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Kalota Gizella: Csönd 
A csönd világában élni. 
Semmit nem megítélni. 
Elfogadni az életet. 
Elfogadni a világot. 

Csöndben várni. 
Senkinek nem ártani. 
Elfogadni a valóságom. 
Elfogadni az életem. 

Bimbót hajtani, 
Csöndben kinyílni. 
Színes szirmokat kibontani, 
Illatozó virággá válni. 

Szirmokat szétszórva, 
Illatokat széthintve. 
Eggyé válni a csönddel, 
A csöndes világgal. 

 
 

Kenesei Öcsi József: 
Kikelet 

 
Tavasz egyszer van életedben, 
megjelenik, mint tüzes szerelem, 
befészkelődik az ifjú lelkedbe, 
s újra zsong minden érzelem. 
 
Lenge szellője arcod simogatja, 
szemed csiklandozza a szikrázó nap, 
gondolataidat a kéj borzolgatja, 
és mélán, remegve megadod magad. 
 
Ó, tavasz, te Isten kegyelme, 
ki a kikelettel rügyet fakasztva 
új életet és szép reményeket 
adsz az embernek örök ajándékba. 

 
 
 
 
 

József Attila: Május 
A rengő lomb virágban ég  
és készül a gyümölcsre,  
a nyilt uccára lép a nép,  
hogy végzetét betöltse.  
Iramlanak a bogarak,  
friss jelszavak repülnek.  
S az aranyba vont ég alatt,  
– mert beköszönt az ünnep –  
a szabadság sétára megy.  
Hős népe ágat lenget,  
s ő kézenfogva vezeti  
szép gyermekét, a rendet!  

1935 vége  
 

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 
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Szerkesztői előszó 
 

Május 
Úgy tűnik, végre tavasz van. A 

szezon mindenesetre már közel. E-
havi lapszámunkban a felkészülés-
sel is foglalkozunk: Kenese már 
várja a nyarat. 

Katonadalos találkozónak adott 
helyet Balatonkenese: az esemény-
ről a 13. oldalon olvashatnak. –Már 
előre tekint cikkében Erzsébet nő-
vér: a gyereknapról szól írása, me-
lyet május végén ünneplünk. A ren-
dezvényre, ahogy a többi kenesei 
programra is, mindenkit szeretettel 
várunk – reméljük, találkozunk! 
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Szeretettel köszöntök minden Kenesei 
Hírlap olvasót! Itt van a május, ami öröm 
mindannyiunk számára. Május elseje az 
idén rendkívüli módon köszöntött ránk: nem 
csak az első napos és igazán meleg hétvé-
génk volt itt, Balatonkenesén, de a munka 
ünnepe és az anyák napja is összekapcsoló-

dott. Remélem, a családoknak volt alkalma és lehetősége, hogy 
a szabadban élvezhessék a jó időt, egymás társaságát. 

Túl vagyunk a középiskolai ballagáson, folynak az érettsé-
gik; azt hiszem, valamilyen módon minden családot érint ez a 
tavaszi vizsgaszezon – vagy középiskolás, vagy egyetemista 
gyermek szinte mindenhol van, akik a vizsgákra készülnek. Ez 
egyben azt is jelzi, hogy a tavaszi feltöltődés, felkészülés a vé-
géhez közeledik, és így van ez Balatonkenesén is. 

A május már a nyári szezonra való ráhangolódás időszaka 
városunk számára is. Lassan elmondhatjuk, hogy a körforga-
lom építésével a célegyenesbe fordulunk, és május végén – a 
reményeink és a kivitelező ígérete szerint – átadásra kerül. Ad-
dig még természetesen sok munka van hátra, és az ezzel járó 
kellemetlenségekért most is, mint már annyiszor, szíves türel-
müket és elnézésüket kérjük. Abban a reményben tesszük ezt, 
hogy a végén együtt fogunk örülni, hogy biztonságban tudjuk 
majd megközelíteni az üzleteket, a gyógyszertárat, az iskolát, 
az orvosi rendelőt. És nemcsak magunkat, hanem idősebb hoz-
zátartozóinkat, gyerekeinket is nagyobb biztonságban tudhat-
juk a körforgalom által. 

Más munkálatok is folynak: átadtuk a Táncsics utca meg-
újult járdáját, útburkolatát, s a katolikus temp-
lom környékén közlekedők is azt tapasztalhat-
ják, hogy fákat nem bántva, nem kivágva par-
kolókat alakítunk ki és rendezünk a Hősök 
kertje melletti területen. Természetesen ez a 
Hősök kertjét nem érinti, de úgy gondoljuk, 
hogy a belvároshoz méltó parkolási helyzetet 
kell teremtenünk, és az eddig murvás, rende-
zetlen területet szép és 21. századi, térkövezett 
parkolóval pótoljuk. Terveink között szerepel 
továbbá, hogy a katolikus templom előtti út-
burkolatot is megújítsuk, hiszen ha már a Ma-
gyar Közút a körforgalmat megteremti, kap-
csolódó területként nem maradhat érintetlenül 
és a régi állapotában az a kis köz, amely a Tán-
csics utcára vezet, illetve a katolikus közösségi 
ház előtti bitumenezett terület is új burkolatot 
kap. Ezt a település saját költségvetéséből fi-
nanszírozzuk. 

A másik szembetűnő változás, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal úgynevezett hátsó, kis épü-
lete a külső megújulás után lassan belül is kor-

szerűbbé válik. Ezzel rendezettebb és méltóbb körülményeket 
tudunk teremteni a munkatársaink számára. 

A tavaszi, nyári felkészülés már mindannyiunk lelkében 
azt vetíti előre, hogy idén is meleg, forró nyarunk lesz, amikor 
a Balaton összes örömét élvezni tudjuk. Reméljük, hogy az 
idelátogató vendégeink is elégedettek lesznek nyári program-
jainkkal, a strandokkal, a Balatonnal, sétahajójáratunkkal és a 
kenesei környezettel. Hiszem, hogy mindenki megtalálja vá-
rosunkban azt a kedves sarkot, kuckót, vagy éppen programot, 
amire azt mondja, hogy igen, ezért érdemes ide eljönni, érde-
mes itt élni. 

Természetesen vannak nehézségek és problémák, amelye-
ket közösen és párbeszédre alapozva meg tudunk oldani – leg-
alábbis az eddigi tapasztalataink ezt mutatják. 

A május végi gyereknap mindig meghatározó program Ba-
latonkenesén. Idén is sort kerítünk az Újszülöttek ligetében a 
2021-ben születettek köszöntésére, és tiszteletükre fát ültetünk. 
Gyermeknapi programokkal is készülünk – remélem, minden 
apróság élvezni fogja a lehetőségeket, amelyeket a szervezők kí-
nálnak számukra. Talán elmondhatjuk, hogy Kenesén élni és 
felnőttnek lenni jó, de gyereknek lenni is érdemes. 

Nem sokkal a gyereknap után, június elején és közepén kö-
vetkeznek az iskolai és óvodai ballagások – a mi iskolásaink 
és óvodásaink is a célegyenesbe fordulnak, és tűkön ülve vár-
ják, hogy elkezdődhessen a vakáció. 

A május végi, fokozódó jó időben egymásra vigyázva 
használjuk strandjainkat, közterületeinket. Óvjuk és védjük 
Kenese természeti kincseit, de ugyanígy vigyázzunk a másik 
emberre is! A Balaton csábító lehetőségeit az emberi értelem 
és racionalitás mentén használjuk, mert balesetek nagyon 
könnyen történhetnek, de ezeket kellő odafigyeléssel meg tud-
juk előzni. Ha valaki már bajba kerül, figyeljünk rá és próbál-
junk neki segítséget nyújtani. 

Végezetül kérem, engedjék meg, hogy Balatonkenesén 
minden édesanyának és nagymamának jó egészséget, sok örö-
met és boldogságot kívánjak! A családoknak felejthetetlen 
együtt töltött májusi perceket, jó időt kívánok! Várjuk együtt 
közösen a nyarat! 

Jurcsó János 
polgármester 

Júniusi előzetes 

Szezonra hangolódunk… 

Szalay Rita fotója 
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A 2022. március 31-én megtartott képviselő-testületi ülé-
sen elsőként a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2021. évi 
beszámolóját tárgyalták a képviselők, amelyben Éliás Gábor, 
a balatonkenesei rendőrőrs parancsnoka tett jelentést városunk 
közbiztonságának és közrendjének helyzetéről. 

Balatonkenese a turisztikai szezonban és azon kívül is a 
Balaton-part egyik legbiztonságosabb települése. A közbizton-
ság helyzete stabil, szélsőséges megnyilvánulásoktól mentes. 

Éliás Gábor fél éven át a veszprémi kórház parancsnokhe-
lyettesi feladatait látta el, távollétében helyettese vezette a he-
lyi őrsöt. 

Az ülésen jelen volt Éliás Gábor őrsparancsnok és Bor-
bély Zoltán, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője is. 
Borbély Zoltán megköszönte az Önkormányzat és a balaton-
kenesei Polgárőrség munkáját, mint fontos stratégiai partnere-
két. A rendőrség állományában a fluktuáció jelen van, de az 
állomány biztosítja a területet. 

Jurcsó János polgármester elmondta, hogy a tavalyi sze-
zonban, a megerősített hétvégi szolgálat keretében kitűnően 
működött együtt a közterület-felügyelet és a rendőrség. 

A képviselők határozatban köszönték meg a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság dolgozóinak munkáját. 

A második napirendi pontban a Veszprémi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokságának 2021. évi beszámolóját tárgyalta és fogadta el a 
Testület. Jelen volt Frunza Octavian tűzoltó őrnagy, a Bala-
tonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság helyettes vezetője. 
A képviselők megköszönték a katasztrófavédelmi dolgozók 
munkáját. 

Beszámolót nyújtott be a Balatonkenesei Polgárőr Egye-
sület. A Balatonkeneséért Érdeméremmel kitüntetett szervezet 
2021-ben is rendszeres járőrszolgálatokkal felügyelte a tele-
pülés biztonságát, segítette a rendőrség munkáját. Reggelen-
ként segítették az iskolába igyekvő gyerekek biztonságos köz-
lekedését is. Az Egyesület 1454 órányi szolgálatot teljesített. 
Tagságukból elvesztettek egy főt, de 11 új polgárőrrel bővült 
az állomány. Sikeresen pályáztak a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. pályázatán: 300 000 és 350 000 forint összeget nyertek. A 
Katasztrófavédelemtől közel félmillió forintot és 300 000 fo-
rint értékű felszerelést nyertek. Még 2020-ban nyertek a Ma-
gyar Falu Programban 500 000 forintot, az egyesület 30 éves 
évfordulójának megrendezésére, melyet a járvány miatt 2021-
ben tartottak meg. A Megyei Polgárőr Szövetségtől 213 000 
forintot kaptak, melyet a működéshez szükséges beszerzésekre 
fordították. – A Képviselő-testület megköszönte az Egyesület 
munkáját. 

A Közművelődési Intézmény és Könyvtár működését 
2021-ben is befolyásolták a járványügyi korlátozások: szak-
mai céljaik csak részben valósultak meg. 2021-ben 165 napot 
tartott nyitva a Könyvtár, mely 30 nappal több volt a 2020. 
évinél. A könyvtári területen 3 közösségi esemény zajlott, 
melyre összesen 160 fő látogatott el. Az Intézmény dolgozói 
részt vettek a helyi járványügyi védekezésben. A zárva tartás 
miatt azonban előre tudtak lépni a háttérfeladatok teljesítésé-
ben. A Könyvtárban tovább folyt az állományapasztás, mely-
lyel a belső terek zsúfoltsága megszűnt, lehetőség nyílt a 
könyvtári terek átrendezésére. A Könyvtár állománya 2021. 

december 31-én 7942 dokumentum volt, jellemzőek könyvek. 
A gyűjtemény 385 kötettel bővült, 600 000 forint értékben. A 
dokumentumok feldolgozottsága 100%. 2021-ben helyisme-
reti gyűjteményt alakítottak ki. Céljaik megvalósításában az 
Önkormányzattal, a megyei könyvtárral, a település közneve-
lési intézményeivel, az egyházakkal, közintézményekkel, a 
Helyi Értéktár Bizottsággal, civil szervezetekkel, művelődő 
közösségekkel és magánszemélyekkel működnek együtt.  

A márciusi 
képviselő-testületi ülésen

történt 

A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE 
2021. 

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma: 534 
Ez 49,2%-ban magasabb az előző évinél (358). A növeke-
dést az eredményezte, hogy a hatóság két kiterjedt internetes 
csalást is vizsgált. 
Balatonkenese városában regisztrált bűncselekmények száma: 

63 
Regisztrált bűncselekmények éve Számuk 

2020 38 
2012 328 
2014 139 

Fő bűncselekménytípus: garázdaság, közterületen elköve-
tett rongálás. – Idegenforgalmi időszakban: alkalmi lopás. 

A nyomozások eredményessége javult: 2021-ben: 84,3% 
A felderítések eredményessége: 78,2% 
Balatonkenesén regisztrált, kiemelten kezelt bűncselek-

mény: a 2020. évi adatokkal azonos mértékű. 
Kiemelten kezelt ügy: napelemlopás a város külterületén. A 

felderítés sikeres volt. 
● Testi sértés: 3 alkalom. 
● Garázdaság: 3 alkalom. 
● Lopás: 22 alkalom. 
● Lakásbetörés: 5 alkalom. 
● Rongálás: 2 alkalom. 
● Közterületen elkövetett bűncselekmény: 15 alkalom. 
● Szabálysértés: 138 alkalom. 
Balatonkenese város lakosai közül: 43 fő. 

● Tulajdon elleni szabálysértés: 10 alkalom. 
 ● Szándékos rongálás: 7 eset. 
● Csalás: 2 eset. 
● Jogtalan elsajátítás: 1 eset. 
● Engedély nélküli vezetés: 4 alkalom. 
● Veszélyhelyzettel kapcsolatban: 4 alkalom. 
● Kiemelt közlekedési szabálysértés: 11 alkalom. 

Közlekedésbiztonság: a településen baleseti gócpont nincs. 
Közlekedési balesetek: 

● Súlyos: 1 eset. 
● Könnyű sérüléssel járó: 3 eset. 
● Anyagi kár keletkezésével járó: 10 eset. 
● Vaddal ütközés: 3 eset. 

Ittas vezetés miatt indult eljárás: 65 eset. 
Illegális migráció: rendszeres ellenőrzések a településen és 

az átvezető útszakaszokon. Ellenőrizték a településen dol-
gozó vendégmunkásokat is. 

A közbiztonság érdekében tett intézkedések 
● Közterületi jelenlét: lakossági bejelentésekre azonnal re-

agáltak. 
● Közrendvédelmi szolgálatteljesítés: 2021. október 1-ig a 

Magyar Honvédség által biztosított megerősítő erővel. 
● Rendezvénybiztosítás: állami ünnepek, kulturális és 

sportprogramok. 
Körzeti megbízottak száma: 6 fő 

● Státusz feltöltöttsége: 100%. 
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A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás (DBRHÖT) 2021-ben 3 alkalommal 
ülésezett, melyeken egyebek mellett megállapították a 2020-
as költségvetésben tervezett, a Társulás tagjai által fizetendő 
16 455 000 forint működési és fejlesztési hozzájárulás felosz-
tását. Négy önkormányzat rendelkezik hátralékkal. A beszá-
molóban tárgyalt időszakban Balatonszabadi Község Önkor-
mányzata kilépett a társulásból. 

Állami tulajdonban lévő ingatlanokat, egy lakóházat és 
egy utat kapott vissza Balatonkenese térítésmentesen a Ma-
gyar Falu Program keretében. 

Szintén a Magyar Falu Programban 40 millió forintot 
nyert a település a Petőfi és a Bocskai utca felújítására. Ehhez 
kapcsolódóan beszerzési eljárás indult. 

Tájékoztató hangzott el a Berek utca felújítására biztosí-
tott, vissza nem térítendő támogatásról: a Belügyminisztérium 
65 millió forintos összeggel járul a költségekhez. 

A Vak Bottyán strandra szóló belépők árának 50%-os 
csökkentését kérte tagjai számára az Alsóréti Üdülő Egyesü-
let. A Képviselő-testület a kérelmet továbbtárgyalásra alkal-
masnak javasolta. 

A továbbiakban településrendezési eszközök módosításá-
ról tárgyaltak a képviselők: a 3708 hrsz. ingatlan esetében a 
kérelmet befogadták, azt a következő rendezési terv módosí-
tása során vizsgálják. A 4846/2, 4846/3, 4846/4, 4846/5, 
4846/6 és 48486/7 hrsz. ingatlanok esetében 5 igen és 0 nem 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett a Testület megindította a te-
lepülésrendezési eszközök módosítási folyamatát, s tervezőket 
kértek fel a tervdokumentáció előkészítésére. 

A Kenese Marina-Port Zrt. kérte, hogy az ingatlanuk mel-
letti, 4734/4 hrsz., önkormányzati tulajdonban lévő telket, 
gondozásáért cserébe hosszútávon használhassa. A Képviselő-
testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett hozzá-
járult a kérelemhez. 

Nem támogatta a Testület a Wasserstart Sportkör Szörf-
iskola Kft. vízisportszer-kölcsönzéssel és sportoktatással kap-
csolatos kérelmét. 

2022. április 1-től Balatonkenese Város Városgondnok-
sága üzemelteti a sporttelepet. Az erről szóló határozatot a 
Testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett hozta 
meg. 

– nk – 

A BALATONFŰZFŐI 
HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 

2021-ES BESZÁMOLÓJA 
A parancsnoksághoz tartozó terület: 12 település, 311,71 km2, 

28036 fő állandó lakó. 
● 2 település: a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság 

elsődleges műveleti körzete. 
Veszélyes üzemek a területen: 

● Felső küszöbértékű: 7 
● Alsó küszöbértékű: 1 
● Küszöbérték alatti: 2 

Káresemények: 389 eset. 
● Tűzesetek 

● Beavatkozást igénylő: 62 eset. 
● Téves jelzés: 78 eset. 
● Szándékosan megtévesztő jelzés: 1 eset. 
● Kiérkezés előtt felszámolt: 16 eset. 

● Műszaki mentések 
● Beavatkozást igénylő: 109 eset. 
● Téves jelzés: 8 eset. 
● Szándékosan megtévesztő jelzés: 0 eset. 
● Kiérkezés előtt felszámolt: 14 eset. 

Természeti eredetű kockázat helyszíni ellenőrzése 
● Utcai csapadékelvezetők 

● Balatonalmádi Járás: 80 alkalom. 
● Balatonfüredi Járás: 106 alkalom. 

● Szabadtéri tűzeset kockázati helyszín 
● Balatonalmádi Járás: 0 alkalom. 
● Balatonfüredi Járás: 0 alkalom. 

● Veszélyes fák, facsoportok 
● Balatonalmádi Járás: 0 alkalom. 
● Balatonfüredi Járás: 0 alkalom. 

Hatósági ellenőrzések, szemlék 
● Szabadtéri tűzesetet követő helyszínelés 

● Balatonalmádi Járás: 4 alkalom. 
● Balatonfüredi Járás: 3 alkalom. 
● Székesfehérvári Járás: 1 alkalom. 

● Melegedőhely 
● Balatonalmádi Járás: 24 alkalom. 
● Balatonfüredi Járás: 0 alkalom. 
● Székesfehérvári Járás: 0 alkalom. 

● Téli felkészüléssel kapcsolatban 
● Balatonalmádi Járás: 3 alkalom. 
● Balatonfüredi Járás: 1 alkalom. 
● Székesfehérvári Járás: 0 alkalom. 

● Vis maior helyszín utólagos ellenőrzése 
● Balatonalmádi Járás: 1 alkalom. 
● Balatonfüredi Járás: 1 alkalom. 
● Székesfehérvári Járás: 0 alkalom. 

 

Nyertes pályázatok 
a Magyar Falu 2022. programban 
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar 
Falu Program 2022. keretein belül Balatonkenese Város Ön-
kormányzata három pályázata is támogatásban részesült. 

Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása – 
7.820.429 Ft 

 
 
 
 
 

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 
5.345.865 Ft 

 
 
 

 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, 
vízelvezető rendszer építése, felújítása – 

44.662.849 Ft 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszönjük Magyarország Kormánya támogatását! 

A pályázati forrásból a Soós Lajos utca jár-
dája újul meg. A járda teljes, helyenként jár-
hatatlan szakasza felújításra várt.  
A forrás lehetővé teszi, hogy ismét egy telje-
sen felújított, új, közlekedésre alkalmas, sta-
bil járdaszakasz készüljön Balatonkenesén. 
 

Urnafal épül a Balatonkenese Vá-
ros Önkormányzata fenntartása a-
lá tartozó katolikus temetőben. 

Útépítés történik az Alsóréti utcában és 
a Kosztolányi Dezső utca Vak Bottyán 
és Alsóréti utca közötti szakaszán. A 
támogatásból a jelzett útszakaszokon 
új, szilárd burkolatú utat alakítunk ki. 
A forrás lehetővé teszi, hogy Balaton-
kenese felújításra, építésre váró útjai 
közül egy ismét elkészüljön. 
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A 2022-es országgyűlési választások és népszavazás balatonkenesei eredményei

 
 
A névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma 743 

Megjelent 555 (74,70%) 
Nem jelent meg 188 (25,30%) 
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli  
szavazólapok száma 0 

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok  
száma 555 

Eltérés a szavazóként megjelentek 
számától (+ / –) 0 

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok  
száma 1 

Érvényes szavazólapok száma 554 
 

Jelölt Érvényes szavazatok 
Kontrát Károly 
Fidesz – KDNP 320 (57,76%) 

Benedek Szilveszter 
DK – Jobbik – Momentum – MSZP – LMP 
– Párbeszéd 

157 (28,34%) 

Kárpáti Zoltán 
MKKP 28 (5,05%) 

Kovács Attila 
Mi Hazánk 23 (4,15%) 

Berta Ákos 
MEMO 17 (3,07%) 

Dalmadi Róbert 
Normális Párt 9 (1,62%) 

 

 
 
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 2250 
Belföldön az adott településre átjelentkezettek száma 114 
Külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgárok 
száma, akiket innen vettek külképviseleti névjegyzékbe 118 
 
1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési in-

tézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányult-
ságokat bemutató foglalkozást tartsanak? 

Érvényesen szavazott 1076 (50,37%) 
Érvénytelenül szavazott 477 (22,33%) 
Nem szavazott 583 (27,30%) 

Igen: 71 (6,60%) – Nem: 1005 (93,40%) 
 

2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi át-
alakító kezeléseket népszerűsítsenek? 

Érvényesen szavazott 1075 (50,33%) 
Érvénytelenül szavazott 478 (22,38%) 
Nem szavazott 583 (27,29%) 

Igen: 31 (2,88%) – Nem: 1044 (97,12%) 
 

3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket 
befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül 
mutassanak be? 

Érvényesen szavazott 1069 (50,05%) 
Érvénytelenül szavazott 484 (22,66%) 
Nem szavazott 583 (27,29%) 

Igen: 43 (4,02%) – Nem: 1026 (95,98%) 
 

4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megvál-
toztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg? 

Érvényesen szavazott 1060 (49,63%) 
Érvénytelenül szavazott 493 (23,08%) 
Nem szavazott 583 (27,29%) 

Igen: 38 (3,58%) – Nem: 1022 (96,42%) 

Az adatok forrása: Nemzeti Választási Iroda
– https://www.nvi.hu

 
 

Balatonkenese, 001. számú szavazókör  
 
A névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma 698 

Megjelent 489 (70,06%) 
Nem jelent meg 209 (29,94%) 
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli  
szavazólapok száma 0 

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok  
száma 488 

Eltérés a szavazóként megjelentek 
számától (+ / –) – 1 

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok  
száma 5 

Érvényes szavazólapok száma 483 
 

Jelölt Érvényes szavazatok 
Kontrát Károly 
Fidesz – KDNP 276 (57,14%) 

Benedek Szilveszter 
DK – Jobbik – Momentum – MSZP – LMP 
– Párbeszéd 

144 (29,81%) 

Kovács Attila 
Mi Hazánk 34 (7,04%) 

Kárpáti Zoltán 
MKKP 15 (3,11%) 

Berta Ákos 
MEMO 11 (2,28%) 

Dalmadi Róbert 
Normális Párt 3 (0,62%) 

 

Balatonkenese, 002. számú szavazókör 

 
 
A névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma 695 

Az ebbe a szavazókörbe átjelentkezett 
választópolgárok szám 114 

Megjelent 
– a szavazókörben lakcímmel rendelkezők 519 (74,68%) 

Nem jelent meg 176 (25,32%) 
Megjelent 
– átjelentkezéssel szavazók 111 (97,37%) 

Nem jelent meg 3 (2,63%) 
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli  
szavazólapok száma 0 

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok  
száma 518 

Eltérés a szavazóként megjelentek 
számától (+ / –) – 1 

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok  
száma 8 

Érvényes szavazólapok száma 510 
 

Jelölt Érvényes szavazatok 
Kontrát Károly 
Fidesz – KDNP 263 (51,57%) 

Benedek Szilveszter 
DK – Jobbik – Momentum – MSZP – LMP 
– Párbeszéd 

207 (40,59%) 

Kovács Attila 
Mi Hazánk 21 (4,12%) 

Kárpáti Zoltán 
MKKP 13 (2,55%) 

Berta Ákos 
MEMO 6 (1,18%) 

Dalmadi Róbert 
Normális Párt 0 (0,00%) 

 

Balatonkenese, 003. számú szavazókör Népszavazás 
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Parkolóhelyek kialakítása 
Balatonkenesén 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 
Hősök kertje mellett szilárd burkolatú par-
kolót alakítunk ki. A munkálatok tervezetten 
2022. április 19-én (kedden) indultak.  
Kérjük Önöket, hogy a munkálatok idejére a 
parkolást ezen a területen mellőzzék! 
A parkolókialakítás fakivágással nem jár!  
Köszönjük megértésüket és türelmüket! 

 

A körforgalom 
építési munkálatai 
A beruházó Magyar Közút NZrt. megbízásá-
ból, a Duna Aszfalt Kft. fővállalkozásában és 
a STRABAG Építő Kft. kivitelezésében épül 
Balatonkenese városközpontjában az új kör-
forgalmi csomópont. 

A kivitelezési munkák ütemezéséről a vál-
lalkozó az alábbiak szerint tájékoztatja a la-
kosságot: 
● 2022. április 11-től módosult az ideigle-

nes forgalmi rend. A már elkészült körfor-
galmi ágak felhasználásával, a körforga-
lomban a KRESZ szabályai szerint kell 
közlekedni. 

● Kollégáink a táblázást ennek megfelelően 
módosították. Kérjük, hogy ne megszo-
kásból közlekedjenek, vegyék figye-
lembe a táblák jelzéseit! 

● A Bajcsy-Zsilinszky utca továbbra is 
zárva marad, a bolt parkolójának megkö-
zelítése nem változik. 

● Kisebb helyi, rövid ideig tartó korlátozá-
sok továbbra is várhatóak. Az április 18-
val kezdődő héttől megkezdődnek a gáz-
vezeték kiépítési munkálatai is. 

● A vállalkozó a munkák további ütemezé-
séről, illetve a forgalomkorlátozások mér-
tékéről és módjáról folyamatosan tájékoz-
tatja Balatonkenese Város Lakosságát és 
Önkormányzatát. 

A kivitelezési munkák idejére 
kérjük szíves megértésüket és türelmüket! 

 
 
 
 
 
 

 

 

Nyári elozetes! 
Muzsikáló Tájház 2022. 

A Pannónia Népzenei és Kulturális Egyesület pályázati forrásból az idei évben 
is három alkalommal szervezi meg a Muzsikáló Tájház programsorozatot. 

Tervezett időpontok: 2022. július 1. péntek – 2022. július 8. péntek 
– 2022. július 22. péntek 

A Balatonkenesei Tájház a koncertek ideje alatt az érdeklődök számára nyitva áll.
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Értesítjük betegeinket, hogy 
2022. május 1-től 

a Balatonkenese I. sz. Háziorvosi szolgálat 
rendelési ideje az alábbiak szerint módosul: 

Hétfő: 12:30-14:30 
Kedd: 10:00-12:00 
Szerda: 12:30-14:30 
Csütörtök: 10:00-12:00 
Péntek: 12:30-14:30 
Helyettesít: Dr. Erdős Tamás 

Tel.: 06 88/481-340 
Sürgős esetben a fenti telefonon érhető el, 

8:00-16:00 óráig. 
16 óra után másnap reggel 8 óráig 

a Balatonalmádi Orvosi ügyelet 
vehető igénybe. 

Megértésüket köszönjük! 
 

Lejáró okmányok cseréje 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási 
Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy a veszélyhely-
zettel összefüggő rendelkezések alapján a 2020. március 
11. és 2022. május 31. között lejárt, illetve lejáró sze-
mélyazonosító igazolványok, vezetői engedélyek és útle-
velek 2022. június 30-ig érvényesek Magyarországon. 
Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a zökkenőmentes ügyin-
tézés, a torlódások és a hosszantartó várakozás elkerülése 
érdekében minél előbb gondoskodjanak a lejáró okmá-
nyok cseréjéről. 
Az ügyintézéshez kérjük szíveskedjenek magukkal hozni 
a lejárt okmányukat, a lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt (lakcímkártyát), a vezetői engedély cseréjéhez az 
orvosi alkalmassági véleményt. 
A lejáró okmányok cseréjéhez nincs szükség előzetes idő-
pontfoglalásra a kormányablakokban, de a várakozási idő 
minimalizálása érdekében javasoljuk az időpontfoglalást. 

Időpontfoglalás telefonon: 1818, 
online: https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 

A Balatonalmádi Járási Hivatalhoz tartozó Balatonalmádi 
és Balatonfűzfői Kormányablak ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő:   8:00-18:00 
Kedd:   8:00-15:00 
Szerda:   8:00-18:00 
Csütörtök:   8:00-16:00 
Péntek:   8:00-13:00 
Ne hagyja az utolsó pillanatra! 

A sorban állás elkerülése érdekében 
vezetői engedélyét (jogosítvány) 

személyes ügyintézés nélkül is meghosszabbíthatja. 
Ha lejárt a jogosítványa, az új okmányt – az orvosi alkal-
massági vizsgálat után – személyes ügyintézés nélkül, au-
tomatikus eljárásban is megkaphatja. Ehhez egy online nyi-
latkozatot kell kitölteni, amelyet – a részletes tudnivalók-
kal együtt – a megújult magyarorszag.hu oldalon, az a-
lábbi elérési útvonalon talál: 

https://magyarorszag.hu/ Ý Okmányok Ý Vezetői 
engedély Ý Nyilatkozat a vezetői engedély automa-
tikus hivatalbóli meghosszabbításához 

A meghosszabbítás online ügyintézése illetékmentes. 
A jogosítvány meghosszabbítása az automatikus ügyinté-
zésre vonatkozó nyilatkozat hiányában 4000 forintba 
kerül. Nyugdíjkorhatárt betöltő igénylő esetén az összeg 
1500 forintra módosul. 

Az online igénylés három egyszerű lépése 
1. Orvosi vizsgálat (felkerül az EESZT-be). 
2. Fénykép rendelkezésre állásának ellenőrzése: ameny-

nyiben más személyi okmánya (személyi igazolvány, út-
levél, jelenlegi vezetői engedély) kiállításának napja há-
rom évnél nem régebbi, akkor a megfelelő fénykép ren-
delkezésre áll a nyilvántartásban az új vezetői engedély 
kiállításához, ezzel teendője nincs. Ellenkező esetben, ki-
zárólag fényképfelvételezés céljából, személyes megje-
lenése szükséges bármely kormányablakban. 

3. Online nyilatkozattétel: ügyfélkapu regisztráció birto-
kában a magyarorszag.hu oldalon (az előző két feltétel 
teljesülését követően). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kedves Keneseiek, Nyaralók, Látogatók, Turisták! 

Sokfelé működik egy mozgalom, amit szeretnénk Balatonke-
nesére is elhozni. A lényeg, hogy kreativitásunkkal örömet 
okozzunk, egy kis fényt hozzunk a szürke mindennapokba, 
ösztönözzük az embereket, hogy nyitott szemekkel járjanak. 
Kérjük, csatlakozzatok! Gyűjtsetek kavicsokat, fessétek 
meg és rakjátok le őket bárhol. A kavicsokat a városunk-
ban helyezzük ki, de nem kell, hogy itt maradjanak.  
Szép dolog, ha a megtalált követ újra lerakjuk valahol más-
hol, hogy más is örülhessen. 
Posztoljátok Facebook oldalunkon, hogy hol találtátok a köveket: 

www.facebook.com/kovesskenese/ 
így követni tudjuk őket. Használjátok a következő kifejezéseket: 

#kövesskenese – #megtaláltam – #énkészítettem – 
#cserekövek – #megtartottam 

Néhány szabály: 
● A kavicsokat csak fessük meg (pl. akrillal), lakkozzuk, 

hogy vízálló legyenek. Ne ragasszunk rá semmit (termé-
szet- és állatvédelem). 

● Fontos, hogy írjátok rá a csoport nevét: Köves/s/ Kenese. 
● Csak ott helyezzünk el a kavicsokat, ahol kárt nem okoz-

hatnak, pl. ne kocsikra, magánterületre, boltokba. 
● Ne tegyük olyan helyekre, ahol kutyák lepisilhetik. 
● A kő mérete a célnak feleljen meg, legyen könnyen vi-

hető, hordozható. 
Köszönjük, ha velünk tartotok! 

a Kultúra Háza csapata 

Kenese – Nyiss a Balatonra! 



Balatonkenesei Hírlap                     – 10 –  2022. május 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. projektjének célja a MÁV Zrt. 29-es számú Székesfehérvár–Tapolca vasút-
vonalán található felvételi épületek, állomási előterek felújítása, átépítése és akadálymentesítése, továbbá az állomások 
és megállóhelyek közvetlen környezetének rekonstrukciója az utasok komfortérzetének növelése érdekében. A projekt so-
rán Balatonkenese vasútállomása is megújul. 

Balatonkenese Város Önkormányzata kérésére a NIF Zrt. megküldte a beruházással kapcsolatos látványterveket, melyet 
megosztunk Önökkel. 

Vasútállomások újulnak meg a Balaton északi partján 
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Csapatunk áprilisi mérkőzései közül lapzártánkig né-
gyet játszottak le. Az összesítésben a Balatonkenese 
VSE jelenleg az első helyen áll. 

Eredmények 
Balatonkenese VSE – Pécselyi SE 

Balatonkenesei Sportpálya, 2022. 04. 02. 16:30 
7 – 2 (1 – 2) 
Gólszerzők 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

0 – 4 (0 – 0) 
Gólszerzők 

 
 
 
 

Balatonkenese VSE – Jásd-Csetény 
Balatonkenesei Sportpálya, 2022. 04. 16. 17:00 

13 – 0 (5 – 0) 
Gólszerzők 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakonyszentlászló KSE – Balatonkenese VSE 
Bakonyszentlászlói Községi Sportegyesület Sportpálya, 

2022. 04. 24. 17:00 
3 – 2 (1 – 1) 

 
 
 
 
 
 

A Balatonkenese VSE további mérkőzéseinek listáját 
előző havi lapszámunkban találják. 

Szurkoljunk együtt Balatonkenese csapatának! 
 

Továbbra is 
nagyszerű formában 

Balatonkenese futballcsapata! 

Balatonkenese VSE 
 
Takács Péter 35’ 
 
Takács László 48’ 
Cseh Kristóf 55’ 
Takács Richárd 71’ 
Takács Péter 72’ 
Takács Richárd 81’ 
Takács Péter 82’ 

Pécselyi SE 
Angyalos Lénárd 33’ 
 
Lénárt László 44’ 

Balatonkenese VSE 
Takács László 46’ 
Polgár Gábor 49’ 
Polgár Gábor 83’ 
Takács László 87’ 

Olaszfalu SK 

Balatonkenese VSE 
Horák Márk 6’ 
Rumpler Gábor 8’ 
György Csaba 29’ (öngól) 
Polgár Gábor 31’ 
Takács Richárd 35’ 
Kovács Richárd 47’ 
Polgár Tibor 50’ 
Kuti Levente 51’ 
Polgár Gábor 74’ 
Polgár Tibor 78’ 
Takács Péter 81’ 
Polgár Gábor 83’ 
Polgár Gábor 88’ 

Jásd-Csetény 

Bakonyszentlászló KSE 
 
Nyári Ákos 36’ 
Keszthelyi Krisztián 55’ 
Nyári Olivér 86’ 

Balatonkenese VSE 
Veres Koppány 23’ 

Újabb versenyeken járt 
Lencse Gábor 

– „Megyünk tovább!” – 
Hosszútávfutónk nem pihen: a római maraton után újabb 
két versenyen indult. 

XIX. Motherson Szigetköz Félmaraton, 
Mosonmagyaróvár 

Táv: 10 km 
Hivatalos idő: 34:54; 3:29min/km 
Helyezés: absz.: 4. hely 
kategória (1980-1991): 2. hely 

Gábor majdnem a táv feléig 3. helyen haladt. A 7. km-nél 
kezdett nehezedni számára a pálya, de erőt vett magán és 
nekiállt küzdeni a dobogóért. A nagy hajrá a végén nem 
ment, így a magabiztos 4. helyen ért célba, csupán 6 másod-
perc hátránnyal. Időeredménye az egyéni rekordjától 25 
másodperccel maradt el. – Korosztályi kategóriájában vi-
szont második helyezést ért el. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Szeged Maraton 
Táv: 21,1 km  
Hivatalos idő: 1:19:59 
Helyezés: absz. 4. hely  

A versenyt Gábor próbának szánta a félmaratoni országos 
bajnokság előtt. – A 4. km-ig az élbollyal haladt, onnantól 
nem tudta tartani velük a tempót. Persze így sem kell elke-
serednie, hiszen a versenyt az abszolút 4. helyen fejezte be. 
Bár időeredményével nem igazán elégedett, de ahogy ígéri: 
„Megyünk tovább!! Ígérem igyekszem minél előbb hátra-
hagyni a negatívumokat, és újra 100%-ban hinni magam-
ban!” 
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A VÁROSGONDNOKSÁG HÍREI 
  

 
 
 

Balatonkenese Város 
Városgondnoksága 

munkatársakat keres 
az alábbi pozíciókra: 

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

Jelentkezni a 
varosgondnoksag@balatonkenese.hu 

e-mail címen, 
vagy személyesen lehet, 

a Városgondnokság telephelyén, 
a Fő utca 43-ban 

leadott önéletrajzzal. 

A tárgyban tüntessék fel: 
„Jelentkezés – álláspályázat”. 

Kérdés esetén érdeklődni lehet a 
+36 (88) 481-650-es telefonszámon. 

 
 

Felkészülés a szezonra 
Balatonkenese Város Városgondnok-

sága megkezdte a felkészülést a nyári 
szezonra. 

A napi település-karbantartási felada-
tok mellett üzembe helyezték a fűnyíró-
kat és fűkaszákat, több helyszínen fákat 
ültettek, virágosítottak. Az utak portala-
nítása, takarítása folyamatosan zajlik. 

A játszótéri eszközök állapotát sorra el-
lenőrzik, ha szükséges javítják, festik a já-
tékokat, valamit több helyen is pótolták a 
homokot. 

Az intézmény munkatársai mindemel-
lett elkészítették a Református Templom 
előtti járda és út közötti lépcsőt, megújítot-
ták a piactér asztalait, és a hirdetőtáblákat. 
 

BALATONKENESE VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA 
8174 Balatonkenese, Fő utca 43. 

Tel.: 88/481-650, 06 30/320-51-02 – E-mail: varosgondnoksag@balatonkenese.hu 
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Katonadalos találkozó 2022 – Balatonkenese 
Az idei évben 14. alkalommal rendezték 

meg a Katonadalos találkozót. 
A rendezvény házigazdája a balatonke-

nesei Pannónia Népzenei és Kulturális 
Egyesület, valamint a Szivárvány Népdal-
kör. 

A találkozó az MH Rekreációs, Kikép-
zési és Konferencia Központban, sokunk-
nak ismertebb nevén Honvéd Üdülőben, a 
Pannónia Népzenei és Kulturális Egyesület
szervezésében az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által, az „Előadó-művészeti tör-
vény végrehajtásából adódó feladatok / Ki-
emelt művészeti célok megvalósításának tá-
mogatása minősítéssel nem rendelkező 
énekkarok és zenekarok részére” címmel 
kiírt, nyílt pályázat támogatásával valósult 
meg.  

A Katonadalos Találkozó létrejötte a 
Balaton-környéki települések kezdeménye-
zésének köszönhető, célja az első és máso-
dik világháborúról való megemlékezés, er-
ről az időről szóló katonadalok segítségé-
vel. A találkozókon az ország több pontjá-
ról érkező dalkörök lépnek fel, az esemény-
hez illő dalcsokrokkal színesítik a műsort. 
A legkülönbözőbb korosztályok tagjai spe-
ciális érdeklődési körük mentén ismerik 
meg jobban egymás munkáját, tanulnak 
egymástól, megosztják egymással tapaszta-
lataikat. 

Az első találkozó 2008-ban volt Zán-
kán. A megrendezés jogát öt évre kapták a 
települések, Tapolca volt a következő állo-
más, Balatonfűzfő pedig 2018-ban vette át 
a találkozó szervezését. 2020-ban sajnos 
nem lehetett megtartani az eseményt, de 
2021-ben ismét megszervezte a Balaton 
Dalkör. 

Ezen a rendezvényen a dalkörök azt ja-
vasolták, hogy évente váltsák egymást a 
helyszínek. Balatonkenese ekkor vette át a 
14. Katonadalos találkozó szervezésének 
jogát. 

A 2022. április 9-én tartott rendezvé-
nyen részt vett Jurcsó János, Balatonkenese 
Város polgármestere, Szabó Tamás, Bala-
tonkenese Város képviselője, Simon-Jójárt 
Sándor nyugállományú ezredes, a Magyar 
Tartalékosok Szövetségének humanitárius 
megbízottja és Veszprém megyei egyesüle-
tének elnöke, Pauer Anna, az MHRKK 
Központ vezetőhelyettese, valamint a Hon-
védelmi Minisztérium képviseletében Zsiga 
Tamás dandártábornok, a Magyar Honvéd-
séggel való kapcsolattartásért felelős állam-
titkári főtanácsos. Kontrát Károly államtit-
kár sajnos nem tudott jelen lenni az esemé-
nyen, de a résztvevőknek sok erőt és jó 
egészséget kívánva reméli, hogy a jövőben 
részt tud venni a rendezvényeinken. 
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Ezúton mondunk köszönetet Piros Ottó 
ezredes úrnak, az MHRKKK vezetőjének, 
hogy biztosította számunkra a lehetőséget.
Köszönjük a Honvéd Üdülő minden, a ren-
dezvény előkészítésében, lebonyolításában 
részt vevő munkatársának, közvetlen segí-
tőinknek, Szabó Gee Gábornak és Havasi 
Marcellnek, hogy készségesen álltak hozzá 
a rendezvény sikeres megvalósításához.
Valamint köszönetet mondunk a Honvé-
delmi Minisztérium Társadalmi kapcsola-
tok és életpálya menedzsment főosztályá-
nak, hogy a Magyar Honvédség Légi Mű-
veleti Vezetési és Irányítási Központ az MH 
Veszprém Légierő Zenekar közreműködé-
sét biztosítani tudta. Köszönjük Simon-Jó-
járt Sándornak, hogy fővédnökséget vállalt
a találkozón, és támogatta, segítette mun-
kánkat. 

Nem utolsósorban köszönjük Balaton-
kenese Város Önkormányzatának, hogy tá-
mogatja munkánkat, törekvéseinket, me-
lyekkel Balatonkenese kulturális életének 
színesítéséhez kívánunk hozzájárulni. 

És nagybetűs KÖSZÖNET 
a résztvevő, fellépő csapatoknak: 

Szivárvány Népdalkör – Balatonkenese 
Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola

– Pécs 
Borostyán Népdalkör – Vörösberény 
Balatonvilágosi Népdalkör 

– Balatonvilágos 
Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör 

– Papkeszi 
Nagyvázsonyi Férfi Dalárda 

– Nagyvázsony 
Obsitos Dalárda – Vác 
Labdarózsák Dalkör – Vác 
Csobánc Népdalkör – Tapolca 
Vilonyai Népdalkör – Vilonya 
Sirály Népdalkör – Alsóörs 
Kék Balaton Népdalkör – Balatonfüred 
Balaton Dalkör – Balatonfűzfő 
Kadarka Férfi Éneklő Csoport 

– Nagycétény 
Batsányi Népdalkör – Tapolca 
Schneider Gyula és zenekara 
MH Veszprém Légierő Zenekar 

Reméljük, ismét találkozunk 2023-ban, 
a 15 éves Katonadalos találkozón, melynek 
szervezésével kapcsolatban Simon-Jójárt 
Sándor tett nagy bejelentést köszöntő be-
szédében: jövőre sem maradunk találkozó 
nélkül, mivel Sándor elindította a jubileumi 
rendezvény szervezését. 

Addig is kívánunk mindenkinek jó 
egészséget, sok erőt, örömteli, kellemes 
hangulatú próbákat, sikeres felkészülést! 

Szabó Andrea
Bollók Attila
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Két év kihagyás után újra a Víz Világnapját ünnepeltük… 
 
 
 
 
 
 
Idén márciusban a szokásosnál is jobban vártuk a Víz Világnapja 

alkalmából rendezett kenesei Víz Napi Balcsi Party-t, hiszen az elmúlt 
két évben a pandémia miatt nem tudtuk megtartani ezt a népszerű tavaszi 
szabadtéri programot. A járványhelyzet enyhülésével azonban ebben az 
évben már visszaállhatott a régi rend, és így március 27-én, vasárnap a 
Nők a Balatonért Egyesület (NABE) Balatonkenese-Balatonaka-
rattya csoportjával immár tizenharmadik alkalommal szerveztünk csa-
ládi délutánt a Széchenyi parkban – a víz jegyében. Az időjárás ezúttal 
rendkívül kegyes volt hozzánk, sok napsütést és kellemes tavaszi hőmér-
sékletet tartogatott számunkra, ami egy többórás szabadtéri-vízparti ren-
dezvény esetében igazi ajándék. 

A neves világnap minden évben más témára fókuszál, ezzel is kiemel-
ve, hogy az élet milyen sok területén van fontos szerepe a víznek. A 2022-
es világnap szlogenje – Felszín alatti vizek: láthatóvá tenni a láthatatlant
– arra a sajnálatos tényre hívta fel a figyelmet, miszerint a felszín alatti 
vizeink védelméről nagyon kevés szó esik a mindennapokban. 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is a Víz Napi Balcsi Party állandó 
helyszínén vártuk az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket: a Széchenyi 
parkban 14 órától kezdetét is vették az óvodásoknak és az iskolásoknak 
szervezett hagyományos programok és játékos vetélkedők. A nagyobba-
kat a nemrég megújult Víz Világnapi Totó és Kvíz várta, a vizes játékokban 
– pl. a vízipisztolyos célba lövésben, a horgászatban – pedig kicsik és 
nagyok is összemérhették az ügyességüket. A próbatételek közül idén is 
igen nagy sikert aratott a balatoni halak felismerése elnevezésű feladat, 
no meg a Balaton-puzzle, és ismét sokak tetszését elnyerte a rendkívül 
mutatós asztali szelektív hulladékgyűjtő szett is. 

A kézműves foglalkozásokon lelkesen alkotók többek között különféle 
origami figurákat – pl. vitorláshajót, vízcseppet – hajtogathattak. A mesé-
ket kedvelő kisebb és nagyobb lurkók pedig Kristóf és Csilla vízi kaland-
jait átélve üldögéltek a fűbe leterített pokrócon. 

Változatlanul népszerű „program” volt az ökológiai lábnyomszámítás, 
és a jeles naphoz kapcsolódó hagyományainkhoz híven idén is tartottunk 
vízkóstolást, ezúttal a szabadtéri „vízbárban”. Ennek keretében most is 
egy kanna ásványvíz és egy kanna csapvíz versengett egymással...  Nos, 
az össznépi kortyolgatás végén kicsik és nagyok idén is egyöntetűen 
állították: a kétféle szomjoltó közül a kenesei csapvíz a finomabb itóka! 
Ezek után következtek a „vizes” villámkérdések. Az érdeklődők a rendez-
vény ideje alatt megvásárolhatták a 2021-ben megjelent Fürdőélet Kene-
sén című könyvet, valamint a Vigyázz Rám! című balatoni társasjátékot. 

A jó hangulatú családi program zárásaként a tóparton énekkel köszön-
töttük a magyar tengert, majd hagyományainkhoz híven megkoszorúztuk 
a Balatont. 

Szűcs Anikó
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A Kippkopp Óvoda és 
„Kertész leszek…” 
A 2021/22. tanév tavaszán ismételten életbe lépett a 

Kippkopp Óvoda Kert Projekt. Monostory Gyula előkészü-
leteinek és közreműködésének köszönhetően a veteménye-
sünk megújult. 

Köszönettel tartozunk Gyuszi bácsinak az intézmé-
nyünk udvarának rendben tartásáért! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Örökös Zöld Óvoda lévén nagy hangsúlyt helyezünk 
arra, hogy a fenntarthatóság a mindennapjainkban szerve-
sen megjelenjen. Sok programot szervezünk intézmé-
nyünkben, amely ehhez hozzájárul. 

Idén fűszer- és gyógynövényekkel is próbálkozunk. 
Ezek nemcsak változatos formáikkal, hanem átható illatuk-
kal is felkeltik óvodásaink figyelmét: szívesen morzsolgat-
ják leveleiket és ismerkednek velük. A gyermekekkel közö-
sen ápoljuk növényeinket; figyelemmel kísérjük azok fejlő-
dését. Az óvodakert a változatos élővilág felfedezésére, 
megismerésére teremt lehetőséget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vodások találkoznak az élettelen és az élő természet jelensé-
geivel, tárgyaival, amelyekről ott közvetlen tapasztalatokat 
szerezhetnek. A kerti munka jellegű tevékenységek során a 
gyermekek elsajátíthatják az egymáshoz való alkalmazkodás 
képességét, megélhetik a közösségért való tevékenység örö-
mét, nyitottabbá, önállóbbá, fegyelmezettebbé, türelme-
sebbé, toleránsabbá válhatnak, vagyis fejlődik az egész sze-
mélyiségük. Eközben olyan nevelési célok is megvalósulnak, 
mint a motiváltság, kreativitás, a természet szeretete, tiszte-
lete, megóvása és az egészséges életmódra nevelés. A kert-
modell hozzájárul a gyermekek természettel való kapcsolatá-
nak létrejöttéhez, alakításához. 

Idén a tavaszfelelős csoport (Csipet-csapat) kezdemé-
nyezésére, a zöld óvoda jegyében újrahasznosított anya-
gokból készülnek az ablakokba a virágok. 

Kántor Zsuzsanna – óvodapedagógus 
óvodapedagógus 

Szakmai innováció 
a Kippkopp Óvoda és Bölcsődében 

Bemutatkozás 
A gyerekek csak Brigi néninek hívnak. 20 éve vagyok 

óvodapedagógus, ebből 16 évet Érden töltöttem egy óvodá-
ban. Családommal együtt költöztünk ide a városba, ahol na-
gyon jól érezzük magunkat, jó érzés, hogy mindenki szere-
tettel fogadott bennünket. 

Már óvodás koromban eldöntöttem, hogy én csakis 
„óvó néni” leszek. Pályám során a munkaközösség-veze-
tésbe is belekóstoltam, vezetőként is dolgoztam, de a leg-
jobban akkor érzem magam, ha a gyerekekkel lehetek. Min-
denféle tevékenységi formát szeretek, főképp kreatívkodni, 
mesélni, mozogni; a tevékenységeket igyekszem játékos 
formában megvalósítani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A másik örömforrást számomra a jóga jelenti. Az elmúlt 

évek alatt azt tapasztaltam, hogy a gyerekek mozgása, moz-
gáskoordinációjuk, kitartásuk, egyensúlyérzékük, általános 
mozgásfejlettségi állapotuk sokat romlott. A jóga gyakorlás 
során szerzett tapasztalataimból, annak pozitív hatásaiból ki-
indulva elvégeztem többféle jógaoktatói tanfolyamot, pl. ge-
rincjóga oktatói, gyermekjóga oktatói, valamint ennek moz-
gásfejlesztős továbbképzését is. Ezeket a jógaelemeket szí-
vesen alkalmazom magánéletemben és a munkám során is. 
Távlati terveim között szerepel, hogy itt, Balatonkenesén is 
fejlesszem a gyerekeket ezzel a módszerrel; ebben támogat 
engem az Intézményvezető is. Szeptembertől heti egy alka-
lommal a nagycsoportos korú gyerekek számára szeretnék 
térítésmentes foglalkozásokat tartani az óvodában. Meggyő-
ződésem, hogy ezzel hozzá tudok járulni a rám bízott gyer-
mekek egészséges fejlődéséhez, az átélt örömteli percek 
alatt észrevétlenül fejlődik pl. a gyerekek tartása, kitartása, 
figyelme, mozgáskoordinációja, társas kapcsolataik, türel-
mük, koncentrációjuk, egyensúlyérzékük, érzelmeik stb. 

Egy Varga Domonkos idézet az egyik kedvencem, 
benne van a pedagógiai hitvallásom:  

„Ő azt hiszi, csak játszik,  
De mi már tudjuk, mire megy a játék; 
 Arra, hogy a világban otthonosan mozgó,  
eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.” 

J. D. Brigitta 
óvodapedagógus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Zöld Fal, a 2022. év fajaival 
 

A Ficánka nagy- és közép-
ső csoportosai citromfüvet és 
zsályát ültettek; előtte meg-
vizsgálták a gyökérzetet és a 
levelek tulajdonságait, illatát. 
Szerencsére a földigiliszták jó-
tékony munkáját is megfigyel-
hettük élőben. 

A foglalkozások során ok-
okozati összefüggést és elemi 
következtetést feltáró kérdések
hangzanak el. A kertben az ó-
vodások találkoznak az élette-
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Bölcsode háza tájáról 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hosszú évtizedek munkája köti őt a Kippkopp Óvoda és 
Bölcsődéhez. Több száz gyermeket nevelt, tanított az aktuá-
lis elvárásoknak megfelelően, az emberi értékeket elsődlege-
sen szem előtt tartva. Lelkiismeretes munkájával felkészí-
tette a kicsiket az iskolai életre, élményekben gazdag isme-
reteket nyújtva a környezetükről. Csoportját a mesék vilá-
gába kalauzolta, és az anyanyelv helyes elsajátításában pél-
damutatásával, a versek, dalok igényes megválasztásával ki-
emelkedő szerepet töltött be a gyermekek életében. Több 
éven keresztül bölcsődei gondozónőként is dolgozott intéz-
ményünkben, a Maci csoportban. A szakmai színvonal eme-
lése érdekében, az óvodapedagógusi diploma megszerzését 
követően számtalan továbbképzést végzett el. A gyermek-
csoportban folyó munkát magas szakmai színvonalon, közö-
sen tervezték és valósították meg kolléganőivel. Színvonalas 
műsorokat mutattak be óvodai, városi és egyéb rendezvények 
alkalmával. Marcsi keze munkája nyomán esztétikus, igé-
nyes dekorációk születtek a faliújságokon, folyosón, csoport-
szobában. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedves, barátságos, mindig segítőkész, figyelmes egyé-

niségével belopta magát a gyerekek szívébe. A kollégákkal 
és a szülőkkel közvetlen, nagyon jó kapcsolatot alakított ki. 
Szakmai felkészültségével, tapasztalataival, ötleteivel segí-
tette nevelőtestületünk munkáját. A Nevelési Tanácsadó által 
javasolt gyermekek számára szenzoros integrált terápiát tar-
tott, lelkiismeretesen. Kiemelkedő szakmai munkáját nagy 
nyugalommal, türelemmel, kitartóan végezte. Valamennyien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Őszintén gratulálunk az elismeréshez! Kívánjuk, hogy 
nyugdíjas napjai sok pihenéssel, alkotómunkával, egészség-
ben és a lélek teljes harmóniájában teljenek! Köszönjük 40 
éves kitartó munkáját a közösségünkért! Jó egészséget és 
hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánok neki, a Kippkopp 
Óvoda és Bölcsőde dolgozói nevében! 

Galambos Lászlóné 
intézményvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcsi óvó nénitől búcsúzunk, 
nyugdíjba vonulása alkalmából 

 Elérkezett a nap, amikor mint kol-
léganőnktől, óvodánk oszlopos tagjá-
tól, Tóth Gézáné Marcsi óvó nénitől
búcsúzunk. A Csipet-Csapat csoport
gyermekei és a szülők is megható ra-
gaszkodással, váratlan meglepetéssel 
köszöntötték a nagy nap alkalmából. 

Gyermekekhez való kötődésében, 
szakmai pályafutásában nagy tapasz-
talatot szerzett a Kállay Éva gyer-
mekotthonban eltöltött évei során. A 
gyermekek iránti szeretetét a későbbi-
ekben a balatonakarattyai óvodában 
bizonyította. Örülünk neki, hogy az 
élet úgy hozta, szakmai éveinek jelen-
tős részét a balatonkenesei intéz-
ményben töltötte el. 

 

sokat tanulhattunk tőle, mint tapasz-
talt óvónőtől, és köszönjük neki, hogy 
vele dolgozhattunk! Szakmai pályafu-
tása során gyermekszeretetével, türel-
mes és megbízható munkájával ma-
gas színvonalon járult hozzá intézmé-
nyünk szakmai imázsának növelésé-
hez. Munkatársaim nevében mondha-
tom, hogy valamennyien megőrizzük 
a szép emlékeket, a dolgos hétközna-
pokról. 

Nyugdíjba vonulása alkalmából, 
több évtizedes pedagógusi munkássá-
ga elismeréseként az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium a Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet adományoz-
za kolléganőnknek. 

 



Balatonkenesei Hírlap                     – 18 –  2022. május 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt 
étkeztetést igénybe vevő szülők! 

Engedjék meg, hogy egy rövid bemutatkozással nép-
szerűsítsem a balatonkenesei Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 
közétkeztetéssel foglalkozó részlegét és annak működését. 

Filó Ágnes vagyok, 2021. október hónaptól kezdtem meg 
élelmezésvezetői munkámat, mely igen nagy változatosság-
gal látja el mindennapjaimat. Kétgyermekes szülőként tisz-
tában kell lennem a gyermekeim szükségleteit érintő válto-
zásokkal, amelyek igen szoros összefüggésben van mun-
kám lényegével. 

A bölcsődei és óvodai évek a kisgyermekek életének 
fontos szakaszaként arra is hivatottak, hogy kialakulhasson 
a táplálkozási magatartásuk, étkezési kultúrájuk, és meg-
alapozhassuk az egészséges táplálkozás alapelveit. A kor-
osztályra jellemző, hogy étvágyuk és az elfogadott ételek 
mennyisége, fajtája igen váltakozó lehet. Közétkeztetési 
konyhánkon igyekszünk egészséges és változatos ételekkel 
ellátni őket, szigorú felügyelet mellett. 

A bölcsődei korosztály számára négyszeri, míg az óvo-
dások részére háromszori étkezésre van lehetőség. Fontos-
nak tartjuk, hogy a gyermekek hozzájussanak a szervezetük 
számára fontos állati fehérjékhez, ásványi sókhoz és vitami-
nokhoz. Ezen tápanyagok elsősorban a főzelékekben és gyü-
mölcsökben találhatóak meg, amik napi szinten jelen van-
nak konyhánkon. 

Az óvodáskorú gyermekeken kívül konyhánk étkezést 
biztosít az általános iskolások, valamint a felnőtt korosztály 
részére. Hosszú évek óta biztosítjuk az étkezését a balaton-
kenesei Tátorján Szociális Intézmény ellátottjainak is. Igyek-
szünk változatosan és minden igényt kielégítően összeállí-
tani étlapunkat, így minden korosztály megtalálja kedven-
cét ételeink között. 

Az önkormányzati rendezvényekre rendszeresen a mi 
konyhánk biztosítja az ellátást, a teremhasználatot, ahogyan 
a nyári időintervallumban, az iskolai szünetekben sem 
tétlenkedünk. A nyári táboroztatások idején is változatos 
ebédekkel látjuk el a gyermekeket. 

A repertoárunk ugyan véges, viszont megragadnám az 
alkalmat, hogy bevonjam a kedves olvasókat egy „játékba”. 
Május hónapban kihelyezek egy ötletládát az Óvoda ebéd-
lőjébe és egyet a főbejárat elé. Célom az lenne, hogy ötlete-
ket merítsek az elkövetkező étlapajánlatok kidolgozásához, 
természetesen figyelve a rendeletek szerinti tápanyagszük-
ségletek betartását. 

Konyhánkon folyamatos bevezetés alatt áll a heti egy-
szeri húsmentes nap, mellyel az a célunk, hogy megismer-
tessük az étkezőkkel, hogy hús nélkül is tudunk finomat és 
egészségeset főzni. 

Köszönöm, hogy bemutathattam az általunk végzett te-
vékenységet! 

Filó Ágnes – és az élelmezés dolgozói 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elindult az első 
Dél-Balatoni Iskolai Művészeti Pályázat 

és Tehetségkutató Program 
Szólád – 2022. április 4. – A Dél-Balatoni Kortárs Mű-
vészeti és Fenntarthatósági Alapítvány Balatoni Jövő 
címmel Művészeti és Tehetségkutató Programot hirdet kö-
zépiskolás gyermekeknek azzal a céllal, hogy megtalálja a 
térség legtehetségesebb, és a művészetek iránt fogékony di-
ákjait. 
A Dél-Balatoni Iskolai Művészeti Pályázati és Tehetségku-
tató Program az idei évben első alkalommal, hagyomány-
teremtő jelleggel kerül megrendezésre, hogy közelebb 
hozza a művészeti életpályamodellt a fiatal korosztályok 
számára. Az iskolákat és művészeti tanárokat is bevonva 
hosszú távon is működő tehetségkutató hálózat alapjait sze-
retnék létrehozni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rópa legtehetségesebb kortárs művészeinek alkotásai között. 
További részletek a 

https://kortarsalkotomuhely.hu/kozepiskolai-palyazat/ 
oldalon érhetők el. 

Középiskolai 
Művészeti 

Pályázat 2022 
Tehetséges vagy a 
rajz, a festészet 
vagy egyéb 
képzőművészetekben? 
Neked szól 
a Dél-Balatoni 
Középiskolai 
Művészeti Pályázat! 
Tematika: 
BALATONI JÖVŐ 

Keressük a legtehetségesebb fiatal 
művészeket! 

A nyertes alkotásokat bemutatjuk a Dél-Balatoni 
Kortárs Művészeti Kiállításon, Magyarország és 

Európa legtehetségesebb kortárs művészeinek 
alkotásai között! 

Több mint 120 000 forintnyi összdíjazás az első három 
helyezett között! 

Jelentkezz, küldd be 
alkotásodat és nyerj! 

 

A legtehetségesebb diákok lá-
togatóként meghívást kapnak 
az Alapítvány által szervezett 
V. Dél-Balatoni Kortárs Nyár 
Programsorozat eseményeire, 
amely a Veszprém-Balaton 2023
Európa Kulturális Fővárosa
programsorozat egyik partner-
eseménye. 
A beküldött alkotásokat neves 
szakmai zsűri bírálja el. Az el-
ső három helyezett értékes a-
jándékokban részesül, illetve a 
nyertes pályázók alkotásait be-
mutatják a júliusban megren-
dezésre kerülő Dél-Balatoni 
Kortárs Művészeti Kiállításon,
Szóládon – Magyarország és Eu-
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A Dél-Balatoni Kortárs Művészeti 
és Fenntarthatósági Alapítványról 

A Dél-Balatoni Kortárs Művészeti és Fenntarthatósági 
Alapítvány fő célkitűzése a magyarországi, és szűkebb 
körben a dél-balatoni kortárs művészetek, művészek és mű-
vészeti események és kiállítások támogatása és szervezése, 
valamint a kortárs művészeti életpályamodell javítása. Az 
Alapítvány fő programja az évente megrendezésre kerülő, 
Dél-Balatoni Kortárs Alkotóműhely. Az Alkotóműhelyet 
2022-ben már az ötödik alkalommal szervezik meg. Ez az 
első olyan év, amikor az Alkotóműhely már nemcsak a ha-
zai, hanem a nemzetközi alkotni vágyó művészeket is várja. 
A Visegrádi Együttműködés tagországaiból nemzetközi al-
kotókat bevonva megteremti annak lehetőségét, hogy az Al-
kotóműhely az európai színtéren is megjelenhessen és meg-
határozóvá váljon a kelet-közép-európai régióban. A Dél-
Balatoni Kortárs Alkotóműhely minden évben újabb és 
újabb fiatal tehetségek, és már sikeres, elismert kortárs mű-
vészek között teremt kapcsolatot, és biztosítja számukra a 
kreatív munkához és alkotáshoz szükséges minden feltételt. 
A program során elismert művészeti mentor látja el az al-
kotókat hasznos tanácsaival. A megfogalmazott célok el-
érése érdekében az Alapítvány szoros együttműködést ala-
kít ki a különböző társadalmi rétegek között, beleértve más 
alapítványokat, a helyi önkormányzatokat és civil szerveze-
teket, valamint az aktív és tényleges társadalmi szerepvál-
lalásukat fontosnak tartó, felelős vállalatokat is. 

Honlapcím: https://kortarsalkotomuhely.hu/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programok 
Az Alkotóműhely során a művészek számára 

számos programot igyekszünk biztosítani: 
Mentortámogatás az Alkotóműhely ideje alatt, 

szakmai beszélgetések és előadások a művészekkel, 
szórakoztató programok, közös tábortűz és bográcsozás, 

nyílt műhelymunka, közös kiállítás. 
 

Szólád, egy tökéletes hely az alkotáshoz 
Az Alkotóműhely helyszíne Szólád, 

egy kicsivel több mint 500 lakosú település, 
öt kilométerre a Balaton déli partjától. 

Ez az idilli környezet tökéletes közeget teremt 
a szabad alkotáshoz. 

 

KÉPREJTVÉNY 
(Írd a vonalra a megfejtést!) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Finom, gyógyhatású erdei növény. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mészkedvelő jégkorszaki maradványcserje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Zöld virágú orchidea. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Magas C-vitamin tartalmú gyümölcsöt érlelő cserje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Lilás virágú, védett hazai orchidea. 
 

_______________________
_ 

_______________________
_ 

1. 

2. 

_______________________
_ 

3. 

_______________________
_ 

4. 

_______________________
_ 

5. 
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Anyaszentegyházunk a legszebb hónapot – a májust – 
Szűz Máriának szenteli. A május a kertek és mezők virágba 
borulásának időszaka, amelyet őseink csodálatos virágfeszti-
válokkal tettek valóban különlegessé, egyfajta „tavaszün-
neppé”. A Boldogságos Szűz Mária Isten legcsodálatosabb 
teremtménye és a legszentebb az asszonyok között, méltó 
arra, hogy megkülönböztetett tisztelet övezze, és szeretettel 
forduljanak felé a hívő emberek. Az Énekek éneke vőlegé-
nyének köszöntése méltó alapja a Mária-tiszteletnek: „Kelj 
föl kedvesem, gyere szépségem! A föld színén immár virágok 
nyílnak”. (Éé 2,12) Így kapcsolódik egybe a természet és a 
szeretet. 

Először X. Alfonz kasztíliai király kapcsolta össze a május 
hónapot a Boldogságos Szűz Mária személyével, megkoro-
názva és énekkel magasztalva. Innentől kezdve Európában 
folyamatosan terjedt a májushoz kapcsolódó Mária-tisztelet. 
Rómában Néri Szent Fülöp biztatta az általa közösségbe 
gyűjtött fiatalokat, hogy május hónapban virágkoszorúkkal 
ékesítsék a Madonna képeit, szobrait, zengjenek éneket a kö-
szöntésére, valamint jótettekkel is bizonyítsák ragaszkodásu-
kat. Számos kiadvány jelent meg Európa-szerte, hangsú-
lyozva ennek lelki jelentőségét. Később a szeplőtelen fogan-
tatás dogmája (1854) még inkább megerősítette a Mária-tisz-
teletet, amelyet a pápák is jóváhagytak tanításaikkal, buzdí-
tásaikkal és körleveleikkel. Egyre inkább általánossá vált és 
elterjedt a hívek között a Loretoi litánia elvégzése május hó-
napban. Ebben az imádságban kérjük a Szűzanyát mindazok-

kal a megszólításokkal és felségcímekkel, amelyeket az Egy-
ház Szűz Máriának tulajdonít, hogy legyen közbenjárónk az 
Úr Jézusnál, könyörögjön érettünk. 

Május első vasárnapján köszöntjük az édesanyánkat, az 
édesanyákat. Nagyon sokat köszönhetünk nekik, a felnevelé-
sünket, gondoskodó szeretetüket, az életünket. A közmon-
dást az anyákról jól ismerjük: „Anya csak egy van”. Ez földi 
értelemben így is van, azonban mi, Krisztushívők tudjuk, 
hogy a földi édesanyánkon kívül van egy mennyei édes-
anyánk is, a Boldogságos Szűz Mária. Olyan megerősítő ezt 
tudni, hogy ha földi édesanyánk már elköltözött is az Örök-
kévalóságba, van egy égi édesanyánk, aki gondot visel ránk, 

aki szeret minket, akinek a palástja óv és véd mindnyájunkat, 
minden körülmények között. A Szűzanya Nagypénteken Jé-
zus keresztje alatt állva lett mindnyájunk édesanyjává, ami-
kor Jézus rábízta Őt Szent János apostolra: „Asszony, íme a 
te fiad”. Szűz Mária végig az életében a Megváltó társa volt 
a szenvedésben, és ezt a közbenjárást értünk, emberekért az 
örökkévalóságban is gyakorolja. Lássuk meg és köszönjük 
meg mindazt, amit a földi édesanyánkon kívül a mennyei édes-
anyánktól kaptunk, és imádkozzunk buzgón a Boldogságos 
Szűz Máriához azzal az imával, amelyben kérjük az Ő segítsé-
gét értünk, emberekért az életünkben és a halálunkkor is. 
 
Balatonkenese, 2022. április 23. 

Medveczky Miklós 
plébános 

Május, a Boldogságos Szűz Mária hónapja 
Anyák napja 
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 Április hónapban szántam némi 
időt a téli holmik átnézésére és bi-
zony összegyűlt egy kisebb kupac: 
mindenféle ruha és eszköz, melyen 
felett állva elgondolkoztam. Néme-
lyik hibás volt, némelyik csak ko-
pott, némelyik törött, némelyiket 
már alig lehetett használni. Kidob-
jam? Megjavítsam? Összeragasz-
szam? Megvarrjam? Kavarogtak ben-
nem a kérdések. Sokszor választom 
a javítást, igazából ameddig csak le-
het. De van egy pont, ahol már én is 
úgy gondolom, hogy ezt már nem 
érdemes. De hát olyan nehezen vá-
lok meg jól bevált és megszokott 
dolgaimtól! – Egyik ismerősöm épp 
ekkor látogatott meg, megnézte a kis 
kupacomat, és azt javasolta, hogy 
inkább vegyek újakat, nem érdemes 
javítani őket. Egy másik ismerősöm 
– aki az utolsó pillanat utánig is hasz-
nálja a dolgait – azt javasolta, hogy 
segít megjavítani, amit csak lehet. 

De miért érdemes megjavítani 
valamit, ami szakadt vagy törött? 

Japánban erre különleges hagyo-
mány alakult ki: ha eltörik egy szép 
edény, váza vagy porcelán, akkor 
nem rejtik el, hogy megjavították 
azt! A törött darabokat urushi zo-
mánccal ragasztják össze, mely a kí-
nai Rhus vernificera nevű fa nedvé-
ből készül. A külső réteget pedig 
igazi aranyporral fedik le, majd le-
csiszolják. A művelet szándékosan 
elnagyolt formában emeli ki a javí-
tás vonalát, új külsőt adva az eredeti 
kerámiának. Az újraragasztás ebben 
az értelemben tehát nem restaurálás, 
hanem egy új darab életre hívása, 
amelynek már múltja, története van, 
de ugyanakkor jövője is. Ezt a tech-
nikát kintsuginak (金継ぎ) nevezik. 

A 15. században – a hagyomá-
nyok szerint – egy japán sógun el-
törte kedvenc teáscsészéjét és visz-
szaküldte Kínába javításra. A kínai 
művész úgy küldte vissza a javított 
csészét, hogy vaskapcsokkal illesz-
tette egybe a törött darabokat, amely 
így veszített szépségéből. A sógun 
csalódott volt és megkért egy helyi 
japán fazekast, hogy találjon ki egy 
új javítási technikát. Így született 
meg a kintsugi. 

Mit is lehet tanulni egy megra-
gasztott teáscsészétől? Az élet sok-
szor bizonytalansággal, sötétséggel, 

tökéletlenséggel jár, vagyis a jó is és 
a szenvedés is az életünk része. Ép-
pen ezért fontos az újratervezés ké-
pessége, és annak elfogadása, hogy 
nem sikerülhet mindig minden a ter-
veink szerint. 

„A világ mindenkit összetör, és 
utána egyesek erősek lesznek a törött 
helyeken”, írta Ernest Hemingway. 
Nekem ez a gondolat jutott eszembe, 
miközben egy kintsugi technikával 
helyreállított teáscsészét nézeget-
tem. Eszembe jutott egyik régi bará-
tom, aki egy baleset után átgondolta 
az életét és újratervezett. Neki a mű-
téti heg a testén olyan volt, mint az 
aranyporos javítás a teáscsészén. Je-
lezte számára, hogy volt egy törés az 
életében: valami elmúlt, de közben 
valami új született meg. 

A megjavított teáscsésze arra is 
felhívja a figyelmet, hogy a tökélet-
lenség elfogadható, sőt egyedisége 
miatt szép is lehet. Az élet nehéz 
eseményei, kudarcai, fizikai és lelki 
sebei is ilyen aranyporos tökéletlen-
ségek. Mások leszünk utána. Meg-
változik az életünk. De új értelmet 
találhatunk az életünkben, azt újra-
gondolva tudatosabban dönthetünk, 
mi igazán fontos és mi kevésbé. 

Hisz az ember a traumáiból, fizi-
kai és lelki sérüléseiből felépülve – 
azokat nem a szőnyeg alá söpörve – 
új emberré válik. A kintsugi arra ta-
nít, hogy a nehézségek az élet termé-
szetes részét képezik, amiket feldol-
gozva és életünkbe beépítve erősebb, 
izgalmasabb személyiséggé válha-
tunk, miközben egyediségünket e-
zek a lelki törésvonalak hordozzák. 

Az aranypor-vonalas teáscsésze 
arra is felhívja a figyelmet, hogy a 
változás elfogadható, mert az élet ter-
mészetes velejárója. Formáljuk újra a 
megtört álmokat. Adjunk új értéket a 
jelen pillanatnak. 

Hogy jó-e megélni egy nehéz ese-
ményt? Hazudnék, ha azt mondanám, 
hogy igen. Ki lehet-e kerülni életünk-
ben a nehéz eseményeket? Hazud-
nék, ha azt mondanám, hogy igen. De 
mit is írt Ernest Hemingway? „A vi-
lág mindenkit összetör, és utána 
egyesek erősek lesznek a törött helye-
ken.” Tiszta szívből kívánom, hogy 
legyünk azok az egyes emberek, akik 
erősebbek leszünk a törött helyeken. 

M. Teréz nővér 

Életvezetés – Aranyporral bevont törésvonalak 
Mottó: „Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha.” 

William Shakespeare
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A Balaton-parton, a játszótérnél sétálva, és látva a vidáman 
kacagó gyerekeket, arra jöttem rá, hogy a legfontosabb képes-
ség, ami őbennük még él: az a pillanatban élés élménye. Öröm 
volt látni, hogy teljes szívvel-lélekkel képesek elmélyülni ab-
ban a dologban, amit éppen csinálnak. Csak az az egy pillanat, 
perc és óra létezik ott és akkor, amivel épp foglalkoznak. Nem 
pörög az agyuk közben ezer más dolgon, nem kezdenek bele 
egyszerre ötféle cselekvésbe. A kisgyermek nem siet. Sőt, el-
mélyül a tevékenységében. Gyermeki egyszerűséggel enged a 
testi és lelki szükségleteinek, nem magyarázkodik. Egészen 
egyszerűen: van. Alszik, ha álmos, eszik, ha éhes. És mi taga-
dás, gyakran sokkal inkább egységben él önmagával és má-
sokkal, mint mi, felnőttek. 

Vajon milyen lenne a világ, ha hagynánk újra saját magun-
kat is játszani? Ha úgy tudnánk tekinteni a világra felnőttként 
is, mint egy játszótérre? A világunk egy játszótér, egy csodá-
latos, szépséges tér, amit azért kaptunk, hogy jól érezzük ma-
gunkat benne. 

Eljátszottam a gondolattal a napsütésben. És hogy mire ju-
tottam? Arra, hogy világunk valóban egy különleges játszótér. 
Semmi sem a miénk, viszont amíg itt vagyunk a Föld nevű ját-
szótéren, használhatjuk a játékokat. És igen, érezhetjük jól 
magunkat. Viszont minek játszótérre menni, ha csak ülsz egy 
padon? Ott vár rád a hinta, a sok játék, az öröm, és a derű. Sose 
felejtsd el… 

De mivel is kezdhetjük? Hogyan tudjuk életre kelteni ezt a 
rendkívüli játszóteret lelkünk mélyén? Sokat gondolkodtam 

rajta. Mire jutottam? Arra, hogy fordítsuk figyelmünket azokra 
a dolgokra, amiket eddig természetesnek vettünk, és így nem 
is igazán értékeltünk. Értékeld, hogy a nap fénye melegíti a 
bőrödet. Értékeld, ha esik az eső, mert megitatja a földet, ami-
ből így növények és fák tudnak növekedni, és oxigént termel-
nek számodra, hogy lélegezni tudj. Értékeld azt is, ha arcodba 
fúj a szél, mert képes vagy érzékelni a szél erejét. Értékeld a 
családodat, a szeretteidet, mert megoszthatod önmagadat, az 
idődet, és a szeretetedet számodra fontos, igazán fontos embe-
rekkel. Csak biztatni tudok mindenkit: értékeld azt, amid van, 
mert úgy sejtem, így sokkal több is a tiéd lesz. 

Én nagyon szeretnék így élni. Mint a gyermek, akinek min-
dig van kedve játszani. A lelkem mélyén olyan gyermek sze-
retnék lenni, aki bátran beleveti magát bármibe, ami érdekli, 
és töretlenül hisz abban, hogy a világ teli van ajándékokkal, 
még akkor is, ha néha titkosak ezek az ajándékok. De egészen 
biztos ott vannak! 

Jézus egy alkalommal azt mondta tanítványainak: „Ha 
nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a 
mennyek országába.” Könnyen megérted üzenetét, akárhány 
éves vagy, csak pár percre figyeld meg a játszó gyerekeket. 

„Újra álmodjunk hát, mint a felnőtt gyermekek 
Még mindig tiszta szív, és ha valami hív, 
kell, hogy újra ott legyek, hol voltunk rég.” 

(Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek) 

M. Erzsébet nővér 

Gyermeknap, nem csak gyerekeknek… 
„Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába.”

– Máté evangéliuma 18, 3
 

Egyszer volt, hol nem volt, valahol a hegyeken túl, igen, éppen ott állt egy mindig üde, virágokkal pompázó rét. A nap 
sugarai egyszerre próbálták a gyönyörű virágokat melengetni, hogy szépségük még a hűvös időben is megmaradjon. Az em-
berek közül sokan elmentek gyönyörködni a rendkívül szép rétben. De nemcsak az emberek látogatták ezt a különleges rétet, 
hanem az állatok is: igen hamar hatalmas pillangócsapatok röpdöstek felette. A virágok még szebben pompáztak a vidám, 
csodaszép pillangókat látva. A pillangók pedig nem győztek betelni a virágok szépségével. 

Történt egy napsütéses reggelen, hogy egy parányi pillangó kelt életre. Gyönyörű színes szárnyai voltak, a társai még 
sosem láttak ilyen szépet, éppen ezért óvták és féltették. A csodás kis pillangó pedig nagyon szófogadó volt. Türelemmel várta, 
hogy ha elég nagy lesz, akkor ő is repülhessen a többiekkel. Napról napra színesebbé váltak a szárnyai. Az égbolton ragyogó 
nap naponta többször is meglátogatta, minél többször látni akarta ezt a különleges kis lényt. Ahogy teltek a napok, egyre 
hosszabbak voltak a nap látogatásai nála. Sokat mesélt neki, mert rengeteg kérdése volt a kis pillangónak. 

– És mondd, Nap, milyen színe van a pipacsnak? Milyen illata van az ibolyának? És hány virága van egy rózsaszálnak? 
Egyre csak záporoztak a kérdések, mert nincs mit tagadni, a kis pillangó nem csupán szép volt, de kíváncsi is. 
A nagy kérdezz-felekben igen gyorsan telt az idő. Egy felhős reggelen, ahogy körbenézett, a kis pillangó azt látta, hogy a 

körülötte álló virágok mind lehajtották a fejüket. 
– Ó, ma Nap barátom úgyis csak később jön, addig megnézem, miért olyan szomorúak a virágok. Megvigasztalom őket – 

döntötte el. S ahogy kigondolta, már repült is gyönyörű szárnyaival. Még azon gondolkodott, mit fog kérdezni a virágoktól, 
mikor már ott állt az első ibolya apró levelén. 

– Kedves kis Pillangó! De jó melegséget hoztál! Maradj még egy kicsit, úgy fáztam – emelte fel a fejét az ibolya. 
– Tudod mit? Énekeljünk, míg itt vagyok – szólt a pillangó, és már énekeltek is. – Süss fel nap! Fényes nap! A réteden a 

virágok megfagynak. 
És csak énekeltek, egyre énekeltek. A nagy éneklés közben a kis ibolya érezte, ahogy egyre vidámabb és erősebb lesz. 

Mikor pedig a pillangók sokasága megérkezett az ibolyákhoz, már messziről hallották a több szólamban zengő, vidám éneket, 
és érezték a mindent betöltő, friss ibolyaillatot. 

– Hát itt meg mi történt? – kérdezték kíváncsian. 
– Énekelünk. Énekelünk, mert együtt vagyunk. Énekelünk, hogy Nap barátunk látogasson meg minket, mert akkor a leg-

jobb, ha ő is velünk van – felelt a színes szárnyú kis pillangó. 
A nagy pillangók azonnal értették, miről beszél csodálatos kis pillangótársuk. 
– Tudjátok mit? Ha ti énekeltek, mi táncolunk, hogy minél előbb megérkezzen Nap barátunk - válaszolták. 
Épp csak elkezdték a táncot, már érezték is pillangószárnyukon a Nap simogató sugarait. Ettől a naptól kezdve a virágok, 

a pillangók és a Nap a legjobb, legvidámabb barátok lettek. 
Nosza, csak menj ki, és nézd meg magad is! 
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A szociálpolitika része az egészségügy, 
ezen belül az orvostudomány évszázadok 
óriási lépésekkel fejlődött.  A magyarok 
számos találmánnyal, felfedezéssel gazda-
gították e területen is a világot.  

Gruby Dávid 
(Kiskér, 1810. augusztus 20. – Párizs, 1898. november 14.) 

A középiskolát Pesten, a piaristáknál vé-
gezte. Tanulmányait a pesti egyetem orvosi 
karán kezdte, majd orvosi diplomáját Bécs-
ben szerezte meg, 1839-ben. Gruby volt az 
első, aki mikroszkópon át fényképeket ké-
szített sejtekről. Ennek folyamatát írja le 
Observationes microscapicae ad morpholo-
giam pathologicam (A kóros elváltozások 
mikroszkópos megfigyelése) című munkájá-
ban, mely 1840-ben jelent meg. 

Párizsba költözött, itt vizsgálta a gombás 
bőrbetegségek, többek között a szájpenész 
kórokozóit. Kutatásai az éter- és klorofor-
maltatás hatásaira is kiterjedek. Részt vett a 
magyar szabadságharcban: Bem seregében 
harcolt, ahol megsebesült. Később visszatért 
Párizsba, gyakorló orvos lett. Az akkori kor 
legnevesebb művészeit, íróit gyógyította, 
így a páciensei között tartozott Liszt Ferenc, Balzac, Chopin, 
Zichy Mihály, Heinrich Heine, Victor Hugo, Dumas, Mun-
kácsy Mihály. Ő alkalmazott először vattát az orvosi gyakor-
latban, 1859-ben. 

Szociális intézményeket támogatott, alapítványt tett. Hívta 
az udvarába III. Napóleon és az angol királyi ház is. Az 1870-
71-es német-francia háború alatt negyvenágyas kórházat és 
ambulanciát rendezett be, ahol egymaga látta el a sebesülteket. 
Ennek kapcsán a sebesültszállító kocsik fejlesztésével is fog-
lalkozott. 

1890-ben megkapta a Francia Köztársaság Becsületrendjé-
nek lovagi fokozatát. 

Petz Aladár 
(Győr, 1888. december 10. – Győr, 1956. február 27.) 

Felpéczi Petz Lajos orvos, kórházigaz-
gató és Beszedits Róza tanítónő gyermeke-
ként született. A középiskolát a Győri Ma-
gyar Királyi Állami Főreáliskolában vé-
gezte, ezt követően tanulmányait a Pázmány 
Péter Tudományegyetem orvosi karán foly-
tatta. 1911. november 4-én kapott orvosi 
diplomát, közben 1910-ben gyakornok Bu-
dapesten, az I. sz. Kórbonctani Intézetben. 
1911. december 1-től 1913. szeptember 1-ig 
díjtalan, majd díjas gyakornok az I. sz. Bel-
klinikán, ezután 1919 szeptemberéig díjta-
lan, majd díjas műtősnövendék az I. sz. Se-
bészeti Klinikán. 1919. szeptember 1. és 
1922. július 31. között tanársegéd lett a II. 
sz. Sebészeti Klinikán. 1922. augusztus 1-től 
a győri Szentháromság Kórház igazgatója és 
sebész főorvosa lett. Nevéhez fűződik az új 
belosztály, az ideg- és elmeosztály, a gyer-

mekosztály és a bőrgyógyászati osztály megalapítása. 1929-
ben jelent meg a Győr Szabad Királyi Város Szentháromság 
Kórházának múltja és jelene című könyve, melyben a város 
egészségügyének történetét írta le 1749-től 1928-ig. 

Munkássága során folyamatosan a kórház, a kórházi rend-
szer fejlesztésén és korszerűbbé tételén tevékenykedett. 

1936-ban a Magyar Sebészeti Társaság elnöke lett. 
Az I. világháborúban 40 hónapot szolgált; 1917-től pa-

rancsnoka a K.u.K. Chirurgische Kraftwa-
gen Ambulanz No. 1. Stiftung Erzherzogin 
Maria Therese motorizált sebészcsoportnak. 

A második világháború alatt több alka-
lommal, orvosi esküjéhez híven és azon túl, 
az emberi humánumot előtérbe helyezve 
nyilvánult meg. Az ostrom napjait is a kór-
ház falai között és a pincékben berendezett 
műtőben töltötte. 

1950-ben politikai okokból leváltották 
igazgatói állásából, a Sebészeti Osztályt 
azonban haláláig vezette. 

1921-ben a Magyar Sebésztársaság nyol-
cadik kongresszusán bemutatta később hí-
ressé vált találmányát, a Hültl-féle gyomor- 
és bélvarró gép továbbfejlesztésével kialakí-
tott eszközét. A műszer a gyomorcsonkolás-
sal járó veszélyeket jelentős mértékben csök-

kentette, a műtétek kivitelét gyorsabbá, biztonságosabbá tette. 
Találmánya az egész világon elterjedt, a német orvosi szak-
nyelvben nevéből képzett igével jelölik a varróműszerével 
végzett operálást („durchpetzen”).  A találmány a 1921. dec-
ember 29-én tett szabadalmi bejelentés alapján, 85708 lajst-
romszám alatt magyar szabadalmat kapott. Így vall róla: „Gyo-
mor- és bélvarró gépemet, mint klinikai tanársegéd, 1920-ban 
szerkesztettem. Egyrészt abból az elgondolásból és szükségből 
kiindulva, hogy a sebésznek súlyosan fertőző tartalmú, széles 
lumeneit kell az emésztőcsatornának megnyitni, melyekből 
eredő szennyezés a következményes hashártyagyulladás miatt 
a betegre nézve a legnagyobb fokú életveszélyt jelenti. Más-
részt, az ilyen fertőzött tartalmú, széles lumenek kézi úton tör-
ténő elvarrása sok időt vesz igénybe, ami a műtétet igen meg-
hosszabbítja és ez a körülmény főleg altatott betegnél további 

komoly veszélyt jelent.”  – Hasi műtétekről 
írt tanulmányai külföldön is hírnevet szerez-
tek neki. 

De más gépeket is tervezett: 1933-ban úgy-
nevezett distractiós készülékével korszerűsí-
tette a nyílt alkar- és lábszártörések kezelését. 

Győrben hunyt el, 1956. február 27-én. A 
győri kórház azzal állított neki emléket, hogy 
felvette a nevét. 

Forrás: https://www.arcanum.com/ 
https://hu.wikipedia.org/ 

Molnár F. Tamás Prof. Dr.: A Petz-féle 
sebészeti gyomorvarrógép. 

Egy elhallgatott hungarikum. 
kaleidoscopehistory.hu 

Összeállította: Varga Ákos  
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus

Szociálpolitikai kalauz 
Szemelvények a magyar orvostudomány, egészségügy világából

Korszakos találmányok – 1. rész 
 

Gruby Dávid
 

Petz Aladár mellszobra síremlékén
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És minden lehetséges, ha hiszek. 
Lehetetlen, megoldhatatlan, 
Elérhetetlen nincsen! 
Mert a minden, az minden! 

Búcsúzunk… 
Bánfi Zoltánné Bugsch Viola 
 

Nehéz búcsúzó szavakat találni, akihez baráti szálak is kö-
tődtek. 

Bánfiné Bugsch Viola életének nagy részét Balatonkene-
sén élte le. Szeretett itt lakni. 

Nyugdíjazása után egy másik Violát ismerhettünk meg, aki 
férjével szépen, csendben élte mindennapjait, a közösségtől 
visszahúzódva. 

De mi, akik hosszú évtizedekig együtt dolgoztunk, kirán-
dultunk vele, nem ezt a Violát őrizzük emlékeink között. 

Herenden született, a Bugsch család késői gyermekeként. 
Vidám, kedves szőke kislány, a család kedvence volt. Heren-
den járt általános iskolába, majd Veszprémbe gimnáziumba és 
zeneiskolába. Pécsett szerezte meg az ének-zene – történelem 
szakos diplomáját. 
 

Kenesén örömmel fogadtuk, hisz iskolánkban akkoriban 
nem volt énektanár. Kedves, mosolygós, nyílt egyéniségével 
sok barátra talált a tantestületben. A gyerekeket nagyon sze-
rette, énekkarával szép sikereket ért el a helyi rendezvényeken 
és a területi versenyeken. 

Osztálytermében mindig találkoztunk valami széppel, kü-
lönlegességgel. Segítőkész volt. A meghirdetett versenyekre 
felkészítette a tanulókat, és a vetélkedőket le is vezette. Ilyen 
volt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc150. évfordu-
lójának tiszteletére szervezett, több hónapig tartó verseny, ahol
több csapat mérte össze tudását. És ilyen volt az általános is-
kola 30. évfordulójára rendezett kiállítás is, melyen a kollégák-

kal együttműködve ötletei színessé tették és felidézték a 30 év 
fontosabb eseményeit. 

Mindannyian más-más emléket őrzünk róla. Mást a tanít-
vány, mást a kollégák. De egy közös: szerettük. 

Szeretünk és nem feledünk, Viola! 

Vargha Gyula: Napszálltakor
című versének válogatott soraival 
búcsúzom. 

Uram, hálát adok létért, 
Kegyelmed annyi jót adott. 
Adtál, Uram, áldott szülőket, 
testvéreket és hitvest is. 
Belém dalok lelkét lehelted, 
Zengő, csodás harmóniát, 
Kísérni hűn az élten át. 
S ha tán az út porában 
Keresztemet görnyedve hordtam, 
Az összeroskadás előtt 
Te adtál, Uram, új erőt. 
Az utat most már megfutottam, 
Lerázhatom porát nyugodtan. 
Új ég és új föld tűn elém, 
Megyek örök fényed felé. 
Megyek örök fényed felé. 

Isten veled, Viola! 

Vér Lászlóné
 

A család nevében köszönjük a balatonkeneseieknek, 
egykori kollégáinak, barátainak, ismerőseinek, 

volt tanítványainak, hogy testvérem, 
Bánfi Zoltánné Bugsch Viola temetésén részt vettek, 

gyászunkban osztoztak. 
Szép példája volt egy település összetartozásának 

az a tisztelet, amelyet egy pedagógusnak megadtak, 
s nagyszerű volt érezni a szeretetet, 

amelyet így kifejeztek. 
Gombásné Bugsch Éva  

 
 
 
 
 
 
 
 

Közreadja: Német Gyuláné ny. lelkészné – ezúton is emlékezve és köszöntve – utólag – minden kedves Gyula testvéremet városunkban.

Túrmezei Erzsébet: Minden, az minden! 
Minden gondomat rád vethetem. 
Nem csak az apró-cseprő gondokat, 
a nagyobbakat is. 
Nem csak a nagyokat, nehezeket, 
a legkisebbeket is! 
Mert a minden, az minden! 

És Tebenned mindenre van erőm. 
Mindenre, sokra, kevésre, 
szűkölködésre és bővölködésre… 
Testvérek terhét vállamra vennem, 
Teeléd vinnem! 
Mert a minden, az minden! 

És minden lehetséges, ha hiszek. 
Lehetetlen, megoldhatatlan, 
Elérhetetlen nincsen! 
Mert a minden, az minden! 
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A természetes vizek és a föld lassan melegszik; megnyílik a föld mélye.
Néhány gyakorlati tanács kertbarátoknak 

Ha optimális hozamot szeretnénk elérni karósbabot május máso-
dik felében vessünk. A későbbi vetés, június eleje-közepe, csak külö-
nösen kedvező fekvésű helyeken ajánlható. A betakarításig legalább 
10-12 nappal hosszabb időre van szüksége, mint a bokrosbabnak, vi-
szont lényegesen többet terem és hosszabb időn át szedhető. Mivel a 
karósbabnak 0,8 m sortávolság kell, egy normál ágyásba (120 cm) 
csak két sort vethetünk. A karósbabot fészekbe vessük, a soron belül 
a fészkek 60 cm-re legyenek egymástől. A sor- és tőtávolsághoz már 
a rudak felállításakor igazodni kell. A vetéshez minden rúd köré fél-
kör alakú, sekély barázdát húzzunk, a rúdtól kb. 8 cm-re. Minden 
egyes fészekbe 6-7 szem babot tegyünk. Tiszta szívből tanácsolha-
tom: ha kisgyermekek vesznek bennünket körül, gondoskodjunk egy 
babsátor telepítéséről, és szép emlékben részesíthetjük őket. 

A karósbabbal bevetett ágyásokba köztes növényként karalábét
vagy megfelelő fajtájú salátát ültethetünk. Hogy mindkét növényt be-
takaríthassuk akkora, mikorra a karósbab fejlődése felgyorsul, leg-
alább két héttel a bab vetése előtt ültessük ki őket. Az ágyás közepére 
két sort ültethetünk, köztük 25 cm távolsággal. 

A spárgatök bármilyen talajon megterem, amennyiben elegendő 
tápanyagot tartalmaz. Mivel a félárnyékos helyet is jól tűri, ott is ter-
meszthetjük, ahol más zöldségféléket nem lehet. Kerítésre is futtat-
ható, a tökkel komposzthalmot és földkupacokat is árnyékolhatunk, 
viszont nem szabad a halomra, csak mellé ültetni, vetni. Az étkezési 
tök vetését legkorábban május közepén, ültetését május végén végez-
zük el. A túl hideg talajban a magvak nem csíráznak ki, hanem elrot-
hadnak. A magra csak 1-2 cm föld kerüljön. A biztonság kedvéért min-
den helyre három szemet vessünk, de kelés után csak a legerősebbet
hagyjuk meg. Az étkezési tök 2x1 méteres tenyészterületet igényel. 

A cukkinit a konyhában nagyon sokoldalúan használhatjuk, 
egyre kedveltebb zöldségféle. Nem indás, hanem bokros növekedésű, 
zömök növény. A termés többé-kevésbé karcsú, hengeres, a fajtától 
függően lehet sötét-, közép- vagy világoszöld. Vannak olyan fajták, 
melyek termése fehér vagy aranysárga. – Akárcsak a cukkini, a csil-
lagtök (patisszon) az étkezési tök egyik változata. A csillagtök fehér-
elefántcsontszínű termése korong alakú, a szélén erősen bordázott. 

A paradicsom szabad, napos helyen és gyorsan melegedő, hu-
muszban gazdag, középkötött talajon érzi jól magát. A legkönnyeb-
ben dézsában is nevelhetjük. A legtöbb zöldségfélével ellentétben több
éven át termeszthetjük ugyanazon a helyen, nem lép fel talajuntság. 
Ha korán akarunk szüretelni, legfontosabb, hogy rövid tenyészidejű 
(determinált) fajtát válasszunk. Az eredményes termesztéshez edzett, 
jól fejlett gyökérlabdájú palánták szükségesek. A tápkockás palánta
többletköltsége bőségesen megtérül. A paradicsompalánta minősége 
nem a magassága, hanem a szár vastagsága alapján ítélhető meg. A 
megnyúlt palántákat úgy ültessük el, hogy a szár alsó része is földbe 
kerüljön. Ilyenkor viszont ne merőlegesen, hanem ferdén ültessünk:
ezzel elkerüljük, hogy a gyökerek a hidegebb talajrétegbe kerüljenek.
A bokros paradicsom ápolása lényegesen egyszerűbb, mivel növeke-
dési jellege folytán nem kell karó, elmaradt a kötözés és a kacsozás 
is. Hátránya, hogy esős időben a termés elpiszkolódik, tartósan ned-
ves időben könnyebben rothad. A tőtávolság a fajta növekedési ere-
jétől függ: általában 40x40 – 50x50 cm-s tenyészterületre ültetjük. 

A paprika nagyon napfény- és hőigényes. Talajigényei a paradi-
csomhoz hasonlóak, az időjárási viszonyokkal szemben azonban igé-
nyesebb. Szabadföldbe lehetőleg szélvédett, napos helyre ültessük. A
jó vízáteresztő képességű, humuszban gazdag, nem túl kötött, semle-
ges vagy enyhén savanyú kémhatású talajt kedveli. Tápanyagigénye 
különösen káliumból és nitrogénből nagyobb, mint a paradicsomé, de 
fluorérzékeny. 

A mama mondta: „hogy a paprika lába állandóan vízben álljon, 
a fejét pedig lehetőleg mindig süsse a nap”. 

Bollók Ferenc
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1. vasárnap 
Bika – Növő hold 

● gyökérzöldségek gyűj-
tése, eltevése 

● gyümölcsök gyűjtése, 
tárolása 

2. hétfő 
Ikrek – Növő hold 

● virágok, virágos növé-
nyek ültetése, vetése 

● locsolásra alkalmat-
lan nap 

3. kedd 
Ikrek – Növő hold 

● kedvező az ültetés, ve-
tés, kiemelten a virá-
gos növényeké 

● locsolásra alkalmatlan

4. szerda 
Ikrek – Növő hold 

● kedvez az ültetésnek, 
vetésnek, kiemelten a 
virágos növényeknek 

● locsolásra alkalmatlan

5. csütörtök 
Rák – Növő hold 

● ültetés, vetés 
● kedvező a fűnyírásra 
● locsolás 
● kedvezőtlen a betakarítás

6. péntek 
Rák – Növő hold 

● ültetés, vetés – különö-
sen a levélzöldségeké

● fűnyírás, locsolás 
● kedvezőtlen a betakarítás

7. szombat 
Oroszlán – Növő hold 
● gyümölcstermők ülte-

tése, vetése, gyűjtése,
fagyasztása 

● gyomlálás 

8. vasárnap 
Oroszlán – Növő hold 
● ültetés, vetés, gyümölcs-

gyűjtés, fagyasztás 
● gyomlálás 
● műtrágyázás alkalmatlan

10. kedd 
Szűz – Növő hold 

● ültetés, vetés 
● általános kerti munkák 
● gyümölcsgyűjtésre, tá-

rolásra alkalmatlan 

11. szerda 
Szűz – Növő hold 

● ültetés, vetés 
● általános kerti munkák 
● gyümölcsgyűjtésre, tá-

rolásra alkalmatlan 

9. hétfő 
Oroszlán – Növő hold 
● ültetés, vetés, gyümölcs-

gyűjtés, fagyasztás 
● gyomlálás 
● műtrágyázás alkalmatlan

12. csütörtök 
Mérleg – Növő hold 

● ültetés, vetés – főleg a 
virágos növényeké 

● locsolás nem ajánlott 
 

13. péntek 
Mérleg – Növő hold 

● ültetés, átültetés, vetés
– főleg a virágos növé-
nyeké 

● locsolás nem ajánlott 

14. szombat 
Skorpió – Növő hold 

● ültetés, vetés – főleg a 
leveles zöldségeké 

● fűnyírás 
● öntözés 

15. vasárnap 
Skorpió – Növő hold 

● ültetés, vetés – főleg a 
leveles zöldségeké 

● fűnyírás 
● öntözés 

16. hétfő 
Nyilas – Telihold 

● ültetés, vetés  
● trágyázásra alkalmas 
● gyümölcsök gyűjtése,

tárolása, fagyasztása 

17. kedd 
Nyilas – Fogyó hold 

● gyümölcsök gyűjtése,
tárolása, fagyasztása 

 
 

18. szerda 
Bak – Fogyó hold 

● gyümölcsgyűjtés, tárolás
● gyökérnövények ülte-

tése, begyűjtése 
● gyomlálás 

19. csütörtök 
Bak – Fogyó hold 

● gyümölcsgyűjtés, tárolás
● gyökérnövények ülte-

tése, begyűjtése 
● gyomlálás 

20. péntek 
Vízöntő – Fogyó hold 
● gyümölcsök szedése, 

tárolása 
● locsolásra alkalmat-

lan 

21. szombat 
Vízöntő – Fogyó hold 
● gyümölcsök szedése, 

tárolása 
● locsolásra alkalmat-

lan 
22. vasárnap 

Vízöntő – Fogyó hold 
● gyümölcsök szedése, 

tárolása 
● locsolásra alkalmat-

lan 

23. hétfő 
Halak – Fogyó hold 

● fűnyírás 
● öntözés 
● gyümölcsök szedése, 

tárolása alkalmatlan 

24. kedd 
Halak – Fogyó hold 

● fűnyírás 
● öntözés 
● gyümölcsök szedése, 

tárolása alkalmatlan 
25. szerda 

Kos – Fogyó hold 
● gyümölcsszedés, elte-

vés, tárolás, fagyasz-
tás 

● gyomlálás 

26. csütörtök 
Kos – Fogyó hold 

● gyümölcsszedés, elte-
vés, tárolás, fagyasz-
tás 

● gyomlálás 

27. péntek 
Bika – Fogyó hold 

● gyökérzöldségek ülte-
tése, vetése, gyűjtése, 
eltevése 

● gyümölcsszedés, tárolás

28. szombat 
Bika – Fogyó hold 

● gyökérzöldségek ülteté-
se, gyűjtése, eltevése 

● gyümölcsszedés, tárolás
 

29. vasárnap 
Bika – Fogyó hold 

● gyökérzöldségek ülteté-
se, gyűjtése, eltevése 

● gyümölcsszedés, tárolás
 

30. hétfő 
Ikrek – Újhold 

● vetés, ültetés 
● locsolásra alkalmatlan 
 
 31. kedd 

Ikrek – Növő hold 
● vetés, ültetés 
● locsolásra alkalmatlan 
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„Miért szeretem a madarakat? Mert az ember mellett az egyetlen élőlények, melyek 
jókedvükben fütyülnek és énekelnek.” 

Kitől való az idézet? 

A rejtvény kiemelt sorában olvasható a költő neve. 
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A csodálatos május 

Vízszintes 

1. A Majális című festmény alkotója. 
2. Május 1-je másképpen. 
3. Vízparti madárka, „más” fiókáját is fel-

neveli. 
4. A május hónap népi neve. 
5. Az első fagyosszent. 
6. A harmadik fagyosszent. 
7. Május 1-je, a … ünnepe. 

Függőleges 

8. Május 25-én még ő is hozhat fagyot. 
9. Öntörvényű szőrös háziállat + huhogó 

tollas = madár. 
10. Fafaj; van mezei, vénic, hegyi, vörös 

stb. 
 

11. Fészekparazita, de kedvelt madarunk 
– áprilisban tér vissza. 

12. 1988 óta védett vízi emlősünk. 
13. „A májusi eső … ér!” 
14. A legszínpompásabb madarunk, de a 

méhészek „rossz szemmel néznek rá”. 
15. Fafaj: fája szilárd, kemény, kérge 

szürke, sima, hosszú, ezüstös csíkok-
kal. 

16. Fafaj: termése a vaddisznók ked-
vence. 

17. A második fagyosszent. 
18. Szeretett, hazavárt madarunk. 
19. Május első vasárnapja. 
20. Májusi zöld jeles napunk. 
21. Fafaj: makkja ehető. 
 

 

 

Készítette: 
Pulai Istvánné 
és Pulai Anna 

 

Kérjük, 
adója 1%-a 

felajánlásakor 
gondoljon a kenesei 
civil szervezetekre! 

 

 
 
 
 
 
 

Alsóréti 
Üdülő Egyesület 

Adószám: 
18921605-1-19 

  
 
 
 
 
 

OLT-ALOM 
Állat, Természet- 

és Környezetvédelmi Egyesület 

Adószám: 19380946-1-19 

 
 
 
 
 
 

Balatonkenesei 
Polgárőr Egyesület 

Adószám: 
18930744-1-19 

  
 
 
 
 
 

Kelet-Balatoni 
Borrend 
Adószám: 

18137233-1-39 
 
 
 
 
 
 

Balatonkenese Városért 
Közalapítvány 

Adószám: 
19265520-1-19 

Kányádi Sándor: 
Májusi mondóka 

Kőről kőre bukfencezik 
a patak. 

Ágról ágra röppennek a 
madarak. 

Dombról dombra száll a szellő 
szaporán. 

Nyáj kolompol a szelíd domb 
Oldalán. 

Benépesül, zeng, zsibong a 
nagy határ, 

kapaélen jár táncot a 
napsugár. 

Ég a munka. Mindenkinek 
dolga van. 

Csak a juhász s a pacsirta 
furulyázik gondtalan. 
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A 2022-es év élőlényei 2. 
– Összeállította: Pulai Istvánné – 

Az év fája: a nagylevelű hárs 
A nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) a mályvafélék (Mal-
vaceae) családjába tartozó hársnemzetség egyik faja. A Kár-
pát-medencében is honos. Ismert idős példánya az ötvöskónyi 
hárs. 
Főképp Közép- és Dél-Európában elterjedt. A Kárpát-meden-
cében elegyfaként nő, főleg gyertyános-tölgyesekben és ártéri 
ligeterdőkben gyakori. Domináns fajjá csak sziklás és törme-
lékes-lejtős erdőkben válik. Párás, hűvösebb klímát kedvel, er-
deinkben főleg az északi oldalakon és a szurdokvölgyekben 
találjuk. A talaj nélküli törmeléklejtőkön a felszínen kígyózó 
gyökerek tartják meg, de lehajló ágai is meggyökeresednek, 
ágtörzzsé fejlődnek, így egy-egy fa kisebb ligetté fejlődhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akár 30-40 méter magasra megnő. A fiatal fák koronája kú-
pos, később boltozatosan magas lesz. Sudara szétágazik, ágai 
meredeken felfelé állnak, de a korona alsó részén a fa idős ko-
rában lehajlanak. Kérge sötétszürke vagy fakóbarna, vékony
repedésekkel és hosszanti barázdákkal. Vesszői zöldespirosak,
a hajtáscsúcs közelében bársonyosan szőrösek, mely a fa idő-
sebb korában lekopik. Levelei váltakozó állásúak, kerekdedek, 
a ferde szív alakú csúcs kihegyesedik. Méretük nagyban függ 
a termőhely vízellátásától. 
Kellemes illatú bogernyő-virágzata 2-5 virágból áll, a levelek 
hónaljából nő. A virágzat szára 6-8 centiméter hosszú, sárgás-
zöld. – Az egyik legkorábban virágzó hárs, június elején bont 
szirmot. Teljes virágzásában – június közepén – a méhek ked-
vence. Fontos mézelő, akárcsak a kislevelű hárs. A virágok 
forrázatát, a hársfateát élvezeti és gyógyászati célra is isszák. 

Az év gyógynövénye: 
a cickafark 

A közönséges cickafark (Achillea millefolium) az őszirózsa-
félék családjába, a cickafark nemzetségbe tartozó faj. Egyéb 
elnevezései: orvosi cickafark, cickóró, cickafarkkóró, egérfar-
kúfű, ezerlevelűfű, patikai ezerlevelűfű, pulykafű. Európa és 
Ázsia elterjedt növénye, utak mentén, legelőkön, szántófölde-
ken, talajrepedésekben, erdőkben tömegesen nő. Dombvidék-
től a havasok aljáig változatos formákban jelenik meg. 
Évelő, 20-80 centiméterre megnövő növény. A levelek lán-
dzsásak, akár két-háromszorosan összetettek. Sugárvirágai 4-
9 mm széles sátorozó bugákat alkotnak, melyek 4-6, fehér 
vagy rózsaszín sugárvirágból állnak. Termései 2 mm hosszú 
kaszattermések. Minden része kellemes illatú. Elterjedését a 
rovarok – elsősorban a hangyák – és a szél segíti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elsősorban gyógynövényként ismerjük, de a levele komposz-
tálható: meggyorsítja a növények bomlásának folyamatát.
Gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, görcsoldó, emésztést javító, 
vérzés- és köhögéscsillapító hatása van. Különböző gyógysze-
res kezelések hatását erősítheti, így például a fájdalomcsillapí-
tást, a gyulladáscsökkentést, az emésztőszervi zavarok gyó-
gyítását. 

 

 

A Future of Debrecen mozgalom 
2021-ben az Év fája szavazáson 
jelölte a Csokonai Színház előtt 
álló csüngő japánakác párost, 
mely címet a fák végül elnyerték.
A közönséges pagodafa, más néven japánakác (Styphnolo-
bium japonicum, korábban Sophora japonica) a hüvelyesek 
(Fabales) rendjébe, a pillangósvirágúak (Fabaceae) család-
jába tartozó, Kelet-Ázsiában őshonos, nagytermetű, lomb-
hullató fafaj. Hazánkban is jól ismerik, gyakran ültetik. A faj 
nincs közvetlen rokonságban az akácnak nevezett fehér akác-
cal (Robinia pseudoacacia), de egy családba és alcsaládba 
tartoznak. A név félrevezető, mert a japánakác nem őshonos 
Japánban, az őshazája Kína és Korea, ám már az ókorban 
meghonosították a szigetországban. 

teres törzsátmérővel. Megfele-
lő körülmények között, védett 
fekvésben magas kort, nagy mé-
reteket érhet el. Minden évben 
virágzik, sok terméssel; a beé-
rés hosszú, meleg őszt igényel. 

Ma a világ számos részén ültetik, Európától Dél-Afrikán 
át Ázsiáig. 
Gyorsan növő fafaj: fiatalon 60-80 centimétert gyarapodik 
évente. 15 éves korára 10 méter magas is lehet, 25 centimé-

Az év egyedi fája: 
a debreceni Csokonai Színház 

csüngő japánakáca 
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Köszöntés 
a főigazgatóságon 

Hősies helytállást tanúsító, valamint kerek születésnapjukat 
ünneplő kollégákat köszöntöttek március harmincadikán a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. Az 
érintettek hosszú hónapok után első alkalommal vehették át 
személyesen elismerésüket az országos katasztrófavédelmi 
főigazgatótól. A rendezvényen jelen voltak a főigazgatóság 
vezetői, illetve a megyei katasztrófavédelmi igazgatók. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, országos katasztrófavé-
delmi főigazgató hatvanadik születésnapja alkalmából aján-
déktárgy elismerésben részesítette Bán Csaba József tűz-
oltó törzszászlóst, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság technikusát. 

 

 

 

 

 

 

Ötvenedik születésnapja alkalmából a főigazgató ajándék-
tárgyát vehette át Dinóczki Beáta tűzoltó alezredes, a Vesz-
prém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság osztályveze-
tője és Simon Ilona rendvédelmi igazgatási alkalmazott, a 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyke-
zelője. 

Fotó: BM OKF
 

 

 
Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
06-88/620-800 

06-20/413-8599 

Elindult a viharjelzőrendszer
Április 1-jén a szokásoknak megfelelően kezdetét vette a vi-
harjelzési szezon. Magyarországon a viharjelzőrendszert a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság működteti, 
a jelzés kiadásáért pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat
(OMSZ) Siófoki Viharjelző Obszervatóriuma felel. 
A viharjelzés nagyobb tavainkon, így a Balatonon, a Velen-
cei-, a Tisza- és a Fertő tavon működik. A Balaton Közép-
Európa legnagyobb állóvize, így idegenforgalmi szempontból 
és méretéből adódóan is kiemelt jelentőséggel bír. 
Az elmúlt évek fejlesztései nyomán megvalósult tóközepi jel-
zők az idei évtől még hatékonyabban és üzembiztosabban 
működhetnek, hiszen most már speciális stégek, úgynevezett 
platformok biztosítják ezek elhelyezését. Az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgató-
ság projektje keretében megvalósult és kiépített platformok-
nak köszönhetően javult a jelzők energiaellátása, nagyobb 
napelemek és bővített akkumulátor-kapacitás működtethető, 
így hosszabb napfénymentes időszakban is képesek megfele-
lően működni. 
A bővítések és a tóközepi jelzők elhelyezésének eredménye-
ként jelenleg a tó felszínéről vagy partjairól minden esetben 
legalább három jelző észlelhető. 
A lakosság nemcsak a tóparton, hanem elektronikus módon is 
tájékozódhat a viharjelzés aktuális állapotáról. Az mind a 
négy vízterület esetében figyelemmel követhető a BM OKF
(www.katasztrofavedelem.hu), az OMSZ (www.met.hu), 
valamint az RSOE (www.rsoe.hu) honlapján. 
A honlapok mellett érdemes használni az iOS és Android plat-
formra is letölthető ingyenes TAVIHAR alkalmazást, amely 
automatikus üzenetekben értesíti az állampolgárokat a kivá-
lasztott vízterületet érintő, a viharjelzés állapotában beállt vál-
tozásokról, így a viharjelzési fokozat kiadásáról vagy annak 
visszavonásáról. 
 

Kilencvenhat lakástűz az első negyedévben 
2022 első negyedévében összesen 96 lakástűzhöz riasztották 
a katasztrófavédelem egységeit Veszprém megyében. Heten 
sérültek meg a tüzekben, többségük füstmérgezést szenve-
dett. A statisztikák szerint leggyakrabban idős emberek vál-
nak ilyen eset áldozatává, mert mire észlelik a tüzet, addigra 
már halálos mennyiségű füstöt lélegeznek be. 
Megyénkben átlagosan ötvenhét perc kellett ahhoz, hogy 
megfékezzék a lángokat. A leghosszabb beavatkozás hat órá-
nál tovább tartott. Az első negyedévben keletkezett lakástü-
zek eloltásához összesen negyvennégy és fél órára volt szük-
ség, az égő épületekhez 341 tűzoltójármű vonult. Az épüle-
tekben összesen 1245 négyzetméternyi terület égett le. 
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 A legtöbb lakástűz nyílt láng használatára, valamilyen elekt-
romos vagy fűtési hibára, illetve főzésre vagy dohányzásra 
volt visszavezethető. A lángok leggyakrabban kéményben, 
konyhában, hálószobában, tárolóban, illetve nappaliban 
csaptak fel. 
A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát három esetben 
kellett tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálni, egy helyen 
gondatlanság, emberi mulasztás okozta a tüzet. Két épület ol-
tásakor gázpalackok nehezítették a munkálatokat. 
A lakástüzek megelőzése érdekében éljünk az ingyenes ké-
ményseprés lehetőségével, emellett évente egyszer ellenőriz-
tessük a fűtőeszközeinket is. Otthonainkban rendszeres idő-
közönként felül kell vizsgáltatni az elektromos hálózatot. Ta-
nácsos a konyhába, hálóba, nappaliba füstérzékelőt elhe-
lyezni. Olyan lakásban, házban, ahol füstérzékelő működött, 
senki nem sérült meg, és mivel hamar észlelték a tüzet, a 
károk mértéke is csekély volt. 
Az első negyedévben tizenhárom alkalommal riasztották 
szén-monoxid miatt a tűzoltókat, egyik esetben sem volt sze-
mélyi sérülés megyénkben. Minden nyílt lánggal működő 
fűtő- és vízmelegítő eszköz használata során mérgező gáz 
fejlődhet. Tévhit, hogy csak a régi gázkazánok meghibáso-
dása miatt keletkezhet szén-monoxid. Egy kandalló, cserép-
kályha, vaskályha, vegyes tüzelésű kazán, sőt egy fali vízme-
legítő is veszélyforrás lehet, ha működtetése közben nem biz-
tosított a megfelelő levegő-utánpótlás. 

Fotók: Pápa HTP 
 

A tűzoltók egy épülőfélben lévő leégett ház maradványainak
hűtésén dolgoznak Zánkán, február 24-én.

pontosan és hatékonyan alkalmazható a biológiai módszer, amellyel 
természetes úton csökkenthető a szúnyoglárvák száma. A biológiai 
szúnyoggyérítés során a tenyészőhelyeken egy természetes baktérium 
által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a ki-
juttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, min-
den más élőlényre, így az árvaszúnyogokra is teljesen ártalmatlan. 

Elsőként 2020-ban alkalmaztak Magyarországon granulált bioló-
giai készítményt a lárvák ellen, amely a fák lombozatán is képes át-
hatolni. Ezzel az ártéri erdőkben is lehetővé vált a hatékony biológiai 
szúnyoggyérítés a levegőből. Tavaly csaknem négyezer hektáron al-
kalmazták ezt a technológiát, további tizenhatezer hektárnyi vízfelü-
leten hagyományos, folyékony biológiai készítményt használtak. 

A katasztrófavédelem által megbízott rovarbiológusok március 
eleje óta nyomon követik a lárvák megjelenését és fejlődésüket, ez a-
lapján tervezik meg a kezelések menetét. A száraz tavasz miatt eddig 

nem volt szükség beavatkozásra. A Ti-

Indul a szúnyoggyérítés 

szán a nemrég levonult kisebb árhullám 
után viszont már kialakultak lárvatenyé-
szőhelyek. Ezeken a területeken indult
biológiai szúnyoggyérítés április 25-én, 
összesen kétezer hektárnyi vízfelületen. 
A nyílt területekre folyadék formában 
permetezik a természetes készítményt, 
míg a növényzettel erősebben fedett te-
rületeken granulátumot szórnak ki. 

Minél kevesebb a szúnyoglárva, an-
nál kevesebb a kifejlett szúnyog. Éppen 
ezért érdemes a ház körüli kisebb vize-
ket lefedni, kiönteni, rendszeresen cse-
rélni. Egy-egy vízzel teli virágcserép-
ben, vödörben, eldugult ereszben százá-
val, akár ezrével fejlődhetnek szúnyo-
gok. Az esővízgyűjtő hordókat ajánlott 
szúnyoghálóval lefedni, a ház előtti ár-
kokat pedig rendben tartani, hogy ne 
tudjon benne hosszabb ideig megállni az 
esővíz. A ház körüli teendőkről a Nem-
zeti Népegészségügyi Központ tájékoz-
tatót készített. 

 

Április 25-én kezdődött a központi szúnyoggyérítés, amelyet idén 
is a katasztrófavédelem koordinál. A szakemberek április végén a Ti-
sza-tónál és Szolnoknál biológiai módszerrel lépnek fel a vérszívók 
ellen. 

A katasztrófavédelemnek és a kivitelezést végzőknek is célja a 
biológiai módszer részarányának növelése. Idén lezárul az a három-
éves program, amelynek keretében a csípőszúnyogok legfontosabb 
élőhelyeit térképezik fel. Korábban ilyen térképek csak néhány tér-
ségről készültek. A katasztrófavédelem által megrendelt felmérés 
azokra a régiókra – a folyók menti térségekre és a nagyobb tavak kör-
nyezetére – terjed ki, ahol rendszeresen jelentős a szúnyogártalom. A 
feltérképezésnek, vagyis a tenyészőhelyek ismeretének köszönhetően
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Megígértem, hogy ebben a hónapban elmesélem, mi lett Áron, Marinka, s a többi gyermek sorsa, 
kiket a koboldok az elhagyott bányában fogságba ejtettek. Mikor legutóbb elbúcsúztunk tőlük, már 
a másnapi szökést tervezték. Minden reményüket egy halom üveggolyóba fektették, mely Áron ta-
risznyájában lapult. 
 

Azon az éjszakán nehezen jött a szemükre az álom. Mikor 
pedig nagysokára mégis elszenderedtek, megjelentek a kobol-
dok, s dérrel-dúrral mindenkit felzavartak. 

Kruttyon király ott toporgott a bejáratnál, és folyamatosan 
vartyogott. 

– Őfelsége azt akarja tudni, hogyan fogod megtalálni a gyé-
mántgyöngyöket – tolmácsolta Marinka a király szavait. 

– Mondd neki, hogy egy bűvös eszköz van nálam, ami el-
vezet a lelőhelyhez – felelte Áron. Elővette az iránytűt, és a 
király kezébe nyomta. Az uralkodó le volt nyűgözve, és köve-
telte, hogy azonnal induljanak gyöngyöket keresni. 

– Nem bánom – felelte a fiú. – De a többi gyereknek is 
jönnie kell. Szükség lehet az erejükre, ha akadályba ütkö-
zünk. 

A királynak nem volt ellenvetése, elindultak mindannyian 
a zegzugos járatokon. Elöl ment Áron, mögötte Marinka, utána 
a többi gyerek. Őket a koboldok követték, Kruttyon király és 
harminc hűséges testőre. Áron úgy tett, mintha az iránytű ve-
zetné őket, valójában Marinka súgta a fülébe, hol merre for-
duljanak. 

Egy csillámló falú tárnán haladtak végig, ott egy csapat ko-
bold éppen nekiállt fejteni az arany színű ércet. Jobbra fordulva 
átmásztak egy szűk hasadékon, és egy kerek terembe jutottak. 
Szemközt nagyobbacska szikladarabok hevertek a fal mellett. 
Áron rámutatott az egyik sziklára. A gyerekek nekiveselkedtek, 
s a követ odébb hengerítették. Egy szűk nyílás bukkant elő, ak-
kora, hogy Áron négykézláb éppen át tudott bújni rajta. Egy ki-
sebb barlangba került, melyből egyéb kijárat nem nyílt semerre. 

Elővette a fiú az összes üveggolyót, s mindenfelé szétszórta a 
földön. Aztán egyet kezébe véve visszamászott a nyíláson. 

Mikor a király megpillantotta a csillogó golyót, felsikoltott 
örömében, s testőreit félrelökve bebújt a barlangba. Most lett 
csak határtalan a boldogsága a temérdek „gyémántgyöngy” 
láttán! Éktelen óbégatásba kezdett, mire testőrei eszüket 
vesztve utána futottak. Mikor már mind egy szálig a barlang-
ban voltak, a gyerekek megragadták a sziklát, s a nyílást visz-
szazárták vele. Minden követ, amit még találtak, odahordtak 
torlasznak, aztán elindultak visszafelé. 

A tárnában a koboldok addigra már telerakták az ott álló 
kerekes kocsikat aranyérccel. Marinka megragadott egy ko-
csit, és húzni kezdte kifelé. Ugyanígy cselekedtek a többiek is. 
Az őrök mindenhol átengedték őket, hiszen a gyerekek csak 
azt tették, ami rendesen a dolguk volt. A folyosón, amin men-
tek, forró, száraz szél fújt velük szemben, valósággal égette a 
bőrüket. A hőség fokozódott, s pár perc múlva egy szakadék-
hoz értek, melynek alján izzó fém kavargott. 

– Ez az olvasztókemencéjük, ide kell öntenünk a kocsik 
tartalmát. De ma kicsit másképp lesz. 

Így szólt Marinka, azzal az egész kocsit rakományával 
együtt belökte a szakadékba. A többiek követték a példáját. 

– És most keressük meg az ördög aranyszáját, de igyekez-
zünk, nincs sok időnk! – vezényelt a kislány. 

Várakozással néztek Áronra, aki rövid töprengés után így szólt: 
– Idefelé jövet egy olyan terembe jutottam, amelynek hét 

kijárata is volt. Ott ejtettek engem foglyul a koboldok. Nem 
lehet messze, emlékszem, ott is éreztem ezt a forróságot. 

Az ördög aranyszája 
4.rész: A menekülés 



Balatonkenesei Hírlap                     – 31 –  2022. május 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Azt a helyet én ismerem! – kiáltott fel Petruska. – Jártam 
ott egyszer, mikor kiutat kerestem. 

Nekilódultak, s kis idő múlva ott álltak a terem közepén. 
Eddig hát eljutottak, de hogyan tovább? Hét irányba is vezetett 
út. Áron végigjárta a folyosókat, s az egyikben meglelte eldo-
bott lámpájának a darabjait. 

– Gyertek, erre kell indulnuk! 
Ekkor távoli zajongás, sipítozás ütötte meg a fülüket. 
– Felfedezték a szökésünket – mondta Marinka. – De egy-

előre még Kruttyon királyt keresik. Biztonságban vagyunk, 
amíg ő ki nem szabadul. 

Szedték a lábukat, most már Áron mutatta a helyes irányt. 
Saját jelzései vezették, melyeket előző nap a falakra vésett. Bő 
három óra erőltetett menet után megérkeztek az akna aljához. 
A kötél ott lógott, ahol Áron hagyta. Előkapta a fiú a kalapá-
csát, s kopogtatni kezdett a falon. 

„Megjöttünk szerencsével” – küldte az üzenetet. 
„Istennek hála” – érkezett a válasz. 
Sorra felkapaszkodtak a kötélre, Áron mindegyiküknek 

megmutatta, hogyan akassza be kezét, lábát. Mikor ezzel meg-
voltak, a fiú újra kopogtatott a barlang oldalán: 

„Indulhat a csörlő!” 
Pár pillanat múlva a kötél megrándult, s ők szépen emel-

kedni kezdtek. Éppen elérték a nyílást, ahol az akna a barlang 
tetejét áttörte, mikor odalenn megjelent a koboldkirály és az 
összes testőre. Hamarabb kiszabadultak a kelepcéből, mint azt 
a gyerekek remélték. 

Kruttyon király parancsára a testőrök mászni kezdtek fel-
felé a barlang falán. Mászásban páratlanul ügyesek voltak, 
hosszú, karmos ujjaikkal bárhol meg tudtak kapaszkodni. Még 
az sem hátráltatta őket, hogy egyik kezükben fáklyát szorong-
attak. Egyre közelebb értek a gyerekekhez, Áron, ki legalul 
függeszkedett a kötélen, a kalapácsával hadonászva próbálta 
távol tartani őket. Egyszer csak Petruska felkiáltott. 

– Ó, jaj, felettünk is százával vannak! 
Az újabb koboldok egy magasabban fekvő járatból buk-

kantak elő. Néhányan már rá is ugrottak a kötélre, s fáklyáik-
kal próbálták azt felgyújtani. A kötél füstölni kezdett. Látta 
Áron, hogy nagy a baj. Ha a kötél elszakad, mind lezuhannak. 
Ekkor eszébe ötlött, amit Kolomán apó mondott. Sebesen ko-
pogtatni kezdett hát az akna oldalán: 

„Ég a kötél! Itassa meg az ördögöt, de rögtön!” 
Meghallotta odafenn az apó a kopogást, odaugrott a vaske-

rékhez, s a zsilipet egészen leeresztette. A patak vize kilépett 
az árokból, befolyt a gerendák között, s zuhatagként ömlött le 
az aknába. A tűz nyomban kialudt, a koboldok pedig, ahogy 
víz érte a bundájukat, visítva menekülésre fogták a dolgot. Pár 
perc múlva a gyerekek elázva, de épségben felértek a felszínre. 

Határtalan volt a faluban az öröm, mikor az örökre elve-
szettnek hitt gyerekek hazatértek. Karol és Márta zokogva 
ölelték magukhoz Marinkát és Áront, s nem győztek álmél-
kodni, mikor a gyerekek elmesélték történetüket. 

A bányászok ettől fogva áradáskor mindig leeresztették a 
Csörgő-patak vizét az aknába. Néhány év múlva, mikor egy csa-
pat bányász végre lemerészkedett a mélybe, a koboldoknak márt 
hűlt helyét találta. A bányát hamarosan újra megnyitották, s 
nem sokkal később az aranyban bővelkedő ércet is meglelték. 

A falu a vidék leggazdagabb települése lett, az emberek ma 
is békességben, boldogságban élnek arrafelé. 

 
Ha neked is aranyra fáj a fogad, keresd csak fel a Csörgő-

patakot, s ereszkedj le az „ördög aranyszáján”! Sokan megte-
szik nap mint nap, s hajuk szála sem görbül már. De ki tudja? 
Biztos, ami biztos, vigyél magaddal egy marék üveggolyót! 

Csesznák András 
 

Rejtvénymegfejtések 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A VILÁG KÖRTÁNCAI 
VÁLOGATÁS A VILÁG LEGSZEBB KÖRTÁNCAIBÓL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balkáni, breton, ír, izraeli, hazai, és a világ minden 
tájáról származó néptáncok, valamint meditációs és 

szakrális táncok mindig más összeállításban.  
Partner és előképzettség nem szükséges. 

Minden lépést együtt tanulunk meg. 
Egészségmegőrző, képességfejlesztő mozgás, 

ÖRÖMTELI együttlét.  Felnőtt korosztálynak ajánlott, 
felső korhatár nincs. Bármikor lehet csatlakozni. 

A részvétel költségmentes. 
A táncot vezeti: Istenes Emília képzőművész. 

E-mail: istenes.mila@gmail.com    
Tel: 06-20/579 50 35 

Helyszín: Kultúra Háza 
8174 Balatonkenese Kálvin János tér 4. 

Tel: 06-88/594 500 
 

Képrejtvény 
19. oldal 

1. Medvehagyma 
2. Babérboroszlán 
3. Békakonty 
4. Homoktövis 
5. Agárkosbor 

 

5. Pongrác 
6. Bonifác 
7. Munka 
8. Orbán 
9. Macskabagoly 
10. Szil 
11. Kakukk 
12. Hód 
13. Aranyat 
14. Gyurgyalag 
15. Gyertyán 
16. Tölgy 
17. Szervác 
18. Fehér gólya 
19. Anyák napja 
20. Madarak és fák 
21. Bükk 

 

A csodálatos május 
26. oldal 

A rejtvény megfejtése: 
Faludy György 

1. Szinyei Merse Pál 
2. Majális 
3. Nádirigó 
4. Pünkösd hava 

 

Időpontok: 
május 12. 
május 26. 
június 2. 
június 9. 

Minden alkalommal 
16:30-17:30 között. 
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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 
Május 3. (kedd) Kommunális 
Május 10. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
Május 17. (kedd) Kommunális 
Május 23. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Május 24. (kedd) Kommunális 
 Lomtalanítás 
Május 31. (kedd) Kommunális 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Május 1. (vasárnap) Kommunális 
Május 8. (vasárnap) Kommunális 
Május 10. (kedd) Zöldhulladék 
Május 15. (vasárnap) Kommunális 
Május 22. (vasárnap) Kommunális 
Május 23. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Május 24. (kedd) Lomtalanítás 
Május 29. (vasárnap) Kommunális 

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

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

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

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

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

Gyűjtse inkább biológiailag lebomló zsákba, 
vagy komposztáljon! 

 

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

A közterületen lévő hulladéktárolók 
NEM KOMMUNÁLIS SZEMÉT TÁROLÁSÁRA VANNAK! 

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

 

Kommunális és zöldhulladékos zsákokat 
a következő helyeken lehet vásárolni 

tudják megvásárolni 

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

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

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

ÁLLÁS 
 Munkatársakat keresünk a Vak Bottyán stran-

don levő lángososba, pultba, palacsinta süté-
sére. Jelentkezni a 06 20/373-90-29 telefon-
számon lehet. 

TELEK 
 Eladó 477 négyszögöl kültelek. Víz, villany meg-

oldható! Lucernás-nyírva! 
Telefon: 06 70/346-50-52 

ELADNA, VENNE 
 Eladó egy asztali körfűrész öt új lappal, Sam-

sung TV – 5000 Ft, Sharp TV – 5000 Ft, 1 db 
hármas ablakra való redőny, hengerrel együtt, 
újszerű állapotban – 8000 Ft, vastalicska – 
5000 Ft. Érdeklődni lehet: 06 30/497-88-17 
 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 
 

 

Fekete Gyémánt 
Szépségszalon 

Férfi, női és gyermekfodrá-
szat. TC Jaguar meleg ollós 
hajvágás, pedikűr, gyógypedi-
kűr, manikűr, műköröm, gél-
lakkozás, kozmetika.  

Szeretettel várom 
a kedves vendégeket! 

Balatonkenese, Kikötő u. 2-4. 
Igény esetén házhoz megyek. 

Zimmermann Szilvia 
06 20/363-57-80; 06 

20/241-54-95 

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 az Ön fotója a 

Balatonkenesei  Hírlap 
borítóján vagy oldalain! 

Várjuk képeit! 
balatonkenesehirlap@gmail.com 
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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 VASVÁRY-TÓTH TIBOR FOTÓJA. 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: MÁJUS 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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