számítani az éjszaka folyamán. 

Természetesen eszembe sem jutott Apa szavaiban kétel-
kedni, mert az unalmas téli estéken sokszor mesélt nékem a 
távoli Oroszországban átélt zord telekről. Azon kevesek közé 
tartozott, akik a Don-kanyar harcait, majd azt követő három-
éves hadifogság szenvedéseit túlélve hazatértek a 2. magyar 
hadsereg katonái közül. Gyakran felemlegette öccse halálát, 
aki leventeként vesztette életét, s akinek neve érthetetlen mó-
don máig sem került fel a II. világháborúban elhunyt helybeli 
hősök névsorába. (Tervezem, hogy a későbbiek során erről 
még írni fogok.) 

Estefelé anya korán aludni küldött, hogy holnap reggel va-
lószínűleg mindannyiunknak korán kell kelnünk, havat lapá-
tolni. Azonnal megértettem, hogy a „családunk minden egyes 

tagja” kifejezés most rám is vonatkozik, így mellőzve az ilyen-
kor szokásos tiltakozást, hamarosan aludni tértem. 

Akkoriban talán öt-hat család lakott az utcánkban, s föld-
utunk volt, több száz méteren át, mely szilárd burkolatú főút-
hoz csatlakozott. Több száz éves utak voltak; a régi időkben 
csak szekerek, legfeljebb lovas kocsik jártak rajta és taposták 
ki jó mélyen. Ezekből az ősi mélyutakból máig jó néhány ta-
lálható Kenesének az azóta ugyancsak megtépázott, más tele-
pülésekhez tartozó külterületein. Körülöttünk még fellelhetők 
voltak az akkor gondosan megművelt szőlős és gyümölcsös 
kisbirtokok, az elmaradhatatlan nádtetős pincékkel. (Gyö-
nyörű fekvésű településünk egyik még élő, helybeli szülöttje-
ként sohasem fogom megbocsájtani, hogy az egykor a legna-
gyobb Balaton-parttal rendelkező falunkból mára aprócska te-
lepüléssé, sőt nevetséges módon várossá váltunk. Na de erről 
majd máskor.) 

Másnap hajnali fél négykor ébresztettek szüleim. Az éj-
szaka során hatalmas hófúvások tették járhatatlanná az utcán-
kat. Az én feladatom az udvari járdák s a hátsó udvar takarítása 
lett, ők pedig a szomszédokkal közösen az utcát igyekeztek 
járhatóvá tenni. Akkortájt szinte minden helyi családból mini-
mum egy-két fő a fűzfői Nitrokémia alkalmazottja volt. Siet-
niük kellett a havas utak megtisztításával, hogy időben elérjék 
a háromnegyed ötös munkásvonatot, és mi, gyerekek is el tud-
junk menni az iskolába. Szerencsére a szél már nem tombolt, 
így szüleink időben elindulhattak a vasútállomásra. Édes-
anyám segítségével aránylag gyorsan végeztem a hóeltakarí-
tással, s miután ő útnak indult, nekem már csak az állatok ete-
tése volt hátra. A hideg ellenére szívesen gondoztam őket, 
mindig voltak közöttük kedvenceim. Egyedüli összetűzésem 
csupán a kakasokkal volt, de nevelő hatásomra jóval szelí-
debbé váltak, attól kezdve csak anyával vívtak időnként némi 
közelharcot. 

Este kiderült: Apáék vonata elakadt a síneket borító hatal-
mas hófúvásban, gyalog kellett megtenniük az utat a munka-
helyükre. Szerencséjükre még aznap délutánra helyreállt a vas-
úti közlekedés, és ha késve is, de már vonattal tudtak haza-
jönni. Mi, gyerekek is eljutottunk kellő időben az iskolába, 
ahol egymást túlkiabálva meséltük a kora hajnali havas élmé-
nyeinket. 

Id. M.S.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trianon-emlékmű, Balatonkenese 
Tisztelt Adományozó! 

A Trianoni Összefogás Csoport 
tagjaként nekem jutott a feladat, a Tri-
anoni Emlékműre adott adományok 
nyilvántartása, a pénzügyi mozgások
vezetése, ki- és befizetések figyelem-
mel kísérése. Az év végével lezárult a 
Trianoni Emlékmű pénzügyi része is, 
melyről szeretnék Önöknek tájékozta-
tást adni. 

Az emlékmű létrehozására össze-
sen 2.619.741.- forint gyűlt össze, 
melyből 476.000.- Ft a Balatonkenese 
Városért Közalapítvány, a többi a ba-
latonkenesei Takarékbankban nyitott 
számlára lett befizetve. 

Az adományok felhasználása az 
alábbiak szerint történt: 

● 294.700.- Emlékjel 
● 1.500.000.- Turulszobor 

 

 (melyből 1.000.000.-
az anyag és öntödei, 
500.000.- az egyéb 
munkák költsége, a 
felszereléssel együtt) 

● 181.000.- Betonalap és beton-
test 

● 168.000.- Vöröskő és ragasztó 
● 286.300.- Térkövezés (anyag-

és munkadíj) 
● 163.000.- Fekete föld és nö-

vényzet 
● + Banki költségek 
A Takarékbank havi kivonatai és a 

kifizetett számlák megtekinthetők Ke-
rényi Dánielnél, telefon: +36 30/292-
99-54. 

Az anyagiak után feltétlenül meg 
kell említeni azon személyeket, vállal-
kozókat, akik sok munkájuk ellenére
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szakítottak időt és segítettek a szobor és környéke kialakításá-
ban. Noha mindenki munkája, adománya értékes, egy sze-
mélyt mégis ki kell emelni, aki nélkül nem születhetett volna 
meg a Trianoni emlékmű: ő az emlékmű lelke, Rózsa Krisztián
egyéni vállalkozó, a Magyar Mérnöki Kamara tagja. Ő volt az, 
aki vállalta az emlékmű építésének felelős műszaki vezetését, 
mely feltétele volt a szobor felállításának. Köszönjük! 

Köszönet illeti továbbá a kőfaragókat, akik a vöröskőfa-
ragó szakma utolsó mesterei Balatonkenesén; a vállalkozót, 
aki a helyszínre szállította a köveket; az üdülőtulajdonost, aki 
az áramot adta; a vállalkozót, aki a teret legyalulta; a kertészt, 
aki időt nem kímélve dolgozott; a vállalkozót, aki az emlékmű 
körül elültetett növényeket adta; az ingatlantulajdonost, aki 
vizet biztosított a növényzet elültetéséhez – és a kenesei lakost, 
aki már nevet is álmodott a térnek. Köszönet mindenkinek! 

Köszönet a Képviselő-testületnek, hogy lehetőséget adott 
az emlékmű felállításához, és köszönet Jurcsó János polgár-
mester úrnak, hogy jelenlétével és beszédével megtisztelte az 
emlékmű felavatását, holott egy párhuzamosan futó progra-
mon is elvárták jelenlétét. 

Az alkotással Balatonkenese újabb szeglete lett szebb, s ez 
ismét lakossági összefogás eredménye, mint ahogy anno a 
Kossuth-szobor vagy az I. világháborús emlékmű felállítása is 
az volt. 

Amire nem jutott idő (ugyanis a fent részletezett munkákat 
a 2021. augusztus 25-től október 6-ig terjedő időszakba kellett 
bezsúfolni), az a tér körbeszegése. Sörédi Györgyné polgár-
mestersége alatt aszfaltozták a Petőfi utcát, ahonnan az utat 
szegélyező vörös köveket kivették, s ma is a Városgondnokság
területén vannak. Ezek már faragott útszegélyek, a föld alá 
süllyesztendő tönkökkel. Ha egyszer újra adódik egy lelkes 
csapat, akik bevállalják ezt a munkát, akkor ezeket az útszegé-
lyeket fel lehetne használni, a Nagykúti utca felől egy sorban, 
a Pásztor utca felől (mely mélyebben fekszik) lépcsőszerűen,
két sorban. 

A Trianoni Összefogás Csoportja az emlékmű felavatása 
után feloszlott. Evvel a beszámolóval én is megtettem utolsó 
kötelességem. 

Kívánok Önöknek jó egészséget és sok szerencsét életük-
ben: 

Braccini Éva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosztolányi Dezső: Húsvét 
 

Már kék selyembe pompázik az égbolt, 
tócsákba fürdenek alant a fák, 

a földön itt-ott van csak még fehér folt, 
a légen édes szellő szárnyal át. 

 
Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe 

viszik a zavaros szagos vizet, 
a lány piros tojást tesz el merengve, 

a boltokat emberraj tölti meg. 
 

S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör, 
megrészegül az illaton a föld, 

s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt – 
 

kelet felől egy sírnak mélyiből, 
elrúgva a követ, fényes sebekkel 

száll, száll magasba, föl az isten-ember. 

Köszönet minden Adományozónak! 

Banai András 
Dr. Horváth Éva 
Ambrózy György 
Visnyey Katalin 
Hausknecht Irén 
Kiss Gábor 
Antonio Peroni 
Kiss János Imre 
Takácsné Galambos Erzsébet
Varga Péter 
Pálvölgyi Csongor 
Majer Lászlóné 
Mészáros Éva 
Pintér József  
Gellértfy Béláné 
Csizmadia család 
Szűcs István 
Kreitli család 
Varga Zsuzsanna Margit 
Gyurica Attila 
Petro József 
Zántó Imréné és Edina 
Zabó Sándor 
Vincze Gábor 
Pozsonyi Monika 
Lengyel László 
Imre Ferenc 
Fodor család 
Molnár Bertalan 
Rózsa Dalma 
Szolga Angéla 
Tóth László 
Németh Ferencné 
Polgárdi család 
Dr. Kohányi Gábor 
Zöld Ákos 
André Éva 
Gyarmati Rita és Ludwig 
Horváth Szilárd Miklós 

A Trianoni emlékműre adományozók névsora 

Ambrus Gábor 
önkormányzati képviselő 

Szabó Tamás 
önkormányzati képviselő 

Alsóréti Üdülőegyesület 
Hotel Marina Port Zrt. 
Polyák Miklósné 
Sipőcz Istvánné 
Csetényiné 
Dr. Kaucsek György Ferenc 
Árvainé Papp Zsuzsa 
Wágner Zsófia Erzsébet 
Pércsi Valéria 
Losonci Pál 
Szerencsésné 
Gyenge Katalin 
Homályos Ottóné 
Doros Brigitte 
Halmos Józsefné 
Sike István 
Kerényi Dániel 

Kerényi Dániel 
Galambos László 
Sztrányai György József 
Pulai István Attiláné 
Döbrösy István Zoltán 
Vass Edina 
Vass Károlyné 
Kelemen Attila 
Dobay László 
Dr. Tábori György 
Braccini Éva 
Marosvölgyi Árpád László 
Vörös Imréné 
Bollók Katalin 
Horváth János Zoltánné 
Kerekes Lívia 
Szabó-Demkó Imola 
Gats Adrienne 
Demkó-Szekeres Zsolt 
Vajda Béla 
Banai András 

Aradi Antal 
Szanyi Ildikó 
Flink Alexandra 
Mészöly Sándor és Sándorné 
Ferik Andrea 
Zám Lajos 
Kovács István 
Török Zoltán 
Somogyi Gyula 
Szűcs Sándor 
Varga Ákos 
Borsics József 
Revuczky Karion 
Müller Ilona 
Mitro Katalin 
Hartyányi Györgyné 
Weimper József 
Schneider Katalin 
Tömör István 
Dr. Siklósi György 
Sörédi Györgyné 
Zorr Wilhelm 
Dukkon Borbála Judit 
Nagy-Váry Borbála 
Keresztes Jánosné 
Cippán István Géza 
Dénes Györgyné 
Tombor István és neje 
Szalainé Piroska 
Gál Balázs 
Dr. Endrődi Éva 
Dr. Szabó Péterné 
Petres Pálné 
M. Petro Katalin 
Dr. Burkus és családja 
Erdélyi Ferenc 
Künstler László 
Jeneiné/Vicki 
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lis Bakony, hirdette a kötet borítója, melynek tartalomjegy-
zékében további érdekes címek sorakoztak: Istenanya je-
lenléte a Bakonyban; A hegyek lelke; A szakrális táj; A szak-
rális idő rendszere. A könyvről pedig hamarosan kiderült, 
hogy a régi ismerős, Somlai Nikolett Rózsa párjával, Nagy 
Gáborral közös munkája. – A bemutatóra végül sajnos nem 
jutottam el, de kárpótolt érte egy beszélgetés Nikivel és fér-
jével, akik elmesélték, honnan a téma iránti érdeklődésük, 
és mint határozták el, hogy könyvet írnak róla. 

– Hogyan jött az ötlet, hogy a Bakony szakrális helyei-
ről, vonatkozásairól írjatok? 

– Évek óta ezzel foglalkozunk mindketten – válaszolja 
Gábor. – Niki vetette fel, mi lenne, ha a tapasztalatainkat 
egy könyvben foglalnánk össze? 

– A Bakony kedvelt turistacélpont, de gondolom, telje-
sen más szemszögből vizsgáljátok. 

– Nem a látnivalók és turistaútvonalak szempontjából 
tekintünk végig a Bakonyon, hanem a szakrális helyeken – 
köztük azokon, amelyek nem annyira ismertek, vagy nem 
olyan részletességgel, ahogy mi felkutattuk. 

– Gábornak már voltak a szakralitással kapcsolatos ko-
rábbi tanulmányai, ebből jött a könyv ötlete – veszi át a szót 
Nikolett. – Írásunkban több rendszert tekintünk át: mit lehet 
megfigyelni a tájban, mire utalnak a Bakony területének 
földrajzi nevei. Kitérünk a Ley- és a Szent György-vona-
lakra is. Gábor szeretné bevezetni a bakonyi történelmi táj-
egység fogalmat, amely Pannonhalmától Bakonybélen, 
Szentgálon, Veszprémen át Sólyig terjed. Kutatásaink sze-
rint van egy nagyobb terület, amely jóval túlmutat a ma-
gyarság ezeréves történetén. 

– Kulturális folyamatosságról, folytatólagosságról be-
szélhetünk – folytatja Gábor. – Nagyjából háromezer évről 
vannak írásos emlékek, bár a Bakonyban legalább tízezer 
éve van jelen az ember. A terület királyi beavató hely volt, 
ahol uralkodóinkat az őstörténetünkbe és belső igazságokba 
avatták be, főleg a kereszténységgel, Jézussal kapcsolatban. 
Az egész térségnek különleges az energetikai rendszere. A 
Szent István-i fordulat látványos, de előtte és utána is fontos 
volt; a terület egészen a II. világháborúig kitüntetett státusz- 

 

Somlai Nikolett Rózsa 
– Nagy Gábor: 

A szakrális Bakony 
2021 

Hasznos dolog, ha az 
ember időnként nem csak fu-
tólag vet egy pillantást isme-
rősei Facebook oldalára: ér-
dekes dolgokkal találkozhat. 
Így jártam, amikor egy régi, 
kedves osztálytársam könyv-
bemutatóra invitáló meghí-
vójára bukkantam. A szakrá-
lis 

szal bírt, szentgáli királyi birtok néven. Ennek előzménye 
már Árpád idején is ott volt, térképeken jelölve. A kutatá-
sokban egészen Attiláig visszamentünk. 

– Hogyan épül föl a könyv? 
– Sokféle szemszögből vizsgáljuk a Bakonyt: többek 

között a csillagképek tájra levetített képével is foglalko-
zunk, hogy mely konstellációk uralják az adott területeket a 
Bakonyban, s hogy ezek milyen analógiában vannak, mi-
lyen erőket, megtapasztalásokat indítanak el – mondja Ni- 
kolett. – Bakonybélről, Szentgálról többet ír Gábor; mind-
kettő fontos szakrális központ volt Szent István idejében és 
előtte. A Bakony két központja a Som- és a Kab-hegy volt. 
– Beszélünk az örvényterekről, ahol polaritásmentessé vál-
nak a dolgok. Én a szent forrásokról írok, valamint egy-egy 
adott terület energetikai rendszeréről, amelyeket magam ta-
pasztaltam meg; a növényvilágról, a rezgéseiről, a fákról. 
Sokan indulnának útnak az erdőbe így, egy teljesen más vi-
lágképpel – hogy ne csak a fákat lássák, hanem a fának akár 
a tüneménylényeit, étertestét, asztrális testét, s hogy egyál-
talán milyen erőtereket mutatnak. Saját példámon keresztül 
viszem bele az olvasót a fogalmakba: mit jelent az, hogy az 
erdő kapuja, mi a források szerepe. Hosszabban írok a szent 
időkről, napfordulókról, napéjegyenlőségekről, a nap kü-
lönböző állapotairól, hogy bizonyos időpontok miért alkal-
masabbak bármilyen szer tartására, s hogyan lehet odafi-
gyelni a láthatatlan világokra. A szent emberről is szól egy 
rész – a pálos szerzetesekről. Korábban a Pilisben éltem, 
amit mindenki összeköt a pálosokkal, holott az első hét pá-
los kolostorból négy a Bakonyban van. 

Úgy éreztük, ezt most kell leírnunk, összegeznünk, mert 
aztán mi is haladunk tovább az úton. 

– Azt szerettük volna, hogy az egyszerű turistáknak is 
érthető és érdekes legyen a könyv, hátha találnak benne 
olyan helyeket, ahol még nem jártak, s ha egy kicsit is nyi-
tottak a szakralitásra, új szemszögből is felfedezhetik eze-
ket – egészíti ki Gábor. 

– A könyvben sok fénykép van: Gáborral mindketten 
szeretünk fotózni – árulja el Nikolett. – A képekkel szeret-
tünk volna olyasmit is átadni, ami lélekszinten működik, 
mert a kép már egy impulzus. 

– A jelek szerint egymás ismereteit kiegészítve jutottatok 
el a konklúzióig. 

– Ritka, mikor szakrális úton együtt tud haladni férfi és 
nő, és még kivételesebb, ha ők ketten egy pár – mondja Ni-
kolett. – Szerettem volna, ha ugyanarról a témáról mindket-
ten írunk, a saját tudásunk és lelkiségünk szerint. Reméljük, 
a szakralitás iránt érdeklődők számára hasznos információ-
kat tudunk adni, az ezen a területen még kevesebbet tapasz-
taltaknak pedig olyan világot mutatunk meg, amely vonzani 
fogja őket, hogy többet ismerjenek meg belőle. 

Aki bővebben elmélyedne a témában, keresse a köny-
vet, vagy nézzen körül a szerzők honlapján – megéri! 

https://tisztaforras.info/ 
– nk – 
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A cigányokat Magyarországon „nemze-
tiség” szóval deklarálják. Ha belegondo-
lunk, valóban nemzetiségről beszélünk, 
amely kisebbséget alkot, úgy, ahogyan a 
többi, hazánkban elismert nemzetiség. Saj-
nálatos, hogy a mai többségi társadalom 

előítéletes a cigánysággal kapcsolatban: általában negatív dol-
gokkal kötik össze őket. Hogy ezek az előítéletek mennyire 
helytállóak, azt ennek az írásnak nem feladata eldönteni. 

 A cigány gyerekeket Magyarországon az iskolákban szá-
mos esetben szegregálják. Érdekes jelenség figyelhető meg: 
normál szegregált osztályokat szerveznek, amelyekbe hátrá-
nyos és veszélyeztetett helyzetű gyerekek, elsősorban cigány 
gyerekek kerülnek. Azokban az osztályokban, ahol a cigány 
tanulók száma magas, iskoláztatásuk során a követelmények 
alacsonyabb szintjén próbálnak valamiféle eredményt felmu-
tatni. Havas, Kemény és Liskó 2002-es vizsgálatai mindezt 
alátámasztják. Solt (1998) és Réger (1978) szerint a cigány 
osztályok gyengébben felszereltek, a pedagógusok képzett-
sége és felkészültsége gyengébb, a tanulókkal szembeni elvá-
rások alacsonyabbak. 

Térjünk ki a szegregációra, mely a mai viszonyok között 
nem intelligens módszer, de számos esetben kényszerűségből 
mégis alkalmazzák. 

Mi is a médiában is gyakran emlegetett szegregáció? 
„Az iskolai szegregáció (latin segrego = elkülönít, elválaszt, 
eltávolít, elvon) lényege, hogy különböző származású, szociá-
lis hátterű, vallású, anyanyelvű diákokat elkülönítve oktatnak. 
Ennek többféle oka lehet: a lakóhelyi elkülönülés és a területi 
alapon szerveződő oktatás kettőse, vagy eltérő nyelvhasználat 
(ha az adott csoporthoz tartozó gyermekek/diákok anyanyelve 
eltér a többségi intézményben használt oktatási nyelvtől). Az is 
előfordulhat, hogy a többséghez viszonyítva alacsonyabb fej-
lettségi szintet tulajdonítanak nekik, vagy pedig azt gondolják, 
hogy akadályozzák a többi gyerek előrehaladását.” (wikipe-
dia.org) 

A gyakorlatban mindez úgy valósul meg, hogy a cigány ta-
nulókat az iskolán belül felzárkóztató, kisegítő osztályokba te-
szik. Ezek a gyerekek nagyon ritkán kerülnek normál típusú 
osztályba. Pedagógiailag azt remélik ettől a szakemberek, 
hogy a megoldással a lemaradás csökkenthető, vagy esetleg 
akár meg is szüntethető. Az elkülönítés csak kis létszámú osz-
tályokban eredményes. A tanulók az adott tananyaggal a meg-
szokottnál lassabban haladnak, és a követelmény is eltér a nor-
mál osztályéhoz képest. Liskó (2002) szerint a cigány tanulók 
szegregációjában alkalmazott módszerek különbözőek, de az 
eredmény hasonló. A cigány gyerekek oktatása és nevelése so-

rán az iskolák bizonyos része a tanulmányi követelmények 
manipulációja útján az általános iskolai oktatás végét doku-
mentáló, tartalmatlan bizonyítványokat hoz létre. 

A magyar törvények szerint eltérő osztályokba különleges 
gondozást igénylő gyerekek kerülhetnek. Őket az illetékes 
szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja az ilyen típusú 
iskolákba. Ennek szabályozását a 14/1994. (VI.24.), többszö-
rösen módosított MKK rendelet foglalja össze. A cigány gye-
rekek speciális iskolába kerülésének oka főként a pszicholó-
giai tesztek gyenge teljesítése, de elsősorban a szociális hát-
rány miatt adódik. 

Az eltérő nevelési igényű osztályokból nehéz kikerülni. 
Sok esetben esélyt sem kapnak ezek a gyerekek, hogy a normál 
oktatás keretei közé visszakerüljenek. Számos alkalommal a 
kétévente ellenőrző szakértői bizottság sem adja meg a lehető-

séget. „A felzárkóztató osztályokat azért tartják 
megoldásnak, mert a cigány gyerekek teljesítő-
képességéhez lehet igazítani a követelményeket, 
ami viszont egyre növekvő lemaradáshoz ve-
zet.” (Havas, Kemény, Liskó 2002) 

A kérdéses vizsgálat időpontjában a speciá-
lis tantervű iskolák adatai nem tartoztak a rep-
rezentációba. Simon (2019), Havas, Kemény és 
Liskó (2002) megítélése szerint kilencezer ci-
gány tanuló járt kisegítő iskolába. 

Pik (1999) azt állítja, hogy a speciális isko-
lák létéről nem állítható egyértelmű bizonyos-
sággal, hogy jó vagy esetleg rossz oktatási 
forma. „Azt azonban tudjuk, hogy az iskola je-
lenleg a legfontosabb szocializációs terep, elő-
ször – és többnyire utoljára – itt van mód arra, 
hogy a legkülönbözőbb társadalmi csoportok-
hoz tartozó emberek megismerjék egymást és a 

társadalom azonos jogú, bár különböző képességű emberei-
ként együttműködjenek.” 

Korábban Balatonkenesén működött egy Állami Nevelő-
otthon, ahol cigány gyermekek is nevelkedtek, akik jól meg-
fértek a falusi gyerekekkel. Barátságok is kialakultak. Jó pél-
dája volt ez annak, hogy két néptípus képes az együttműkö-
désre. 

A cigány népcsoportra jellemző a vándorlás, így a helyhez 
kötöttségük elenyésző. Vagy tömbökben telepedtek le, vagy 
letelepítették őket. Itt-ott gettók alakultak ki. 

A téma szinte kínálja magát, ebből adódóan kimeríthetet-
len. Ahogy utaltunk rá, bizonyos esetekben a szegregáció ki-
kerülhetetlen, távlatilag nem lehet csökkenteni. A minőségi ja-
vulás elősegítésére anyagi forrásokat kell biztosítani. Elen-
gedhetetlen, hogy más országok tapasztalatait tanulmányozva 
és esetleg adaptálva javítani kell a pedagógia munka eredmé-
nyességét. 

Forrás: wikipedia.org/wiki/Iskolai_szegregáció 
ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/ 

266_liskocigaltiskszegreg.pdf 

Összeállította: Varga Ákos  
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus

Szociálpolitikai kalauz 
Hátrányos helyzet 

a cigány tanulók esetében 
2. Szegregáció 
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Amikor ezek a sorok íródnak, éppen megérkezett a várva 
várt eső. A március országosan különös rekordokkal szolgált: 
–8 és +22 fok között ingadozott a levegő hőmérséklete. A mély 
nyugalmi állapotokból gyorsan startoló gyümölcsfák országo-
san bizony megszenvedték a hét-nyolc fagyos éjszakát; a virá-
gok megtermékenyülés nélkül elfagytak, lehullottak. Áldott 
Balatonunk tompította a szélsőséges hatásokat, abban bízha-
tunk, hogy úgy, ahogy az elmúlt években is, azért maradt virág 
a fákon és a méheknek is jutott nektár – a szárazság miatt az 
sem volt sok –, s feladatukat is el tudták végezni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilyentájt mindig az a feladatom, hogy nyugalomra intsem 
a kertészkedő kollégákat, mert amikor „kiviccsanik” a nap, 
azonnal a muskátlik és egyéb, egynyári virágok ültetése jut 
eszükbe. De ezzel csínján kell bánnunk. Az igazi virágültető 
időszak május derekával kezdődik – habár az elmúlt években 
a fagyosszentek hála Istennek nem voltak olyan aktívak. De 
még vár ránk a bolond április, amelynek a szelei bizony visz-
szavethetik a korán elültetett növények növekedési erejét. Így 
tehát akkor járunk jól, ha eleinket követjük: korán, márciusan 
kétnyári virágokat ültessünk. Az árvácska pompásan belesi-
mul ebbe a kiszámíthatatlan időbe, és szemet-lelket gyönyör-
ködtető színkavalkádjával kacagva állja a megpróbáltatásokat. 
Miután elvégezte a feladatát, és ha jó földdel kényeztettük a 
balkonládában, akkor ki sem kell cserélnünk a talajt a követ-
kező felvonásra. – Itt jegyezném meg, hogy aki megpróbálta a 
balkont is korai zöldségtermesztésre használni, jó tapasztala-
tokat szerezhetett. A teraszon bátran rakhatunk balkonládába 
különböző tépősalátákat, duggalhatunk hagymát. Ha ügyesek 
vagyunk, gyönyörű, ragyogó színű, csípős retket is fel tudunk 
nevelni, ugyanis a retek kimondottan szereti ezt a kezdeti, néha 
kicsit hűvös időszakot. 

Figyelmünket nem árt, ha hű társainkra, szobanövénye-
inkre és átteleltetett dézsás növényeinkre irányítjuk: védett 
helyre, épületek takarásába, déli oldalra bátran kitehetjük, fő-
ként, ha havária esetén egy jó meleg pokróccal be tudjuk őket 
bugyolálni. De itt van az ideje annak is, hogy átültessük őket. 
Gondoljunk arra, hogy azokban a kis cserepekben (konténe-
rekben) a tápanyagok nem évről évre, hanem inkább hétről 
hétre ürülnek ki; szorgalmas locsolásunkkal ezt gyakorlatilag 
kimossuk a talajból. Legeredményesebben úgy szokott történ-
ni az átültetés, ha talaj felső részét óvatosan, vigyázva, hogy a 
gyökereket meg ne sértsük lekaparjuk, eltávolítjuk, így kiemel-
ve a növényt az edényből, s a benne levő földet is frissre cse-
réljük. Időnként az edény átmérőjét néhány centiméterrel meg-
növelhetjük, hogy a gyökerek is megfelelőképpen tudjanak 

növelhetjük, hogy a gyökerek is megfelelőképpen tudjanak 
növekedni, fejlődni. Ilyentájt bátran távolíthatunk el néhány 
megcsúnyult (torzult), akár sérült hajtást is, néhány hónap 
múlva erősebben, megszépülve térnek vissza. Ugyanezt jó, ha 
a szobanövényeinkkel is megtesszük. Nagy kényeztetést je-
lenthet nekik, ha kiszagoljuk az első meleg esőt, és megszépít-
jük őket az égi áldással. Ugyanígy ne habozzunk a túl hosszúra 
nőtt hajtások megvágásával, és megkezdhetjük a tápoldato-
zást, felkészítve szobanövényeinket az év következő szaka-
szára. Gondosan vizsgáljuk át növényeinket levélről levélre, 
növényvédelmünk legyen mindig előrelátó, tudatos – meg-
előzni kell a bajt, amelyet csírájában könnyedén elfojthatunk 
–, gondolok itt a kezdődő tetűgócok, tojások felszámolására, a 
gombás, sárguló, hervadó levelek, hajtások eltávolításával. 

Gyümölcsös – gyakorlati tanácsok 
A megfelelő humuszellátás bőséges és jó minőségű termést 

garantál. A gyümölcsfák nagyon sok szerves anyagot igényel-
nek. Ha eddig még nem juttattunk ki, akkor a talaj termőké-
pességének megtartása és növelése, fizikai állapota javítása 
céljából ezt most pótoljuk. A műtrágyák csak akkor hatásosak, 
ha a talajban aktív az élettevékenység. Településünkön csak áp-
rilisban kezdődik meg a zöldhulladék-elszállítás – jobb lenne, 
ha nekilátnánk komposztálni, hogy ne kelljen másik zsákot 
venni, mert a zöldhulladékos zsák időközben bomlásnak indul.

Hogy a talajban lévő vizet a növények hosszú időn keresz-
tül képesek legyenek felhasználni, a talajművelést szakszerűen 
kell elvégeznünk. A talajlazítást kézi kultivátorral csak seké-
lyen végezzük, anélkül, hogy a fák gyökerét megsértenénk. 
Ilyenkor létrehozunk egy védőréteget is, ami a hajszálcsövek-
ben felemelkedő víz elpárolgását megakadályozza, és a kikelő 
gyomokat is idejében megsemmisíti. A zöldtrágyanövények
felhasználásával csodát tehetünk a talaj gyors regenerálása ér-
dekében. 

Az őszibarack metszését megkönnyíti, hogy áprilisban a
virág- és a levélrügyek jól megkülönböztethetők. Az idősebb 
őszibarackfákról, amelyeknek legtöbbször csak rövid termő-
nyársaik vannak, kizárólag a száraz gallyakat és a felesleges 
hajtásokat távolítsuk el. A fiatalabbakat erősebben metsszük. 
Ilyenkor a termővesszőn a virágrügy fölött egy levélrügyet 
hagyjunk. Az őszibaracknál megkülönböztetünk termő- és 
fattyúhajtásokat. A fattyúhajtásokon csak olyan rügyeket talá-
lunk, amelyekből csak levelek, illetve hajtások fejlődnek. A 
fattyúvesszőket és a csúcshajtással konkuráló hajtásokat tőből,
teljesen távolítsuk el. Az őszibarack jellegzetes termőrésze a
teljes termővessző: hármas rügycsoportokkal (két termőrügy 
egy hajtásrüggyel középen) bőségesen berakódott, 40-80 cm 
hosszú, 5-7 mm vastag. A hiányos termővessző az előzőnél vé-
konyabb és rövidebb, és rügyekkel kevésbé berakódott. Főleg 
az idősebb fákon gyakori a termőnyárs – ez legfeljebb 10 cm 
hosszú, oldalán termő- és hajtásrügyekkel. Megfigyeléseim 
szerint az őszibarack legnagyobb gombabetegség-ellenfele a 
dérgomba (Taphrina deformans), amely hűvös tavaszokon 
visszaveti a növény fejlődését. Késői metszéssel és gondos le-
mosópermetezéssel jól kezelhető. Ebben az időszakban bátran 
nyúlhatunk a rézhez. Ugyancsak megfigyeltem, hogy a tanul-
takkal ellentétben az őszibarack a későbbiekben is jól viseli a 
rézpótló, modern növényvédőszereket. 
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A konyhakertben álló gyümölcsfákat rendszerint nem kell 
külön műtrágyázni. Ez természetesen csak akkor érvényes, ha 
a konyhakertet folyamatosan ellátjuk tápanyagokkal. Ekkor a 
zöldségeknek kijuttatott műtrágyából a gyümölcsfáknak is jut 
elég: eső- és öntözővíz segítsége nélkül is eljutnak a tápanya-
gok a fák gyökeréhez. 

Legkésőbb áprilisban végezzük el a gyümölcsfák átoltását. 
Most már csak héjaláoltást alkalmazhatunk. Megkülönbözte-
tünk egyszerű és nyerges héjaláoltást. 

A ribizkét és a köszmétét feltöltéses vagy sudaras bujtással 
magunk is szaporíthatjuk. Főként azokat a bokrokat, amelyek 
olyan jól teremnek, hogy érdemes szaporítani őket. A feltöl-
téshez komposztföld és tőzeg 3:1-hez vagy 4:1-hez arányú ke-
veréke a legalkalmasabb. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a 
feketeribizlibokron maximum öt hajtást hagyjunk ahhoz, hogy 
bőségesen teremjen. Sokszor ezért a hajtások 2/3-át el kell tá-
volítani. 

Az előző évben átoltott gyümölcsfáknál meghagyott úgy-
nevezett hajtóágakat csak ritkítani szabad. Az ágakat teljesen 
2-3 év alatt távolítsuk el. Metszéskor úgy járunk el, mint a ko-
rona ritkításánál, így a nedvkeringés egyensúlyban marad, és 
a fa szépen fejlődik tovább. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az előző évben átoltott gyümölcsfákon az átoltás helyének 
közelében fejlődött hajtásokat maradéktalanul távolítsuk el. 
Ezeket tőből vágjuk le, hogy ne fejlődhessenek új hajtások. A 
koronában fejlődött vízhajtásokat csak részben távolítsuk el, 
ezeknek kb. 1/3-át hagyjuk meg és kötözzük le. Az előző évi 
átoltásokból fejlődött hajtásokból neveljünk vázágakat. A 
meghosszabbítást képző hajtást a növekedési erejétől függően 
hosszának 1/3-ra vagy felére vágjuk vissza. A két oldalhajtás-
sal is ugyanezt tegyük. Ahol több oltóágat használtunk, ott a 
többit vízszintesre kötözzük le, hogy rajtuk termőgallyak fej-
lődhessenek. Az ezeken az ágakon fejlődő lombozat asszimi-
lációs felületével jelentősen segíti az alanyon ejtett seb gyó-
gyulását. Ha az előző évi átoltás helye még nem gyógyult be 
tökéletesen, ismét gondosan tisztítsuk meg és kezeljük a sebet. 
Az esetleg megrepedezett fasebkátrányt óvatosan kapargassuk 
meg, és kenjük le újra. Az egész seb annyira legyen lezárt, 
hogy az esővíz sehol se jusson hozzá. 

A gyümölcsfák törzsén lévő vadrágásokat is nagyon gyor-
san kell kezelni, ha a fa egyáltalán még menthető. Ezeket a 
sebeket agyagpéppel zárjuk le, amibe 25-30% szalmamentes 
marhatrágyát is keverünk. Hogy a keverék a seben maradjon, 
legjobb, ha zsákvászoncsíkokkal körbetekerjük a törzset. A kö-
tést állandóan tartsuk nedvesen. Ennek a kezelésnek csak akkor 
van értelme, ha a kérgen csak kisebb károkat okoztak a vadak. 

A málna a humuszban és tápanyagban gazdag, enyhén sa-
vanyú talajban (pH érték 5-6) terem a legjobban. Laza, sekély 
termőrétegű talajon több öntözést igényel. Nagyon meghá-
lálja, ha szerves anyaggal takarjuk a talajt. Ezáltal a nálunk 
enyhén meszes talajt is tudjuk savanyítani. 

A szeder hajtása nagyon könnyen meggyökerezik, ha ápri-
lisban feltöltjük a tövét. Erős, egyéves vesszőket hajlítsunk a 
földre, és kb. 20 cm-rel a hajtáscsúcs alatt kampóval rögzítsük 

Holdnaptár – 2022. április 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. péntek 
Kos – Újhold 

● gyümölcsök gyűjtése és
tárolása, fagyasztása, 
eltevése 

 

2. szombat 
Kos – Növő hold 

● gyümölcsök, termések 
gyűjtése, tárolása, fa-
gyasztása, eltevése 

 

3. vasárnap 
Bika – Növő hold 

● gyökérnövények gyűj-
● gyümölcsök gyűjtése, 

tárolása 
 

4. hétfő 
Bika – Növő hold 

● gyökérzöldségek gyűj-
● gyümölcsök gyűjtése, 

tárolása 
 

5. kedd 
Ikrek – Növő hold 

● virágos növények ül-
tetése, vetése 

● locsolásra alkalmatlan 
 

6. szerda 
Ikrek – Növő hold 

● vetés, ültetés 
● virágos növények ül-

tetése, vetése 
● locsolásra alkalmatlan 

7. csütörtök 
Ikrek – Növő hold 

● ültetés, vetés 
● virágos növények ül-

tetése, vetése 
● locsolásra alkalmatlan 

8. péntek 
Rák – Növő hold 

● levelesek ültetése, ve-
tése 

● fűnyírás, öntözés 
 

10. vasárnap 
Oroszlán – Növő hold 
● gyümölcstermők ülte-

tése, vetése, gyűjtése, 
eltevése 

● gyomlálás 

11. hétfő 
Oroszlán – Növő hold 
● gyümölcstermők ülte-

tése, vetése, gyűjtése, 
eltevése 

● gyomlálás 

9. szombat 
Rák – Növő hold 

● ültetés, vetés 
● fűnyírás, öntözés 
● termények szedésére 

alkalmatlan 

12. kedd 
Oroszlán – Növő hold 
● gyümölcstermők ülte-

tése, vetése, gyűjtése, 
eltevése 

● gyomlálás 

13. szerda 
Szűz – Növő hold 

● ültetés, átültetés, vetés
● általános kerti, mezei 

munkákra alkalmas 
 

14. csütörtök 
Szűz – Növő hold 

● ültetés, átültetés, vetés
● általános kerti, mezei 

munkákra alkalmas 
 

15. péntek 
Mérleg – Növő hold 

● virágos növények ülte-
tése, vetése 

● locsolásra alkalmat-
lan 

16. szombat 
Mérleg – Telihold 

● ültetés, vetés  
● trágyázásra alkalmas 
● locsolásra alkalmatlan 
 

17. vasárnap 
Skorpió – Fogyó hold 
● ültetés, vetés 
● locsolásra alkalmas 
● fűnyírás 
 

18. hétfő 
Skorpió – Fogyó hold 
● ültetés, vetés 
● locsolásra alkalmas 
● fűnyírás 
 

19. kedd 
Nyilas – Fogyó hold 

● ültetés, vetés 
● gyümölcsök szedése, 

tárolása, eltevése, fa-
gyasztása 

20. szerda 
Nyilas – Fogyó hold 

● gyümölcsök szedése, 
tárolása, eltevése, fa-
gyasztása 

 

21. csütörtök 
Bak – Fogyó hold 

● gyökérzöldségek, gyü-
mölcsösök ültetése, ve-
tése, tárolása, eltevése 

● gyomlálás 

22. péntek 
Bak – Fogyó hold 

● gyökérzöldségek, gyü-
mölcsösök ültetése, ve-
tése, tárolása, eltevése 

● gyomlálás 

23. szombat 
Vízöntő – Fogyó hold 
● gyümölcsgyűjtés, tá-

rolás 
● öntözésre alkalmatlan 
 

24. vasárnap 
Vízöntő – Fogyó hold 
● gyümölcsgyűjtés, tá-

rolás 
● öntözésre alkalmatlan 
 

25. hétfő 
Halak – Fogyó hold 

● öntözés 
● fűnyírás 
● gyümölcstárolásra al-

kalmatlan 

26. kedd 
Halak – Fogyó hold 

● öntözés 
● fűnyírás 
● gyümölcstárolásra al-

kalmatlan 

27. szerda 
Halak – Fogyó hold 

● öntözés 
● fűnyírás 
● gyümölcstárolásra al-

kalmatlan 

28. csütörtök 
Kos – Fogyó hold 

● gyümölcsök szedése, 
tárolása, eltevése, fa-
gyasztása 

● gyomlálás 
 

azokat.  A hajtáscsúcsot egy rúdhoz kössük ki. A kampó fölött 
kb. 10 cm vastagon a málnabujtásnál használt földkeverékkel 
takarjuk be a hajtást, és tartsuk állandóan nedvesen. Ne feled-
kezzünk meg róla, hogy a szeder is csak akkor terem bősége-
sen, ha a tél végén megmetsszük. 

Bollók Ferenc
 

29. péntek 
Halak – Fogyó hold 

● gyümölcsök szedése, 
tárolása, eltevése, fa-
gyasztása 

● gyomlálás 
 

30. szombat 
Bika – Újhold 

● gyümölcsök, gyökér-
zöldségek szedése, 
gyűjtése, tárolása 
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A 2022-es év élőlényei 1. 
– Összeállította: Pulai Istvánné – 

Az év madara: a zöld küllő 
A zöld küllő (Picus viridis) a madarak (Aves) osztályának 
harkályalakúak (Piciformes) rendjébe, ezen belül a harkály-
félék (Picidae) családjába tartozó faj. 
Európában mindenhol megtaláljuk, kivételt képeznek az 
északi részek – Írország, Izland, Skócia, Oroszország és 
Skandinávia északi fele, valamint a Földközi-tenger szige-
tei. Magyarországon rendszeresen fészkel. Költési időszaka 
áprilistól augusztusig tart. 5-7 fehér héjú tojást rak. A pár 
egyaránt kotlik. A fiatal madarak 23-28 napos koruk között 
hagyják el a fészket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nagy erdőségeket szereti, az emberlakta helyektől inkább 
elhúzódik, de táplálkozni mezőkre, rétekre jár. Rovarokat 
fogyaszt, de a magvakat, gyümölcsöket sem veti meg. Elő-
fordul, hogy méhkaptárat látogat meg, nagy bosszúságot és 
kárt okozva a méhészeknek. 
Testhossza 32, szárnyfesztávolsága 40 centiméter. Csőre 
4,5, nyelvének hossza viszont 10 cm. Testtömege általában 
200 gramm körül van. Röpte hullámvonalas. 
Tollazata zöldes-sárgás, a hátán sötétebb, a begye és hasa 
világosabb. Felismerhető piros fejfedőjéről – ezt mindkét 
nemnél megtaláljuk. A tojónak fekete bajsza van. 
Hangja éles kacagás, melyet csökkenő hangmagasságban 
hallat. 
 

Az év rovara: 
az óriás énekes kabóca 

Az énekeskabóca-félék (Cicadidae) a félfedelesszárnyúak 
(Hemiptera) rendjében a kabócák (Auchenorrhyncha) al-
rendjébe tartozik. 1954-ig közel 3000 faját írták le. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az egész földön elterjedtek. A Kárpát-medencében 600 fa-
juk ismert, köztük az óriás kabóca (Cicada plebeja), amely 
a legnagyobb Európában. Változatos formákban fordulnak 
elő: egyes fajaik milliméteres nagyságúak, de 11 centimé-
teres is van közöttük. A hazánkban is megtalálható fajok ál-
talában 1 centiméteresek, a Cicadinae alcsaládba tartozó 
énekes kabóca mérete 1-4 centiméter. 
Szúró-szívó jellegű szájszervvel rendelkeznek, mellyel a 
növények, elsősorban fák nedveit szívják így többnyire a 
fákon találjuk őket. Az általuk el nem fogyasztott, levegőn 
megszilárduló fanedv a manna-cukor. 
Rövid távon gyorsan repülnek. Nappal hangadó hártyáikat 
rezegtetve hangosan, élesen ciripelnek – a mediterrán vidé-
keken gyakran halljuk a hangjukat. Óvatosak; nagyon ne-
héz őket megpillantani. A Nyugat-Dunántúlon kolóniáik él-
nek, de a szőlőtermesztés határán nem mennek túl. 
Lárváik a fák gyökerei között húzzák meg magukat, több-
ször vedlenek. A kifejlett lárvából előbújó kabóca halvány-
zöld. 
 

 Az év hüllője: a homoki gyík 
A homoki gyík (Podarcis tauricus) a gyíkok alrendjébe 
(Sauria) rendjébe, a nyakörvösgyíkfélék (Lacertidae) csa-
ládjába tartozik. 
Dél- és Kelet-Európa lakója, élőhelye a Balkántól a Kárpát-
medence bizonyos területein át a Krím-félszigetig terjed. 
Magyarországon a Duna-Tisza közén a leggyakoribb, de a 
Tiszántúlon és Szeged környékén is ott találjuk. 
Teste karcsú, 16-18 centiméteres, lábai is vékonyak, feje la-
pos, farka hosszú. Színpompás gyíkfajta, sárgás alapszín-
nel, a hátán egybefüggő zöld csíkkal, mely a nőstényeknél 
halványabb. A hímek fehér torokfoltjukról, s a hasi oldalu-
kon végigfutó kék pontsorukról ismerhetők fel. Sárgásfehér 
hasuk a nászidőszakban narancssárga. 
Óvatos, mivel sok madár előszeretettel fogyasztja, gyors 
mozgású. Melegigényes, a déli órákban előszeretettel napozik. 
 

 

Októbertől áprilisig a talajba ássa magát, úgy telel át. 
A nőstény június elején rakja 2-6 puha tojását. A kis gyíkok 
szeptember elején kelnek ki. 
Magyarországon védett: természetvédelmi értéke 10.000 
forint. 
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Az év emlőse: a törpeegér 
A törpeegeret (Micromys minutus) az emlősök (Mammalia) 
osztályának rágcsálók (Rodentia) rendjébe, az egérfélék 
(Muridae) családjába soroljuk. 
Európa és Ázsia élőlénye, Japánig mindenhol fellelhetjük. 
Állománya az intenzív mezőgazdasági tevékenység miatt 
erőteljesen lecsökkent. 
Mérete 11-15 centiméter, ennek felét a farka teszi ki, mely-
lyel szükség szerint ügyesen kapaszkodik. Súlya mindössze 
5-10 gramm. Szőre barnásvörös vagy sárgás, lábai és hasa 
fehér. A hátsó lábak a mellsőknél némileg hosszabbak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étrendjét tekintve nem válogatós: azt eszi, amit a természet 
éppen ad. Elsősorban magvakkal, fűfélékkel, bogyókkal, 
termésekkel és rovarokkal táplálkozik, a tavasz kezdetén 
rügyeket, friss leveleket is fogyaszt. A gabona kártevőit rit-
kítja, ám nyáron a fő élelme a búza lesz. 
A dús növényzetben érzi jól magát, ahol el tud bújni. Életét 
főleg a talajon tölti, földbe ásott lyukakban él. Nádasokban, 
gazos területeken gyakran előfordul. 
Rendkívül szapora faj, a nőstény az áprilistól szeptemberig 
tartó szaporodási időszak alatt akár hat fészekaljat is felne-
velhet, egyenként 3, de akár 8 kölyökkel. Fészkét leginkább 
a nádasokban alakítja ki, a nád leveleiből. A kicsik négyna-
posan önálló tisztálkodásra képesek, tíznapos koruk körül 
szilárd táplálékot is fogyasztanak. Alig 16 napos korukra 
válnak teljesen önállóvá. 
Noha a természetben 6 hónapnál ritkán él tovább, fogság-
ban akár öt évig is tartható. 
 

Az év hala: a bodorka 
A bodorkáról februári lapszámunkban Mészöly Sándortól 
olvashattak leírást. 
 

Az év gombája: az ízletes rizike 
Az ízletes rizike (Lactarius deliciosus) az osztatlan bazídi-
umú gombák (Homobasidiomyceles) osztályának galamb-
gomba-alkatúak (Russulales) rendjéhez, a Russulanceae 
családjába tartozó faja. Erdélyben fenyőaljgombának, má-
sutt tejelő rizikének is nevezik. 

Ehető gombaféle. Fenyőfélékkel él szimbionta kapcsolat-
ban, így hazánkban is a fenyvesekben, a fekete- és erdeife-
nyők mellett találjuk. Az őszi esők növesztik, egészen a fa-
gyokig, de csapadékosabb nyarakon is előfordul. A savanyú 
és a meszes talajt is kedveli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalapjának átmérője 4-12 centiméter, jellegzetes körkörös 
zónázottsággal; középen sötétebb. Felszíne síkos, lazac-
színű vagy narancsos-barnás. Lemezei sűrűn állnak, élénk 
narancsszínűek, akárcsak húsa. Ha megtörik, narancssárga 
tejnedvet e-reszt, amely levegőn megzöldül. Tönkje rövid, 
3-6 centiméteres, gödröcskés. 
Illata gyümölcsös, esetleg fűszeres, húsa nyersen édeskés, 
néha enyhén csípős. Ásványi anyagokat, nyomelemeket és 
vitaminokat is tartalmaz. Tápláló és kalóriaszegény étel ké-
szíthető belőle. 
Ízletes gombaféle, a rizikék közül a legfinomabb. Más rizi-
kefajokkal összetéveszthető, de mérgező gombákra nem 
hasonlít. 
 

 Az év vadvirága: az agárkosbor 
Az agárkosbor (Anacamptis morio) a kosborfélék (Orchi-
daceae) családjába tartozó növényfaj. Nevezik agár sisa-
koskosbornak, agármonynak is. Védett. 
Nedves homoki gyepen, réteken fordul elő. Az Alföldön 
szikes területeken is megtaláljuk. A Dunántúlon, az Északi-
Középhegységben, a Mátra és a Cserhát vidékén él. 
Gumói gömbölyded formájúak, virágzó állapotukban iker-
gumójuk van. A gyökérgumót a népi gyógyászatban nyál-
kahártyavédő hatása miatt alkalmazták. 
Szára 10-20 centiméteres, de megfelelő körülmények kö-
zött 50 centiméternél is nagyobbra nőhet. Levelei keske-
nyek, lándzsásak, végük tojásdad alakú. Évelő növény. Vi-
rága bíborszínű, élőhelyétől függően lehet sötétebb és vilá-
gosabb is. A szirmokon zöld erezet figyelhető meg. Ritkán  

 

 
lehet fehér vagy rózsaszín is. 
Természetvédelmi értéke 10.000 forint. 
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 Óvatlansággal, könnyelműséggel 
és figyelmetlenséggel 

könnyen áldozattá válhatunk! 
Az elmúlt két hónapban felerősödtek egyes jogsértések, 

bűncselekmény típusok. Az online világ – sok előnye mellett 
– magával hordozza azt a veszélyt, hogy ott esetlegesen áldo-
zattá válhatunk. Az idei évben január és február hónapokban 
a csalások száma a korábbi időszakhoz képest emelkedett. 
Bankkártyaadatainak megszerzésével 18, előre utalást követő 
vásárlással történő csalással 25 és az úgynevezett érzelmekre 
ható csalással kapcsolatban 3 sértett tett feljelenést a rendőr-
ségen Veszprém megyében. 

Futtató Norbert rendőr alezredes, a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője
összefoglalta a csalásokkal elkövetett jogsértések jellemzőit. 
Elmondása szerint három nagy területet érintően beszélhe-
tünk megtévesztésről, tévedésbe ejtésről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az első csoportba sorolható az úgynevezett előre utalás-
sal történő online vásárlás, mely jellemzően egy termék vá-
sárlása során elszenvedett csalást jelent. Ennek révén több
módon is kárt szenvedhet a vásárló, hiszen az előre utalt vé-
telár kiegyenlítésekor vagy nem kap semmit, vagy nem azt 
kapja, amit rendelt (például telefon helyett kávét, esetleg mű-
ködésképtelen terméket). A rendőrség folyamatosan felhívja 
a webes felületen vásárlók figyelmét, hogy mindig tájékozód-
janak előzetesen, olvassák el az eladóról az értékeléseket, és 
az internetes oldal, amelyről a vásárlás történne, legyen biz-
tonságos, széles körben ismert, mivel egy kevésbé közismert 
árusító hely nagyobb veszélyt jelenthet. 

Ne a kényelem, a minimális haszon, a mielőbbi átvétel le-
hetősége legyen az elsődleges szempont, részesítsük előny-
ben azokat a webhelyeket, ahol lehetőség van a termék kiszál-
lításakor meggyőződni annak sértetlenségéről, a rendelt ter-
mék valódiságáról. Ha egy árucikk túl kedvező áron szere-
pel, ott csalás is lehet az értékesítés hátterében. 

Másik kiemelt területként kell említeni az érzelmekre 
ható, „romantikus” csalásokat. 
Ennek az elkövetési formának a jellemzője, hogy az elkövető 
a sértettet több száz, olykor több ezer eurós pénzösszeg átuta-
lására veszi rá online beszélgetéssel, amely során elnyeri ál-
dozata szimpátiáját, bizalmát, s azt is elmondhatjuk, hogy 
olykor az érzelmeire is nagy hatással van. A magát általában 
külföldi katonának, tábornoknak, katonai orvosnak kiadó fél 
magáról igen megnyerő képet alakít ki a hetekig, hónapokig 
tartó üzenetváltásokkal, rokonszenves stílusával. Egyben a
 

 
 
 
 
 
 
 
nyi ember arról számolt be a rendőröknek, hogy a velük kap-
csolatba került személyekkel többnyire üzenetben értekeztek, 
akik profilt szerkesztettek egy közösségi oldalon, és még fotót 
is közöltek magukról, ezzel is hitelesebbé téve a létezésüket. 
Az empátiát kiváltó beszélgetéskor olyan tájékoztatást adtak 
az elkövetők, hogy magányosak, családtagjaikat elveszítet-
ték, megsérültek a háborúban, és a hazatérésük után egy új 
életet kezdenek a boldogság jegyében. Egy személyes csomag 
hazapostázásához, annak átvételéhez nem csupán segítséget, 
de átutalással pénzt is kértek csevegőpartnerüktől. Volt sér-
tett, aki több alkalommal is utalt nagyobb összeget. Az elkö-
vetők azért, hogy eloszlassák a kételyt, álbanki, vagy álüzenet 
küldésével jeleztek vissza az átutalás sikerességéről. A kész-
pénz átutalását követően röviddel a két fél között a kapcsolat 
megszakadt, a magát külföldi katonának valló személy elér-
hetetlenné vált. 

Épp ezért is hangsúlyozza a rendőrség, hogy a hasonló hi-
vatkozással történő megkeresés zömében csalás. Ezért sza-
kítsa meg inkább az ilyen kapcsolatot, válassza a személy le-
tiltásának funkcióját! Legyen kételkedő, ha tört magyarság-
gal, furcsa akcentussal beszélő személy veszi fel Önnel a kap-
csolatot! Szintén keltsen gyanút, ha külföldi számlaszámra
kell az utalást teljesíteni, és a számla tulajdonosa más ember 
nevén vezetett, mint akivel kapcsolatban áll. 

A sértettekről elmondható, hogy az okoseszközök működ-
tetésének alapjait ugyan ismerik, de az internetes világgal 
óvatlanok. Épp ezért is fontos, hogy minél szélesebb körben 
közvetített figyelmeztetés útján tudatosuljon a csalás lehető-
sége, és annak megelőzése. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A legnagyobb károkozással járó csalást a bankok, pénz-
intézetek nevében, a számlavezetőkre hivatkozva követik el. 
Látszólag a bank telefonszámáról hívó személyek próbálják 
megszerezni az ügyfelek személyes és pénzügyi adatait. A 
csaló jogosulatlan bankkártya-használatra, átutalásra és 
számla elleni támadásokra hivatkozik. Nagyon fontos, hogy 
soha ne telepítsen le semmilyen programot és ne utaljon 
pénzt a biztonságosnak mondott bankszámlára, még a bank 
nevében telefonáló személy kérésére sem! Bankkártyaadatot 
ne osszon meg senkivel telefonon! Addig van pénze bizton-
ságban, amíg hozzáférést nem biztosít másnak a bankszámlá-
jához. Ha kétsége támad a hívással kapcsolatban, szakítsa 
meg azt és hívja a banki ügyfélszolgálatot. 
 

 

A Veszprém Megyei 
Rendőr- 

főkapitányság 
hírei 

 

gyanútlan sértett együttérzését is feléb-
reszti kitalált problémáival, olykor bal-
eseteivel, sérüléseivel, amelyekről ese-
tenként kreált képet is küldhet. Az 
anyagi kárt elszenvedő áldozatok felté-
tel nélkül hisznek az üzenetet küldőnek. 
A feljelentések megtételekor valameny-
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Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a ka-
tasztrófavédelem hivatásos állományában eltöltött húsz éves  
szolgálata és eredményes munkája elismeréséül szolgálati je-
let adományozott a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Humán Szolgálatának vezetője, Bónáné Csapó  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába tartozó 
Schell Ferenc tűzoltó százados, szolgálatparancsnok, és 
Berke Péter Imre címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, beosz-
tott tűzoltó is. 

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tel-
jes személyi állománya gratulál az elismerést átvevő munka-
társainak.  

Fotók: Hanák Ferenc tű. alez. és Csondor Henrietta tű. hdgy.
 

Ünnepség az igazgatóságon 

 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 174. évfor-
dulójának tiszteletére rendezett ünnepi állománygyűlésen a 
Veszprém megyei katasztrófavédelem munkatársai vehettek 
át miniszteri elismerést, szolgálati jelet. 

Az ünnepségen Antal Tibor tűzoltó alezredes, a megyei 
főügyeleti osztály vezetője mondott beszédet, aki megemlé-
kezett a százhetvennégy évvel ezelőtti tavasz hőseiről, harcuk 
világtörténelmi jelentőségéről és napjainkra gyakorolt hatása-
iról.  

Ezt követően Dányi Béla tűzoltó dandártábornok, megyei 
igazgató szolgálati jeleket adott át, majd ismertették a főigaz-
gatóságon rendezett központi ünnepségen átadott miniszteri 
és főigazgatói elismeréseket is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere 
hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismerése-
ként nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából tűzoltósági 
tanácsos címet adományozott Palkovics Sándor tűzoltó fő-
törzszászlósnak, a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság szerparancsnokának. 

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója munkakörében

 

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

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

végzett, kiemelkedő teljesítmé-
nye elismeréseként pénzjuta-
lomban részesítette Balassa 
Nóra Zsuzsanna rendvédelmi 
igazgatási alkalmazottat, a 
Veszprém Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság költség-
vetési osztályának előadóját. 

Erika tűzoltó alezredes, valamint Mazák Viktor
tűzoltó őrnagy, kiemelt főelőadó és Ungvári László
tűzoltó őrnagy, kiemelt főelőadó részére (mindketten 
a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat munkatár-
sai). 

Szintén húsz éves szolgálati jelet vehetett át Hol-
bok Lajos tűzoltó százados, szolgálatparancsnok 
(Pápai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság), Szendi 
István címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, beosztott 
tűzoltó (Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság), valamint a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság állományából Tótik Sándor címzetes 
tűzoltó zászlós, különlegesszer-kezelő, Polgár Fe-
renc címzetes tűzoltó zászlós, különlegesszer-ke-
zelő, Tamás József címzetes tűzoltó zászlós, külön-
legesszer-kezelő, Osváth István címzetes tűzoltó fő-
törzsőrmester, gépjárművezető, Piri Gábor címzetes 
tűzoltó főtörzsőrmester, gépjárművezető, valamint az 

 Az idén is hétszázmillió forint jut az önkéntesek támogatására 
A központi költségvetésben – az elmúlt évekhez hasonlóan –
2022-ben is hétszázmillió forint áll rendelkezésre az önkéntes 
tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek támoga-
tására. Ebből az összegből hatszázmillió forint az önkéntes 
tűzoltó egyesületek, százmillió pedig a mentőszervezetek fej-
lesztésére fordítható. A BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével 
pályázatot írt ki, a hivatásos tűzoltósággal együttműködési 
megállapodással rendelkező tűzoltó egyesületeknek április 
22-ig kell eljuttatniuk pályázati anyagukat az illetékes tűzol-
tóságra. 
A pályázati lehetőség évről évre biztosítja az egyesületek ki-
számítható fejlődését, jelentős szerepet játszik abban, hogy 
folyamatosan erősödni tud az együttműködés a hivatásos és 
az önkéntes szervezetek között. A tűzoltó egyesületek 2021-
ben csaknem 8300 eseménynél támogatták a katasztrófavé-
delmi szervek munkáját. 
 

Pályázni hagyományosan tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságne-
velési és hagyományőrzési tevékenységhez kapcsolódó műkö-
dési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki, tech-
nikai és informatikai fejlesztésre, valamint az önkéntesek okta-
tásának támogatására lehet. Támogatás nyerhető a többi között 
alkalmassági vizsgálatok költségeire, szertárépítésre és felújí-
tásra, EDR-rádiókra, védő- és technikai eszközökre éppúgy, 
mint tűzoltótechnika-kezelői vizsgára, gépjármű és technikai 
eszköz felújítására, vagy ifjúságneveléshez kapcsolódó kiadá-
sokra. Az idei pályázaton is kérhető támogatás olyan tűzoltó 
védő- és technikai eszközökre, szívó- és nyomóoldali szakfelsze-
relésekre, kéziszerszámokra és egyéb felszerelésekre, amelyek 
egyébként nem szerepelnek a központi beszerzési körben, 
emellett továbbra is pályázhatnak az egyesületek utánfutó be-
szerzésére, valamint a riasztás-támogató program díjára. 
A pályázat kiegészült a „beavatkozással összefüggő étkezés, 
élelmiszer, védőital” alkategóriával, emellett a katasztrófavé-
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 delem a benzinmotoros áramfejlesztőre, a benzinmotoros zagy-
szivattyúra és a búvárszivattyúra beérkező igényeket közbe-
szerzést követően, természetbeni támogatásként biztosítja. 
Pályázni lehet természetbeni (BM OKF által beszerzett tűz-
oltó védő- és technikai eszköz, EDR-rádiók) és pénzbeli (mű-
ködési költség, egyéb eszközbeszerzés, gépjármű és tűzoltó-
technikai eszköz felújítása, javítása, szertárépítés, -felújítás) 
támogatásra.  
A katasztrófavédelmi szervek az idén is kiemelten vizsgálják 
a pályázó szervezetek képviseleti jogosultságait, így a pályá- 

zatok beadása előtt különösen fontos ellenőrizni, hogy – a bí-
rósági nyilvántartás szerint – nem járt-e le a vezető tisztség-
viselők megbízási ideje, szükség esetén meg kell tenni a meg-
felelő intézkedéseket azok rendezésére. 

A pályázati dokumentációkat az önkéntes tűzoltó egyesüle-
teknek 2022. április 22-ig kell eljuttatniuk ahhoz a hivatásos 
tűzoltó-parancsnoksághoz, amellyel az egyesületnek együtt-
működési megállapodása van. A beérkezett pályázatok elbí-
rálása – a pénzbeli támogatás tekintetében – legkésőbb 2022. 
június 24-ig megtörténik. 
 

 5600 szabadtéri tűz volt eddig az országban, egy tragikus véget ért 
Mostanáig 5600 szabadtéri tűz volt az országban, mintegy ti-
zenegyezer-ötszáz hektárnyi terület égett le. Nyolc ember 
megsérült, egyvalaki pedig olyan tűz miatt vesztette az életét, 
amely kerti gazégetésnek indult. Veszprém megyében az idei 
évben 91 alkalommal kellett szabadtéri tüzet oltani a tűzol-
tóknak, ez azt jelenti, hogy minden napra jutott legalább egy 
eset. 
Három szabadtéri tűznél avatkoztak be március 23-án a me-
gye tűzoltói. Egy ember megsérült. 
Száraz fű égett Kisapáti külterületén. A badacsonytomaji hi-
vatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lét tartott. A tűzben egy ember megsérült, mentőhelikopter 
szállította kórházba. A katasztrófavédelem tűzvizsgálatot in-
dított. 
Ötszáz négyzetméteren égett a nádas, száraz fű Pápadereske
közelében. A pápai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották 
el a lángokat. Személyi sérülés nem történt. 

Fotók: Pétfürdő HTP és Balatonfűzfő HTP

Március 10-e óta az egész országban tűzgyújtási tilalom 
van érvényben, március 21-én pedig közleményében tartó-
san vízhiányos időszakot állapított meg a belügyminiszter. 
A csapadékmentes telet követő száraz tavasz kedvez a sza-
badtéri tüzek kialakulásának. Annak érdekében, hogy 
megelőzzük a természetet és épített környezetet is veszé-
lyeztető tüzeket, az alábbiakra érdemes odafigyelni: 
● Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 

kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelye-
ken is. 

● Kerten belül zöldhulladékot csak abban az esetben lehet 
égetni, amennyiben azt az önkormányzat rendeletben 
engedélyezi. 

● Kerten belül csak az önkormányzati rendeletben megha-
tározott időszakban szabad égetni. 

● A tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni. 
● Mindig legyen a közelben oltóvíz és egy szerszám, 

amellyel a tűz kordában tartható. 
● Ha feltámad a szél, az égetést abba kell hagyni. 
● Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék-ége-

tést szabályozó rendelete, tilos a kertben száraz növé-
nyeket égetni. 

● Kommunális hulladékot égetni sehol sem szabad. 
● Tarlót és nádast égetni az egész országban tilos. 
● A tűzgyújtási tilalom nem vonatkozik a kerti szalonna-

sütésre, grillezésre, bográcsozásra. 
● Ne dobjuk el az égő cigarettacsikket. 
● Ha valaki tüzet észlel, hívja a 112-es segélyhívó számot. 

Négyszáz négyzetméte-
ren égett szeméttel tele-
hordott fás, bokros elha-
nyagolt területen az alj-
növényzet, lakóépületek 
közelében Csajágon. A 
tűz egy pinceajtót is érin-
tett, a közeli személyau-
tókra, lakóházakra és mel-
léképületekre nem terjedt
át. A helyszínen a bala-
tonfűzfői és pétfürdői hi-
vatásos egységek, vala-
mint a csajági önkéntesek
végezték az oltást, a ka-
tasztrófavédelmi művele-
ti szolgálat helyszíni szem- 
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A magányos vörösfenyo 
Hosszú, éjsötét hónapok után végre elérkezett a tavasz. A 

szikrázó napsugarak megolvasztották a Folyó jégpáncélját, a 
zord, fagyos Szél megenyhült. A vén vörösfenyő is magához 
tért téli álmából. Érezte a melengető napsugarakat, de látni 
sem látott semmit. Csak hetek múlva jelentek meg ágain a friss 
zöld tűlevelek, s akkor tárult fel előtte a világ. 

Tudnotok kell ugyanis, hogy minden fa a leveleivel lát. 
Ezer szemmel érzékelik a fényt, a környező világot. S tán arról 
is hallottatok, hogy nem minden fenyő örökzöld. A vörösfenyő 
minden ősszel elhullajtja a lombját, s minden tavasszal új ruhát 
ölt. 

Ez a vén fa évszázadok óta állt egymagában a folyóparton. 
Olyan magas volt már, hogy csúcsa a felhőkbe veszett. Rop- 
pant törzsét egy tucat ember sem érte volna körbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– Titeket jól ismerlek – örvendezett a Fenyő. – Tavaly is 

jártatok erre. 
– Minden évben elrepülünk itt, kétszer is – felelte az egyik 

madár. – Tavasszal, mikor északra tartunk, s nyár közepén is, 
amikor délnek vesszük az irányt. 

– Akkor talán azt is tudjátok, hány éves lehetek? 
– Honnan tudhatnánk? Az biztos, hogy sokkal öregebb 

vagy nálunk! 
Feltámadt a Szél, s megcibálta a Fenyő ágait. 
– Mondd csak, Szél cimbora! Te ősidők óta létezel, talán 

tudod a választ. Szerinted hány éves vagyok? 
– Nem is tudom, nem számolom az éveket – felelte a Szél. 

– Száz év vagy ezer nekem egyre megy. 
– És arra emlékszel, milyen volt a világ, amikor megszü-

lettem? 
– Jól emlékszem mindenre. Sokan voltatok, apró kis ma-

goncok. De ahogy nőttetek, testvéreid sorra elpusztultak. Volt, 
akit áradás vitt el, volt, aki a télen elfagyott. Az utolsó testvé-
redet villám égette porrá. Így maradtál egyedül. 

– Már nem is emlékszem rájuk – sóhajtott a Fenyő. 
Ahogy közeledett a nyár, a vén fa egyre búskomorabbá 

vált. Egy napon így szólt a Szélhez. 
– El akarok menni innen. Segíts rajtam, Szél cimbora! Ra-

gadd meg a törzsem, szakíts ki a földből, és repíts el messzire! 
 

 
 
 
 
 
tom, nincs az a vihar, amely képes lenne erre! 

Nyár elején a folyó felduzzadt, a hullámok körülölelték a 
fa törzsét. A Fenyő reménykedve fordult a folyóhoz. 

– Kedves Folyó, mosd ki a talajt a gyökereimtől! Akkor 
kidőlnék és útra kelnék a hátadon! Láthatnám azt a vidéket, 
amit bejársz. 

– Lehetetlent kérsz, vén csont – szabadkozott a Folyó. – A 
gyökereid sziklák közé ágyazódtak. Semmi nem mozdíthat ki
téged innen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyár derekán a sarki csérek visszatértek. 
– Kedves madárkák, de jó, hogy megint itt vagytok! – vi-

dult fel a Fenyő. – Meséljétek el, merre jártatok, mit láttatok! 
Szeretném elképzelni! 

– Majd máskor, majd máskor! – felelték a madarak. – A 
Földgolyó túlsó sarkába tartunk. Szorít az idő, nem érünk most 
rá mesélgetni! 

A Fenyő magába roskadva egyedül maradt. Lassacskán be-
lenyugodott, hogy nem tehet semmit. Magányosan kell állnia 
a pusztaság közepén, még évszázadokon át. 

Aztán váratlanul minden másképp alakult. 
A nyár utolsó napjaiban egy csapat favágó jelent meg a fo-

lyóparton. Hosszú nyelű fejszéket, fűrészeket, köteleket hoz-
tak a hátukon. 

– Hát engem is elért a vég – sóhajtott a Fenyő. – Nem bán-
kódom miatta, zokszó nélkül fogom tűrni, bármi is történjék. 

Három napig csattogtak a fejszék. A Fenyő csak állt szótla-
nul, miközben törzsén a hasíték egyre mélyült. A harmadik na-
pon, kora délután megremegett a koronája. Mintha ágyút sütöt-
tek volna el, pusztító dörrenés rázta meg a vidéket. Az irdatlan 
törzs kettétört, az eget ostromló fa méltóságát veszítve a földre 
zuhant. Tehetetlenül hevert a köveken, és azt gondolta: 

– Megtörtént. Még pislákol bennem az élet, de hamarosan 
mindennek vége lesz. 

Előkerültek a fűrészek, s a favágók sorra levágták a Fenyő-

Mikor a Fenyő végre fel-
nyitotta levélszemeit, szomor-
kásan állapította meg, hogy 
semmi sem változott. Kietlen, 
kopár táj vette körül. A kőren-
geteg egyhangúságát csak a 
kanyargó Folyó törte meg. 

– Megint egy unalmas év! 
– dörmögte lemondóan. – Ki 
tudja már, hányadik! Szerin-
ted, Folyó, hány éves va-
gyok? 

– Fogalmam sincs – cso-
bogta a Folyó. – A régi dol-
gokra sajnos nem emlékszem. 
Elfolynak az emlékeim velem 
együtt. 

Néhány nap múlva dél fe-
lől egy csapat sarki csér érke- 
zett. A madarak megpihentek a 
Fenyő ágain. 

 

– Elhallgass! A halálodat kívá-
nod? – morgolódott a Szél. 

– Talán élnék még egy kis ideig, 
és láthatnék valamit a világból! 

– Ne reménykedj, öreg bará-
tom, nincs az a vihar, amely képes 
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Előkerültek a fűrészek, s a favágók sorra levágták a Fenyő-
ről az ágakat. Végül csak egyetlen hosszú, csupasz törzs ma-
radt. Akkor a favágók azt is elkezdték darabokra fűrészelni. 

Amikor a Fenyő elveszítette az ágait, elsötétült körülötte a 
világ. De csak vak lett, nem halott. Az élet még akkor is lük-
tetett benne, amikor darabokra vágták. 

A favágók a folyóhoz húzták a rönköket, kötéllel összekö-
tözték, s mint egy tutajt, a vízre bocsátották. 

– Még mindig élek – suttogta az egyik rönk, s körülötte a 
többi visszhangként ismételte: 

– Még én is élek, még én is, én is! 
A folyó szánakozva szólt hozzájuk: 
– Meglett hát, amire vágytál, vén csont! Utazhatsz a háta-

mon! Megteszek mindent, hogy élvezd az utolsó utadat. 
A Folyó hullámai húsz napon át terelgették a tutajt. Aztán 

munkások gázoltak a vízbe. Partra húzták a rönköket, s elkezd-
ték felhasítani. Ékeket, szekercéket vertek a száradó rostok 
közé. A Fenyő most már ezer darabra szakadt. Gerendák, pal-
lók, lécek sorakoztak a folyóparton. 

Amikor a rönkök belseje sorra feltárult, az élet is elillant 
mindegyikből. A halmokban álló gerenda, palló, léc már nem 
érzett semmit, halott anyag volt csupán. 

Az emberek hónapokon át munkálkodtak a rengeteg fa-
anyagon. A gerendákat forró gőzben meghajlították. A palló-
kat, léceket bepácolták. Fűrészeltek, fúrtak, faragtak. Aztán el-
kezdték a darabokat egymáshoz erősíteni. Szögeltek, szege-
cseltek, míg végül az ezer darabra szakított Fenyő ismét egyet-
len, erős test lett. Mikor a test összeállt, a munkások festékkel 
és lakkal vonták be. 

Hat hónap után a szorgos kezek végre megpihentek. Már 
csak az utolsó művelet volt hátra. Egy karcsú, hosszú rönköt, 
amelyik a Fenyő csúcsából származott, korábban félretettek. 
Most elővették, a kérgét lehántották, és elégedetten azt mond-
ták: 

– Milyen erős, egyenes árbóc! 
Azután felállították a test közepére, és egymást ölelgetve 

így kiáltoztak: 
– Végre, elkészült a hajó! 
Vízre bocsátották, az árbócra felhúzták a vitorlát, s a vá-

szonba belekapott a Szél. 
– Hej, most kelsz csak igazán útra, öreg barátom! – süvített 

a Szél. – Bejárod majd a világ minden szegletét. Kár, hogy er-
ről már nem lesz tudomásod! 

És akkor az árbóc, melyet nem hasítottak fel szekercék és 
ékek, melyből nem ölték ki még az életet, válaszolt a szélnek. 

– Tévedsz, Szél cimbora! Még mindig itt vagyok! 
A Szél meghallotta a gyenge hangot, s harsogva vitte az 

örömhírt: 
– Csoda történt! Az öreg vörösfenyő még mindig él! 
A hullámok vidáman csobogtak a hajótest alatt, s köszön-

tötték a Fenyőt. 
– El sem hiszem, hogy ez lehetséges! Megtisztelő, kedves 

Fenyő, hogy én kísérhetlek el a vándorutadon! 
– Különös a hangod, Folyó – csodálkozott a Fenyő. – Alig 

ismerek rád. 
– Ó, én nem a Folyó vagyok, hanem a Tenger. Mi még nem 

találkoztunk. De jól ismerem a Folyót, és ő sokat mesélt rólad. 
– Bocsáss meg, hogy tévedtem – mondta szomorkodva a 

Fenyő. – Tudod, csak érzem a víz ringatását, de nem látom 
magam körül a tájat. Örökre megvakultam. 

A vitorlarúdra madarak telepedtek, és hangos csivitelésbe 
kezdtek. 

– Szervusz, Fenyő! Megint mi vagyunk, a sarki csérek! Ha 
megengeded, mostantól veled maradunk. Mi leszünk a sze-
meid. Mindent elmesélünk, ami körülötted történik! 
 

– Nagyon kedves – szipogott a Fenyő. – Mind nagyon ked-
vesek vagytok hozzám. Az emberek megcsonkítottak, a látá-
somat elveszítettem, de hála nektek, mégsem lesz kínszenve-
dés a hátralévő életem. 

A Fenyő nem panaszkodott többé. Szilárdan állt a hajótest 
fedélzetén, átvészelt vihart, szakadó esőt és tikkasztó napsü-
tést. Bejárta a világot, és elfogadta ajándékba kapott második 
életét. 

Hónapok múltán, egy verőfényes reggelen a sarki csérek a 
Fenyő lelkendező szavaira ébredtek. 

– Istenem, milyen gyönyörű, kék az égbolt! 
A csérek felkapták a fejüket, s egymás szavába vágva 

kezdtek rikoltozni: 
– Nézzétek, nézzétek! A Fenyő újra lát! 
A matrózok meghallották a zajongó madarakat és felpil-

lantottak. Tátott szájjal bámulták a csodát, melyhez hasonlót 
még sohasem láttak. 

Az árbóc csúcsából két kis zöld hajtás tört az ég felé. Két 
kis fenyőágacska libegett a reggeli szélben. Mintha csak most 
bújtak volna ki a földből, s először csodálkoznának rá a végte-
len világ határtalan szépségére. 

Csesznák András 
 
  

 2.    8.            
               3.  
   1.              
   4.              
        7.    9.     
6.                 

                 
                 
                 
      5.           
                 
                 
 

1. Ez a bolygó van a legkö-
zelebb a Naphoz. 

2. Ez a bolygó követi az el-
sőt, másik neve: esthaj-
nalcsillag. 

3. Ez a bolygó olyan, ami-
hez fogható nincs több 
széles e világon! 

4. A vörös bolygó. 
5. Azt is mondjuk rá, hogy 

„füles” bolygó (távcsö-
vön át látszik ilyennek). 

6. A Naptól a hatodik 
bolygó. 

7. A harmadik legnagyobb 
átmérőjű bolygó. 

8. Ez a bolygó a Naptól szá-
mítva a nyolcadik – a ten-
gerek római istenéről ne-
vezték el. 

9. A mi bolygónk kísérője. 

A Föld napja bolygónk természeti környezetének megóvá-
sára hívja fel a figyelmet. Ötletét John McConnell vetette 
fel, egy 1969-ben San Franciscóban rendezett UNESCO 
konferencián. A naphoz kapcsolódó rendezvényeket ma 
már 175 országban tartanak, Magyarországon 1990 óta. 
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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 a megelőző 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 
Április 5. (kedd) Kommunális 
Április 12. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
Április 19. (kedd) Kommunális 
Április 25. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Április 26. (kedd) Kommunális 
 Lomtalanítás 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Április 5. (kedd) Kommunális 
Április 12. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
Április 17. (vasárnap) Kommunális 
Április 24. (vasárnap) Kommunális 
Április 25. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Április 26. (kedd) Lomtalanítás 

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

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

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

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

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

Gyűjtse inkább biológiailag lebomló zsákba, 
vagy komposztáljon! 

 

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

A közterületen lévő hulladéktárolók 
NEM KOMMUNÁLIS SZEMÉT TÁROLÁSÁRA VANNAK! 

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

 

Kommunális és zöldhulladékos zsákokat 
a következő helyeken lehet vásárolni 

tudják megvásárolni 

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

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

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

ÁLLÁS 
 Gondnoki munkára részmunkaidős munkatár-

sat keresek. Tel.: 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 
 

Legyen az Ön fotója a 

Balatonkenesei  Hírlap 
borítóján vagy oldalain! 

Várjuk képeit! 

balatonkenesehirlap@gmail.com 
 
 

 

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

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

 

Rejtvény- 
megfejtés 

A Föld napja 
Április 22. 

35. oldal 
1. Merkúr 
2.Vénusz 
3. Föld 
4. Mars 
5. Jupiter 
6. Szaturnusz 
7. Uránusz 
8.Neptunusz 
9. Hold 
 

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. 

Veszélyes fakivágás, 
favisszavágás 

megfelelő szakképesítéssel, 
gyakorlattal, 

zöldhulladék-elszállítással. 
Ingyenes árajánlatért 
hívjon bizalommal! 

Tel.: 70/4116683 

 

Legyen 
ez az Ön hirdetésének 

helye! 
 

Hirdessen 
a Balatonkenesei Hírlapban! 
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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 MÉSZÖLY GERGELY FOTÓJA. 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: ÁPRILIS 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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