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Pilinszky János: Introitusz 
Ki nyitja meg a betett könyvet? 
Ki szegi meg a töretlen időt? 
Lapozza fel hajnaltól-hajnalig 
emelve és ledöntve lapjait? 

Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni 
ki merészel közülünk? S ki merészel 
a csukott könyv leveles sürüjében, 
ki mer kutatni? S hogy mer puszta kézzel? 

És ki nem fél közülünk? Ki ne félne, 
midőn szemét az Isten is lehúnyja, 
és leborúlnak minden angyalok, 
és elsötétűl minden kreatúra? 

A bárány az, ki nem fél közülünk, 
egyedül ő, a bárány, kit megöltek. 
Végigkocog az üvegtengeren 
és trónra száll. És megnyitja a könyvet. 

Áldásnak, mások számára is szeretettel 
ajánlja: Németh Gyuláné 

 

Imre Ferenc: Nyárelő 
Kertemben nyílnak a rózsák, 
június nevet felém, 
a napot illatok várják, 
kacagó nyár elején. 

Akácfán fehér fürt duzzad, 
holdfényben fürdik az éj, 
madarak fészkében halkan,  
toll alatt reped a héj. 

Minden nap pezsdül az élet, 
táncot jár rajta a fény, 
lelkemben örömmel érzem,  
színeknek halmaza él. 

Nap felé fordul az ember, 
fényében mártja magát, 
szívéből csorduló fényben  
énekli régi dalát. 

Balatonkenese, 2010. október 10. 
 
 
 

Tisztelt Olvasóink! 
Lapunk nyomtatott formában, korlátozott pél-
dányszámban az alábbi pontokon elérhető: 

● Balatonkenese Város Polgármesteri Hiva-
tala (Béri Balogh Ádám tér 1.) 

● Városgondnokság (Fő u. 43.) 
● Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

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

mény (Táncsics u. 20.) 
● Katica Pékség és Teaház (Fő u. 21.) 
● „Vegyeske” papír-írószerbolt (Széchenyi u. 2.) 
● „Incsi-Fincsi” Húsbolt (Fő u. 11.) 
● Húsbolt (Mikes Kelemen utca 20.) 
● Antikvárium Balatonkenese (Széchenyi 

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

Aktuális és korábbi számok: 
www.balatonkenese.hu 

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

Június 
És már itt is a nyár! Mindjárt 

vége az iskolának, kezdődik a sze-
zon – sokan várjuk az év ezen idő-
szakát. 

Bőséges olvasnivalót hoztunk 
így a legmelegebb évszak elején. 
Olvashatnak a nemrégiben lezajlott 
III. Országos Pilinszky János Vers- 
és prózamondó versenyről, Istenes 
Emília kiállításáról (melyet e hónap 
14-ig meg is tekinthetnek a Kultúra 
Házában), és már előretekintünk: 11-
én lép fel a Tájházban Kováts Krisz-
ta, vele beszélgetett Szűcs Anikó. 

És reméljük, találkozunk a II. 
Pannónia Folk Feszt eseményein, 
24-én és 25-én! Ne hagyják ki! 

Nagy Krisztina 
 

 
Ballagnak 

a Pilinszky János Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

nyolcadikosai. 

A 8. A tablójának tervét 

és a kis rajzokat 

az osztály egyik tanulója, 

Varga-Greman Eszter készítette. 

A 8. B tablójának készítői: 

Grafikai tervezés: Koncz Tímea 

Háttérfotó: Török Brigi 

Tablóképek: Balázsi Andrea 
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Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez al-
kalommal sétára indulunk Kenesén, és meg-
nézzük az éppen folyó, illetve a munkálatok 
végéhez közelítő beruházásokat a városban. 

Elsőként egy építési terület határán állunk, ahol jelenleg is 
folyik a kerékpárút és a hozzá kapcsolódó gyalogos járda szét-
választása. Az Önkormányzat kérése az volt, hogy június 1-re 
készüljön el a kerékpárút, de különböző akadályok miatt – 
amelyen nemcsak a szomszédunkban folyó, sajnálatos háborús 
eseményeket értjük, hanem a helyszínen tapasztalható közmű-
kiváltások feladatainak ellátását is – csúszás keletkezett. Arról 
tudom tájékoztatni Önöket, hogy július 1-ig befejeződik a ke-
rékpárút és a gyalogos járda építésével kapcsolatos minden 
munka. A strand előtti szakasz május 25-re elkészül, így a gye-
reknapi rendezvényekre már biztonságosan és szilárd burkola-
ton tudnak beérkezni a strandra a szülők és a gyerekek. 

A Széchenyi park előtti útszakasz befejezési munkái június 
16-ra várhatóak, tehát a strand és a park előtt munkagépek ek-
kor már nem fognak dolgozni. 

Két szakasz marad ezutáni befejezési dátummal, ez pedig 
a volt Sirály Ktsz-től a Nádas csárdáig tartó, illetve a Kikötő 
utca jelenleg még murvás burkolatú része. E két szakasz befe-
jezése június 30-ig megtörténik. Így mostantól körülbelül egy 
hónapot kell még Kenese lakosságának és a nyaralótulajdono-
soknak kicsit nehezebb körülmények között közlekednie ezen 
a területen. Mindenkitől kitartást és türelmet kérek – az elké-
szült út, valamint a hozzá kapcsolódó, megújuló közvilágítás 
mindenki számára biztonságosabbá és kedvezőbbé teszi a köz-
lekedést a parton, s ezzel a balesetmentesség felé is nagy lépést 
teszünk. 

Az előző helyszíntől kicsit odébb sétálva itt állunk a 
Széchenyi parkban. A park jelenleg nyugodt és gondozott, bár 
a szélén folyik a járda- és kerékpárfelújítás. A kivágott fák pót-
lására tegnap adtuk le a fatelepítési tervhez szükséges doku-
mentációnkat. A kerékpárút teljes balatonkenesei szakasza 
építése során kivágott harminc fa helyett nyolcvan fa ültetését 
beszéltük meg a kivitelezővel, illetve a Nemzeti Infrastruktú-
rafejlesztő Zrt. munkatársaival. Ez őszre várható, éppen ak-
korra, amikor a Széchenyi parkban az Európa Kulturális Fővá-
rosa pályázathoz kapcsolódóan rehabilitáció és rekonstrukció 
történik majd. Ennek során közvilágítást építünk ki, fásítunk, 
és szilárd burkolatú járdát alakítunk ki. A park továbbra is a 
rendezvényeink helyszíne lesz, ahol rendezett körülmények 
között várjuk a nyári programokra érkezőket. 

Többen jelezték, hiányolják a Balaton Fesztivált. Sajnos a 
cég, amely rendezte, két évvel ezelőtt befejezte ezt a tevékeny-
séget, így legjobb szándékunk szerint sem tudnánk a Balaton 
Fesztivált megtartani. A település többségének kérésére az éj-
félt, mint a záróra időpontját igyekszünk betartani. Egy nagy 
fesztivál esetén ez nehezen működne, hiszen olyankor hajnalig 

tartanak a programok. Ez zavarná Balatonke-
nese lakosságát, valamint az itt nyaralókat. A 
programjaink tehát nem nagy fesztiválok 

lesznek, de aki végignézi a kínálatot – amely még további ele-
mekkel egészül ki –, biztosan megtalálja benne azt, amiért ér-
demes Kenesére jönni és ellátogatni ide, a Széchenyi parkba. 
Mindenkit sok szeretettel várunk! Keressék a kollégáinkat bi-
zalommal – ha ötletük, javaslatuk van, meghallgatják Önöket. 

Virtuális sétánk harmadik helyszíne Balatonkenese köz-
pontja, az épülő körforgalom. A közművek kiváltása részben 
megtörtént, egyedül a gáz, ami még hátravan, ezt minden va-
lószínűség szerint május 24-én helyezi nyomás alá a szolgál-
tató. Az E.ON-nal folyó egyeztetések, tervcserék és különböző 
kiváltási problémák miatt az előre várt befejezési időponthoz 
képest több mint egy hónapos csúszást szedtek össze a kivite-
lezők. A projekt vége 2022 novemberére van datálva, de az 
előzetes megállapodás szerint május végéig itt mindennel vé-
gezni kellett volna. A csúszást mostanra körülbelül három 
hétre tudtuk redukálni, így igen nagy biztonsággal kijelent-
hető, hogy június 20-án befejeződik az építési tevékenység a 
központban: megtörténik az árkok bemetetése, illetve az új jár-
dát is kialakítják ott, ahol a közművek miatt fel kellett szedni. 
Mire a nyári idegenforgalmi csúcs várható, építkezés már nem 
folyik, maximum részleges zárások várhatók, mint amíg pél-
dául a zebrát felfestik. 

A gondos tervezés a növénytelepítésre is kiterjedt. Ennek 
során az Önkormányzat elé, ami kicsivel távolabb került az út-
tól, fákat és bokrokat ültetünk. Június első hetében helyükre 
kerülnek a kandeláberek. Áthelyezzük a Borlovagrend emble-
matikus szobrát is – természetesen velük egyeztetve. 

Innen, a belvárostól egy lépés az orvosi rendelő. Mindenkit 
régóta foglalkoztat, hogy Dr. Németi Sándor sajnálatos halálát 
követően hogyan alakul Balatonkenesén a háziorvosi ellátás. 
Eddig zavartalanul, a rendelési időt mindig betartva volt he-
lyettesítés. A mai nap híre, hogy információink szerint meg-
köttetett a szerződés az orvosi praxis jogát birtokló cég és egy 
másik orvos között – ezzel kapcsolatban pontosabb részlete-
ket a későbbiekben tudunk majd mondani. Egy biztos: június 
1. után is garantáltan lesz a városban orvosi rendelés. 

Még egy érdekes bejelentést szeretnék tenni. Sokakat fog-
lalkoztat az illegális hulladéklerakás kérdése, a Kenesei Hír-
lapban is többször foglalkoztunk ezzel a visszatérő problémá-
val. Időnként egy önkormányzatnak is lehet szerencséje és 
gondolkodhat jól előre, hiszen a település külterületén elhe-
lyezett kamerák, amelyek éppen kevésbé környezettudatos 

honfitársainkat hivatottak megállítani vagy azonosítani, végre 
eredményt produkáltak. A héten sikerült tetten érni egy hulla-
déklerakást végző személyt. Az ügyről természetesen részlete-
sen még nem tudok beszélni, de a szükséges lépéseket önkor-
mányzatunk megteszi, és igyekszünk a továbbiakban is kedvét 
szegni mindenkinek, hogy ilyen tevékenységet folytasson a te-
lepülésünkön. 

A legneuralgikusabb pontokat ezzel végigtekintettük. 
Igyekeztem mindenhol pontos és korrekt tájékoztatást adni 
mindarról, amiről információkhoz jutottunk a kivitelezőktől. 
Kérek mindenkit, hogy a nyár első heteiben, a jó időben is tü-
relemmel és megértéssel viseljék az esetleges nehézségeket! 
Amikor átadjuk a körforgalmat, amikor megépül a kerékpárút, 
mindannyian örömünket leljük benne. A körforgalom mellett 
elhelyezett padokon, az ültetendő hársfák alatt sokan fogunk 
szép estéket eltölteni. 

Mindenkinek jó egészséget kívánok! Vigyázzanak ma-
gukra és vigyázzunk egymásra! 

Jurcsó János 
polgármester 

Virtuális séta Kenesén 
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Április 28-i ülésükön a képviselők elsőként elfogadták a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló napirendi pontot. 2022. 
március hónapban az önkormányzat gyermek születésekor 
nyújtható települési támogatást 1 fő részére fizetett ki, 60.000 
Ft összegben. Elhunyt személy eltemetésének költségeihez 3 fő 
részére fizettek ki hozzájárulást, 180.000 Ft összeget. 

Kérelmet nyújtott be a K&K Építő Kft. a Balatonkenese 
Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 
10/2012 (IV. 5.) önkormányzati rendelet egyes építési öveze-
teit érintő szabályozása módosításának ügyében. Az érintett 
Vt9 és Gksz3 jelű övezetek szabályozását érintő módosítási 
kérelmeket a Testület befogadta, azzal, hogy a módosítás kap-
csán felmerülő teljes költség a kérelmezőt terheli. A Vt9 jelű 
övezet esetében a legnagyobb beépítettség mértéke legfeljebb 
80%, a legkisebb zöldfelület telken belüli aránya 10%, a meg-
engedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m lehet. A Gksz3 
jelű övezet esetében a legnagyobb beépítettség mértéke legfel-
jebb 80%, a legkisebb zöldfelület telken belüli aránya pedig
10% lehet. A kft. Má-0 jelű övezetre kiterjedő szabályozás 
esetében a kérelmet a Képviselő-testület nem fogadta be. 

Ugyancsak a Helyi Építési Szabályzat módosítását kezde-
ményezte a Thury Dent Kft., szintén a Vt9, valamint az Lf1 
jelű övezetekre vonatkozóan. A Vt9 jelű övezetet tekintve az 
előzőekhez hasonlóan járt el a Testület, az Lf1 jelű övezet mó-
dosítására irányuló kérelmet azonban nem fogadták be. 

A IV. negyedévi határozatok, illetve előre nem ismert, így 
nem tervezhető állami támogatások alapján módosult az Ön-
kormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet. 

Rendeletet alkotott a Testület a 2021. évi költségvetés vég-
rehajtásáról. A zárszámadást 1.397.971 eFt költségvetési be-
vétellel, 955.251 eFt kiadással és 443.280 eFt maradvánnyal 
hagyták jóvá. 

Elfogadták a képviselők a 2021. évi belső ellenőrzési je-
lentést is. 

Módosult a Közművelődési Intézmény és Könyvtár alapító 
okirata: az intézmény neve a továbbiakban Balatonkenesei 
Művelődési Ház és Könyvtár. 

Átfogó értékelést tárgyaltak és fogadtak el a képviselők az 
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai-
nak 2021. évi ellátásáról, és határozatban köszönték meg ez-
zel kapcsolatban a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény, 
valamin a Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 
munkáját. 

Beszámoló hangzott el Balatonkenese Város Önkormány-
zati társulásainak működéséről. A Balatonkenesei Szociális 
Társulás, a Balatonkenese-Küngös Köznevelési Intézményi 
Társulás, a Kelet-Balatoni Többcélú Társulás és a Dél-Bala-
toni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társu-
lás működésének 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló-
kat a Testület elfogadta. 

A civil szervezetek 2022. évi pályázataira 8 szervezet 10 
pályázatot nyújtott be, 5 szervezet esetében hiánypótlásra van 
szükség. Helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezde-
ményezések támogatására 11 pályázó nyújtott be pályázatot, 
melyek közül 6 esetében szükséges hiánypótlás, melyre vonat-
kozóan az érintetteket értesítették. Mind a civil szervezetek pá-
lyázatai, mind a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló
kezdeményezések tekintetében a pótlások beérkezését köve-
tően dönt a Képviselő-testület a támogatások odaítéléséről. 

Településrendezési eszköz módosítását kérte Sellei Krisz-
tián és Kendelényi Ádám a Balatonkenese 056/147, a156/148,

0156/149, 0156/150, 0156/151 és a 0156/60 hrsz. alatti ingat-
lanok ügyében. A tervezett beruházás tulajdonosa 128 lakásos 
egységet alakítana ki a Márkó utca eddig be nem épített, jelen-
leg külterületi helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanain. Az 
említett területet belterületbe vonásra jelölték ki, a rendezési 
tervmódosításra irányuló kérelmet évekkel ezelőtt fogadta be 
az Önkormányzat. A képviselők továbbtárgyalásra alkalmas-
nak találták az ügyet, és a beruházókat telepítési és látványterv 
benyújtására kérték fel. 

Szintén településrendezési eszköz módosítását kérte a Pi-
ramis Center Kft. a Balatonkenese 8. hrsz. alatti ingatlanra vo-
natkozóan, mely a volt MÁV családi üdülő területe. Jelenleg 
10% beépíthetőség, 60% zöldfelületi mutató és 7,5 méteres 
építménymagasság engedélyezett, melyet a kérvényező 15% 
beépíthetőségre szeretne módosíttatni, valamint kérte, hogy az 
Üü5 övezetbe átsorolással az oda tervezett építmények lakó-
funkcióval is rendelkezhessenek. A Képviselő-testület 4 igen, 
3 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett befogadta a kérelmet 
és megindította az eljárást. 

Újratárgyalta a Testület az Alsóréti Üdülő Egyesület ké-
relmét, mely 50% belépőjegyár-kedvezményt kért az egyesü-
let tagjainak számára, a Vak Bottyán strandra. A képviselők 
ismét elutasították a kérést, de kezdeményezik a településen 
ingatlantulajdonnal rendelkezők számára a strandbelépés ked-
vezményeinek kidolgozását. 

A képviselők döntésének értelmében A Balaton Burger 
Kft. üzemelteti 2022-ben a Strand tér 15. szám alatti nyilvános 
toalettet. Főszezonban hétköznap reggel 9 és 23 óra, péntektől 
vasárnapig reggel 9 és hajnali 2 óra között, májusban és szept-
emberben hétköznap 9 és 20 óra, hétvégenként 9 és hajnali 2 
óra között térítésmentesen használható. Októberben, fagymen-
tes időszakban 9-től 23 óráig áll rendelkezésre. 

A G&D Libum Kft. nyerte el a Strand tér 14. szám alatt 
található üzlethelyiség bérletére kiírt pályázatot. 

További anyagokat a www.balatonkenese.hu oldal Önkor-
mányzat – Képviselő-testületi anyagok részében találnak. A 
testületi ülések felvétele Balatonkenese Város Önkormányza-
tának Facebook oldalán meg is tekinthető. 

– nk –
 

Az áprilisi képviselő-testületi ülésen történt 

Értesítjük betegeinket, 
hogy 2022. június 1-től 

a Balatonkenese I. sz. Háziorvosi szolgálat 
rendelési ideje 

az alábbiak szerint módosul: 
 
 
 
 
 
 

Helyettesít: Dr. Mikó József  
Tel.: 06 88/481-340 

16 óra után másnap reggel 8 óráig 
a Balatonalmádi Orvosi ügyelet 

vehető igénybe: 
Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2-4. 

Tel.: 06 88/412-104 
Megértésüket köszönjük! 

 

Hétfő: 12:30-15:00 
Kedd:   9:00-11:30 
Szerda: 12:30-15:00 
Csütörtök:   9:00-11:30 
Péntek: 12:30-15:00 
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Ajánlásokat vár a Képviselő-testület 
a „Balatonkenese Város Díszpolgára”, 

valamint 
a „Balatonkeneséért” érdemérem 

kitüntetésre 
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a helyi elismerő címek és kitüntetések alapításáról, ado-
mányozásuk rendjéről szóló 13/2011. (X.28.) önkormány-
zati rendelete alapján felhívást tesz közzé a 

● „BALATONKENESE VÁROS DÍSZPOLGÁRA" 
cím, valamint a 

● „BALATONKENESÉÉRT” érdemérem ajánlá-
sára. 

A „BALATONKENESE VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím 
azon személveknek adományozható, akik: 

a város közéletének kiemelkedő személyiségei, illetve 
akik a település érdekében kifejtett kiemelkedő tevékeny-
ségükkel – életművükkel – a várost tiszteletreméltóan 
szolgálták vagy szolgálják. 

A „BALATONKENESÉÉRT” érdemérem személynek, 
közösségnek. szervezetnek, intézménynek adományozható, 
ha: 

a) a város társadalmi, gazdasági, egészségügyi és kultu-
rális életének fejlesztése érdekében kiemelkedő tevé-
kenységet végzett, 

b) a várost gazdagító művészeti, kulturális tevékenységet, 
vagy 

c) a város hírnevét öregbítő kiemelkedő sportteljesít-
ményt, vagy 

d) a város érdekében kimagasló értékű munkát végzett. 

Az ajánlásokkal Balatonkenese város választópolgárai 
élhetnek. 

Az ajánlásokat – a tevékenységet méltató megfelelő in-
doklással – a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági- és Sportbi-
zottság részére címzett zárt borítékban 

2022. június 10. napjáig 
lehet benyújtani a Balatonkenesei Polgármesteri Hiva-
tal (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.) titkár-
ságára. 
 
Balatonkenese, 2022. május 19. 

 
 

Balatonkenese Város Önkormányzata 
2021. évi költségvetésének végrehajtása 

(Kivonat) 

1. Önkormányzati feladatellátás 
A feladatellátásban és az önkormányzati intézményi struk-
túrában lényegi változás nem történt. 

2. Bevételi források és azok teljesítése 
1.110.534 eFt, mely a módosított előirányzat 130,8%-a. 
● Államháztartáson belülről származó működési célú 

bevétel: 732.748 eFt – a módosított előirányzathoz ké-
pest jelentős eltérést nem mutat. 

● Közhatalmi bevétel: 311.663 eFt, 173%-os teljesítés. 
Az adóbevételek terven felül teljesültek. 
● Idegenforgalmi adóbevétel: 29.484.290 Ft 

● Működési bevétel: 115%, jelentős eltérés az eredeti elő-
irányzathoz képest, melyet a jó strandbevételek ered-
ményeztek. 

● Működési célú átvett pénzeszköz: a Bezerédj strand 
zöldterület-helyreállítására kapott összeg (államháztar-
táson kívülről). 

● Felhalmozási bevétel: az Önkormányzat és intézményei 
elnyert pályázataiból, melyek megvalósítása a 2022. 
évre húzódik. 

● Finanszírozási bevétel: költségvetési maradvány, az 
Államkincstár közmunkaprogram bérjárulék-megelő-
legezési összege, valamint a 2022. évi normatíva elő-
lege. 

3. Kiadások 
940.561 eFt, mely a módosított előirányzat 86,9%-a. 

● Működési kiadások: 77,4%. 
● Felhalmozási kiadások: 22,6%. 
● Működési költségvetési kiadások: 86,4%. 

● Személyi juttatások: 95,4%. 
● Munkaadót terhelő járulékok: 96,3%. 
● Dologi kiadások: 98,9%. 
● Egyéb működési célú kiadások: 71,7%. 

● Ellátottak pénzbeli juttatásai: 99,7%. 
● Intézmények működési kiadásai 

● Polgármesteri Hivatal: 97,4%. 
● Városgondnokság: 98,4%. 
● Közművelődési Intézmény: 68%. 

4. Költségvetési maradvány 
A 2021. évi költségvetési maradvány 443.280 eFt (pályáza-
tok miatt kötött). 

5. Vagyon alakulása 
Eszközök 
Eszközök mérleg szerinti összege: 12.082.092 eFt, az 
előző évhez viszonyítva 1,5%-kal nőtt. 

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 
● Értékük: 11.360.367 eFt – az előző évhez képest 127.872 

eFt-tal, 1,1%-kal csökkent. 
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 
A forgóeszközök 2021. december 31-i nyilvántartása szerint 
állomány nem volt. 
C) Pénzeszközök: 633.570 eFt, idegen pénzeszközök nincse-

nek. 
D) Követelések: 81.584 eFt – az előző évhez képest 56%-kal 

csökkent. 
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások: 6.552 eFt (túl-

fizetések). 
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Befejezéséhez közeledik 
a körforgalom építése 

Az utolsó simítások folynak a balatonkenesei körforgalom építésénél, 
melyet Kontrát Károly államtitkár, Balatonkenese országgyűlési kép-
viselője is megtekintett. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Kedves Keneseiek, Nyaralók, Látogatók, Turisták! 
Gyűjtsetek kavicsokat, fessétek meg 

és rakjátok le őket bárhol! 
A sokfelé működő mozgalmat szeretnénk mi is 
meghonosítani Kenesén. A kavicsokat a városunk-
ban helyezzük ki, de nem kell, hogy itt maradjanak. 
Ha a megtalált követ valahol másutt rakjuk le, má-
sok is örülhetnek neki. 
● A kavicsokat csak fessük meg (pl. akrillal), lak-

kozzuk, hogy vízállóak legyenek. Ne ragasszunk 
rá semmit (természet- és állatvédelem). 

● Fontos, hogy írjátok rá a csoport nevét: Köves/s/ 
Kenese. 

● A kő mérete a célnak feleljen meg, legyen köny-
nyen vihető. 

● Csak ott helyezzünk el a kavicsokat, ahol kárt 
nem okozhatnak, pl. ne kocsikra, magánterü-
letre, boltokba. 
Posztoljátok Facebook oldalunkon, 

hogy hol találtátok a köveket: 
www.facebook.com/kovesskenese/ 

Használjátok a következő kifejezéseket: 
#kövesskenese – #megtaláltam – #énkészítettem – 

#cserekövek – #megtartottam 
Köszönjük, ha velünk tartotok! 

a Kultúra Háza csapata 
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Segítség! Megnősültem! 
Pindroch Csaba egyszemélyes komédiája 

a Kultúra Háza színpadán 
Sebestyén Elemér: Segítség! Megnősültem! című könyvé-
nek színpadi változatát láthatták a nézők Balatonkenesén, 
május 15-én, Pindroch Csaba előadásában. Az egyszemé-
lyes színpadi művek mindig nagy kihívás elé állítják a szí-
nészt, hiszen egyedül kell lekötnie a nézők figyelmét – s ez 
bizony ezzel a darabbal tökéletesen sikerült. Pindroch 
Csaba úgy mesélte az egymás után következő történeteket, 
mintha baráti társaságban sztorizna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A történet főszereplője, Anti élete egy adott pillanatában 
végigtekint házassága történetén. Egyik barátja nősülni ké-
szül: ideje figyelmeztetni, hogy ez esetleg nem a legjobb 
ötlet. És már sorakoznak is az elrettentőnek szánt, de szóra-
koztató példák a párunk szüleivel való ismerkedésről (igen, 
természetesen a családi fotóalbumok részletes végigtekin-
tésével), esküvőről (igen, természetesen van teljesen elázott 
rokon), a nászajándékok szemlézéséről (nem, nem nézzük 
az ajándékok értékét és esztétikumát, de csak azzal foglal-
kozunk). A helyzetekkel a nézők közül is sokan azonosulni 
tudnak, hiszen a házasoknak általában van anyósuk… 
(Plusz ráadásként pedig és/vagy apósuk is.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ám a humor minden nehézségen átsegít, még akkor is, ha 
az eseményeket a megtörténésük idején nem találtuk éle-
tünk legviccesebb pillanatának. Biztos valamennyien fel tu-
dunk idézni a darabban elhangzó históriákhoz hasonló al-
kalmakat a saját életünkből is, de ahogy ezt Pindroch Csaba 
tolmácsolásában hallhattuk, az nagyszerű időtöltést és ki-
kapcsolódást jelentett ezen a vasárnap délutánon. 
Az előadás a Déryné program keretében valósult meg. 

– nk – 

Ecsettel és tánccal 
Istenes Emília kiállítása a Kultúra Házában 

„A mai napon olyan művészről szólunk, aki harmincéves 
tervezői praxisából kilépve a tuskihúzót ecsetre cserélte, ér-
deklődését pedig kiterjesztette a spirituális tanok, asztroló-
gia és szakrális körtáncok iránt. Istenes Emília műveit át-
hatja a művész szelleme és világnézete, amelyekhez nem ke-
vés tehetség társul. Több mint huszonöt éves munkásságá-
nak gyümölcsét avathatjuk ma fel a Kultúra Házában, Ba-
latonkenesén” – mutatta be az alkotót Szabó Andrea, a Kul-
túra Háza megbízott vezetője. 

– Nagy örömmel tölt el, hogy helyi művésznek a helyi 
közösségi házban egy olyan kiállítását láthatjuk, amelyre a 
21. század harmadik évtizedében mindannyiunknak szük-
sége van – mondta köszöntőjében Jurcsó János polgármes-
ter. – Annyi baj, probléma vesz körül minket – gondoljunk 
az utóbbi három év keserű történéseire, a járványtól napja-
inkig –, hogy egyszerűen elfogynak az életünkből azok a 
pillanatok, amikor a szépnek, valami magasabb rendűnek 
helyet tudunk biztosítani a gondolataink között. Akkor jön 
elő a felfedezés: ha nincsenek művészek, akkor nincs lehe-
tősége a mindennapi monotóniában megfáradt lelkünknek 
megpihenni. Amíg nem jövünk el egy kiállításra, addig ta-
lán észre sem vesszük, hogy mi az, ami hiányzik a napjaik-
ból. De ha eljövünk, és találunk valamit, amire eddig nem 
csodálkoztunk rá, akkor felismerjük, hogy ez hiányzott, ez 
kellett volna tegnap, a múlt héten. Örülök, hogy helyi kötő-
désű művész tudja nekünk megmutatni, mitől szép ez a vi-
lág, hogy miért érdemes minden nap felkelni, és miért érde-
mes mindig mosolyogni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Istenes Emília megkért, hogy nyissam meg a kiállítá-
sát – kezdte megnyitóbeszédét Korényi András Ybl-díjas 
építész. – Azt rögtön el kell árulnom, hogy a férje vagyok, 
és Emíliának több oka is volt, hogy engem kérjen meg. Az 
egyik, hogy valószínűleg én ismerem a legjobban az életét 
és a képeit. Valamint az is vezetett minket, hogy be tudjunk 
mutatkozni a kenesei polgárok előtt. Három éve jöttünk Ba-
latonkenesére. Az első év elment a berendezkedéssel, utána 
jött a Covid hosszú időszaka, amely kizárt minket a közös-
ségi kapcsolatokból. Ez az első év, hogy lehetőség volt a 
kiállítást megvalósítani. 

Magamról annyit szeretnék mondani, hogy Korényi 
András építész vagyok, bár már jócskán benne a nyugdíjas 
években, de még mindig tervezek – épületekkel és városren- 
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nem olyan biztos az egzisztenciája. Sokkal jobb az építé-
szeti pálya, mert építészekre mindig szükség van, így való-
színűleg hosszabb távon fenntartható életmódot biztosít. 
Mindketten a Műszaki Egyetem Építészmérnöki karára je-
lentkeztünk, ahol is – mit ad a sors –, a rajzfelvételin egy-
más mellett ültünk. Már akkor kiderült, hogy ő sokkal job-
ban rajzol, mint én – ez aztán a későbbiek során is bebizo-
nyosodott. 

– De te jobb voltál matematikából – fűzi közbe Emília. 
– Utána megint csak a sors kegyeltjei lettünk, mert egy 

tankörbe kerültünk – folytatja Korényi András. – A három-
éves baráti viszony aztán szerelemmé változott, s a ne-
gyedév elvégzése után házasságot kötöttünk. Ennek már öt-
venhárom éve. 

Az egyetem elvégzése után mind a ketten az Ipartervben 
kezdtünk dolgozni, mint építészmérnökök. Ez volt az or-
szág legnagyobb tervezőintézete, mintegy ezer fő alkalma-
zottal. De a többi tervezőintézet is 500-600 fős létszámmal 
rendelkezett. Akkoriban még nem volt magántervezés, csak 
állami vállalatoknál lehetett dolgozni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy-két év után én továbbálltam, más intézetekbe, Emi 
hosszabb ideig kitartott az Ipartervben, majd a MÁVTI-ba 
ment. Ez a MÁV tervezőintézete volt, a vasúttáraság fej-
lesztésével kapcsolatos terveket készítettek. Megemlítem a  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

magántervezőként kezdett dolgozni, s egész komoly épüle-
teket hozott létre: éttermeket, bankfiókokat, családi háza-
kat. Nagyon termékeny volt az az időszaka is. Mellette ak-
kor már komolyabban kezdett foglalkozni a festészettel is. 
Ezt segítette elő, hogy elkezdett táncot tanulni – a körtáncot 
–, valamint asztrológiával kezdett foglalkozni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990-ben, éppen a rendszerváltás évében történt, hogy 
vettünk egy régi parasztházat Dörgicsén. A település a 
Balaton-felvidéken van, Akalitól öt kilométerre, fölfelé; 
mondhatni, hogy a környék egyik gyöngyszeme. A ház a 
kerttel együtt nagyon nagy volt, s a balatoni táj annyira 
megihlette Emit, hogy egymás után készültek a képei. 
Hogy el is tudjuk helyezni, a régi pajtaépületet galériává 
alakítottuk, Istenes galéria volt a neve. Ott tudta elhe-
lyezni a képeket, amelyeket alkotott. A galéria egész 
nyáron nyitva volt, s Emi emellett foglalkozott tánc- és 
festéstanítással, táborokat tartott. Egész nyáron mindig 
történt valami a pajtában. 

Ahogy idősödni kezdtünk, egyre nagyobb terhet jelen-
tett a nagy ház és a nagy kert, egyre kevésbé tudtuk fenn-
tartani. Ezért bár szomorúan, de úgy döntöttünk, hogy elad-
juk. Ezután vettünk itt ingatlant Kenesén. Nagyon örülünk, 
hogy Balatonkenesére jutottunk: nagyon megfogott minket 
a kisvárosias hangulat, amiben van még egy kis falusias és 
üdülőtelepi hangulat is. Az egész nagyon közel áll hozzánk. 
A házunk és a kertünk most kisebb, így probléma a kisebb 
kiállítási tér. A falak zsúfoltak a képekkel, így Emi mosta-
nában nem sokat festett, én biztattam, hogy folytassa. A ki-
állítás tiszteletére készítette a balatonkenesei fűzfa képét – 
remélem, ez folytatódni is fog. 

Mint Emi képeinek legfőbb gyűjtője, a kiállítást ezzel 
ünnepélyesen megnyitom. 

dezéssel is foglalkozom, e-
zért ingázó életet folytatok.
A feleségem kora nyártól 
késő őszig Kenesén van, 
én hosszú hétvégékre tu-
dok jönni, mert a munkám 
Budapesthez köt. Hosz-
szabb távon azon gondol-
kozunk, hogy véglegesen 
Balatonkenesére költözünk. 

Emiről pedig azt kell 
elmesélnem, hogy már kö-
zépiskolás korában is fog-
lalkoztatta a képzőművé-
szet, akkor kezdte az alko-
tást. Érettségi után a Kép-
zőművészeti Főiskolára sze-
retett volna jelentkezni, de 
a szülei lebeszélték róla, 
mondván, egy művésznek 
nem olyan biztos az eg-

 
Kék virág (selyem)

 

 

tokaji állomást, amelyet 
Emília tervezett, s ami a 
mai napig is olyan állapot-
ban van, ahogy jó pár év-
vel ezelőtt megtervezte. Ér-
demes megnézni, ha arra 
járnak. 

Megszülettek a gyere-
keink, sok munkánk volt: 
pályázatokon vettünk részt,
nyertes is volt közöttük. A-
hogy nőttek a gyerekek, 
elkezdtünk országot járni. 
És Emiben megint feléledt 
a képzőművészet iránti 
vágy, egy idő után magával 
hozta az ecsetjét és a fes-
tőkészletét, s tájképeket 
festett. Közben változott a 
világ, Emi a munkájában 
magántervezőként kezdett 
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Idősek klubja 
a Tátorján Szociális Szolgáltató 

Intézményben 
8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 20. 

+36 88 482 943 – +36 30 650 2172 

Az Idősek Klubja újra megnyitotta kapuit! 
Várunk szeretettel minden szépkorút, 

aki társaságra, időtöltésre vágyik. 
Klubtagsági díj: 30 Ft/nap. 

További információért érdeklődni az Idősek Klubjában, 
Krizsóné Téli Fanninál lehet, 

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

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

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Én a képekről beszélnék – vette át a szót Emília. – Az 
igazi áttörést az jelentette, amikor elkezdtem szakrális kör-
táncot tanulni. Ez egészen más dimenzióba emelt, szabály-
szerűen harminc centivel a föld fölé. Először lepukkant tor-
natermekben táncoltunk, s hogy felvidítsuk a környezetün-
ket, az otthonról hozott színes kendőinket akasztottuk fel a 
bordásfalakra, hogy kicsit hangulatosabb legyen. Aztán ké-
sőbb eszünkbe jutott, hogy mi is tudunk ilyeneket festeni, 
így többen közülünk elkezdtek selyemfestéssel foglalkozni. 
Én is. Talán első ilyen képem az Őszi erdő. Nagyon megfo-
gott a selyem, mert építészként körzővel és vonalzóval, 
rajzasztal mellett dolgoztam. Egészen más kategória, mint 
amikor megérinti a selymet az ember az ecsettel, a festék 
szétterül, s szinte magától festi magát a kép. Nagy szabad-
ságot jelentett kiszabadulni a kötöttségből, amit az építészet 
jelentett. Egyébként imádtam építész lenni, mert hihetetle-
nül szép és kreatív foglalkozás, de festőnek lenni még jobb, 
táncosnak meg annál is inkább. 

A képeim egy része selyem. Aztán vannak itt az utazá-
saink során készült képek; volt, amit a kompon festettem; 
szerettünk Horvátországba utazni. A hegyek és a vizek is 
nagyon vonzanak, és örömömre Kenesén van hegy is, víz is 
– jó helyre jöttünk. A tájképeim különböző korokban és kü-
lönböző technikákkal készültek. 

Autodidakta festő vagyok, nagyon keveset tanultam 
képzőművész körökben. Az egyetemen volt rajz tanszék, öt 
évig ott is festettünk, rajzoltunk. Leginkább abból tanultam, 
hogy igen hamar elkezdtem festést tanítani, és közben na-
gyon sokat lehet tanulni. Biztos van, aki ezt hozzám hason-
lóan megélte. Tizenöt éven keresztül volt festőköröm; a 
tánckör pedig már huszonöt éves. A kreatív táborokban fes-
tettünk és táncoltunk, jógáztunk – mindenféle színes tevé-
kenységekkel foglalkoztunk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecsettel és tánccal – hirdeti a kiállítás címe, az ecset 
nyomait pedig ott láthattuk a vásznakon, a keretekben. És 
volt tánc: a művésznő másik nagy szenvedélyét, a táncot is 
bevonta a jó hangulatú programba. Egy kelta szövegre és 
dallamra járhattak áldáskérő körtáncot a vállalkozó szelle-
műek. 

A kiállítás 2022. június 14-ig tekinthető meg a balaton-
kenesei Kultúra Házában. 

– nk – 
 

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 
 

Időpontok: 
június 2. 
június 9. 

Minden alkalommal 
16:30-17:30 között. 
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– Itt vagyunk a szezon elején, és engem az a szerencse ért, 
hogy két napon belül a második kulturális rendezvényen tart-
hatok köszöntőt – mondta üdvözlőjében Jurcsó János polgár-
mester. – Hála Istennek a Kultúra Háza élettel teli, és az itt 
dolgozók annyira a szívükön viselik a kultúrát, hogy tegnap 
egy helyi kötődésű képzőművész kiállítását nyitottunk meg, 
ma pedig egy szintén helyi kötődésű irodalmárnak állítunk 
emléket. Szép hagyomány indult útjára Balatonkenesén, ami-
kor az első Pilinszky János vers- és prózamondó versenyt meg-
rendezték. Egy közösség pedig a hagyományokból táplálkoz-
hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Pilinszky azt írja Szálkák című kötete első versében, az 
Amiként kezdtem címűben: 

Amiként kezdtem, végig az maradtam. 
Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom. 
Mint a fegyenc, ki visszatérve 
falujába, továbbra is csak hallgat, 
szótlanul űl pohár bora előtt. 

– idézte Lutter Imre. – Egy olyan fajta szikár emberről beszé-
lünk, aki végiggondolta, végigérezte az összes versét. Minden 
verse úgy keletkezett, hogy ezerszer megfontolt minden egyes 
szót, amit leírt. Végiggondolta, amiből táplálkozik, merítkezik, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s végigérezte, ami körülötte zajlik a világban, a háború borzal-
maitól az emberi élet mindennapos pozitív történéseiig. Ettől 
lett annyira esszenciális és tömény a költészete, amit nyilván 
csak az ért igazán, aki el mer merülni ebben az általa teremtett 
univerzumban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PILINSZKY JÁNOS III. ORSZÁGOS VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY 
BALATONKENESE 

 
Nagyszerű irodalmi eseményre látogathattak az érdeklődők a Kultúra Házába május 21-én. A Közművelődési Intézmény és 
Könyvtár, a Magyar Versmondók Egyesülete és a Latinovits Emlékmű Alapítvány támogatásával harmadik alkalommal 
rendezte meg az Országos Pilinszky vers- és prózamondó versenyt. A versenyzők nívós mezőnyében találkozhattunk ismerő-
sökkel, akik már nem először vettek részt az alkalmon, és voltak új arcok is, akik most mutatkoztak be Balatonkenesén. 
A zsűri elnöke ezúttal is Lutter Imre, a Magyar Versmondók Egyesülete és a Latinovits Emlékmű Alapítvány elnöke, előadó-
művész, a zsűri tagjai pedig Tóth Zsuzsanna előadóművész, drámatanár és Wiegmann Alfréd, a Magyar Versmondók Egye-
sületének alelnöke, az Első Magyar Versszínház művészeti vezetője voltak. 
 

Koszorúzás Pilinszky János emléktáblájánál
 

Lutter Imre, a zsűri elnöke
 

Lovass Adél
 

Nagy Tímea Zsóka
 

Borbély Mihály
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A III. Országos Pilinszky János vers- és prózamondó ver-
seny első három helyezettje a Magyar Versmondók Egyesülete 
és a Latinovits Emlékmű Alapítvány könyvcsomagját, vala-
mint a Közművelődési Intézmény és Könyvtár által felajánlott 
ajándékutalványt kapták. A verseny különdíját ezúttal is a 
Pilinszky versmondó verseny ötletgazdája, Ster Erika készí-
tette, melyet végül az első helyezett, Borbély Mihály kapott. 

A könyvcsomagokat kivételesen nem helyben adta át a 
Magyar Versmondók Egyesülete: a nyerteseknek a verseny 
után postázták el az ajándékot, hogy személyre szóló könyve-
ket tudjanak a részükre összeválogatni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy Krisztina 
 

90. születésnap 
Szép kerek születésnapot ünnepelt nemrég Balatonkenese 
egyik polgára: Filó Károly 90 éves lett. Ez alkalomból Jur-
csó János polgármester is felkereste és köszöntötte őt. 
A Balatonkenesei Hírlap és olvasóink nevében mi is sok 
szeretettel gratulálunk és jó egészséget, sok boldogságot kí-
vánunk! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polgárőrünk kitüntetése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Polgárőr Érdemkereszt 
arany fokozatát vehette át 
nemrég városunk polgárőr-
egyesületének vezetője, 

Nyemcsok Györgyné. 
Szeretettel gratulálunk! 

 

Zalán Tibor és Lutter Imre
 

Tóth Péter, városunk alpolgár-
mestere és a Pilinszky Irodalmi 
Színpad tagja versenyen kívül 
vállalkozott egy Pilinszky vers 
elmondására 
 

 
Kiss Judit

 
A délután folyamán a je-

lenlevők Lutter Imre beszél-
getését hallgathatták meg Za-
lán Tibor József Attila-díjas 
 költővel arról, hogy Pilinszky költészete hogyan tud tovább 
élni a mai kortárs költészetben. 
 

A verseny díjazottjai 
I. helyezett: Borbély Mihály 
II. helyezett: Kiss Judit 
III. helyezett: Horváth Róbert 
Oklevélben részesült 
Varga-Bodó Anita 
Nagy Tímea Zsóka 
Lovass Adél 
Strich Lászlóné 
Garas Szimonetta Dorina 
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Tovább szépült az Iparosház 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyesületünk tagjainak és önkénteseinknek köszönhetően az elmúlt hétvégeken to-
vább folytattuk az Iparosház felújítási munkálatait. Elkészült a pince lépcsőjének be-
tonozása, az udvarra tervezett támfal, valamint megkezdtük az udvar térkövezését. 
Szánthó László tagunknak hála, elkészült az új kovácsoltvas kapu is. 
Köszönjük mindenkinek önzetlen és fáradságos munkáját! 
Külön köszönet a vendéglátásért: 
Kocsis Kenese Kft. – Kocsis Jenő 
Nádas Csárda Kft. – Ambrus Gábor 
Szabó Andrea 
Füstös Edit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotók: 

Török Brigi 
Boor Ádám 

Balla Tamás 
 

Bevásárló buszjárat 
időseknek 

Balatonkenese Város Önkormányza-
ta és a Tátorján Szociális Szolgáltató 
Intézmény által a 65 év felettiek ré-
szére biztosított bevásárlójárat 
minden héten hétfőn és pénteken 

reggel 8 órakor indul. 
Megálló: 

Lakótelepen lévő régi telefonfülke 
Visszaindulás: 

9:00 órakor, a bolt parkolójából. 
Kérjük a Lakosságot, hogy tájékoz-
tassák idős rokonaikat, szomszédjai-
kat, ismerőseiket a lehetőségről! 
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Újra nyit a teniszpálya Balatonkenesén! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balatonkenese Város Városgondnoksága a teniszpálya utolsó simításait végzi, mely 
díj ellenében egész évben látogatható. 

Kérjük a sportolni vágyókat, 
hogy játékigényeiket az alábbi elérhetőségeken előre jelezzék: 

varosgondnoksag@balatonkenese.hu 
Tel.: 06 30/320-51-02 

Pályahasználati díj: 2000 Ft/óra/pálya 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mindenkinek kellemes kikapcsolódást kívánunk! 
 

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. 
 

BALATONKENESE VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA 
8174 Balatonkenese, Fő utca 43. 

Tel.: 88/481-650, 06 30/320-51-02 
E-mail: varosgondnoksag@balatonkenese.hu 

Haltetemek 
a parton 

A Balaton mellett sétálva többen 
észleltek az utóbbi időben kisebb 
vagy nagyobb méretű haltetemeket. 
Kérdésünkre a Balatoni Halgazdál-
kodási Nonprofit Zrt. munkatársai 
elmondták: a jelenség természetes, 
azt nem a vízminőség romlása, vagy 
más ok idézi elő. 

A természetes vizekben a halak 
ívási időszakának végén, valamint a 
vízhőmérséklet 20 °C fölé emelkedé-
sekor figyelhető meg számottevőbb 
halpusztulás. Ugyancsak veszélyes 
időszak a halak számára, ha hirtelen 
melegszik fel a víz, s a tartós kániku-
lában sem érzik túl jól magukat. A 
parton fellelhető haltetemek legin-
kább a keszegfélék közül kerülnek 
ki, de mostanában nagyobb méretű 
pontyokat is láthatunk. Az elhullott 
pontyok mennyisége ennek ellenére 
sem tekinthető szórványosnak. 

Az állategészségüggyel foglal-
kozó szakemberek rendszeresen el-
lenőrzik a természetes vizek élővilá-
gát, így a fokozott halpusztulásnál 
mindig vizsgálják, hogy betegség 
okozta-e az elhullást. Ha kóros álla-
pot nem mutatható ki, az elhullás 
okát nehéz megállapítani. A legké-
zenfekvőbb ok a kiöregedés. Az 
utóbbi években nem voltak igazán 
komoly telek, s ez kedvezett a halak 
parazitáinak, melyek az egyedek le-
gyengülését, majd elhullását ered-
ményezhetik. Érheti a halakat külső 
sérülés – ütközés hajóval, csónakkal 
–; előfordulhat, hogy horgász fogja 
ki a halat, majd a nem megfelelő ke-
zelés hatására, a visszaengedés után 
pusztul el. De lehet ok a már említett 
természetes folyamat is: az ívást kö-
vető legyengülés, illetve a víz hő-
mérsékletének emelkedése. 

A partra vetett haltetemeket a 
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. gyűjti be és szállítja el. Ha a par-
ton járva haltetemet látnak, azt a cég 
munkatársainak jelenthetik be, sió-
foki központjuk telefonszámán, nyit-
vatartási időben. 

Balatoni 
Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. 

Haltetemek bejelentése: 
+36 84/519-640 
Nyitva tartás: 

Hétfő – péntek: 8:00-15:30 
Ebédszünet: 12:00-13:00 

BKHírlap 
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Balatonkenese csapata csoportjában továbbra is első helyen áll a tabellán. 

 

Folytatja nagyszerű szereplését Balatonkenese futballcsapata 

Eredmények 
Balatonkenese VSE – Hárskút SE 

Balatonkenesei Sportpálya, 2022. 04. 30. 17:00 
4 – 0 (4 – 0) 

Gólok 
 
 
 
 
 

Felsőörs – Balatonkenese VSE 
Felsőörsi Sportpálya, 2022. 05. 07. 17:00 

3 – 4 (3 – 2) 
Gólok 

 
 
 
 
 
 
 

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

3 – 0 (1 – 0) 
Gólok 

 
 
 
 

Balatonkenese VSE 
Takács László 16’ 
Polgár Gábor 24’ 
Takács László 30’ 
Polgár Gábor 44’ 

Hárskút SE 
 

Balatonkenese VSE 

 
Polgár Gábor 14’ 
 
 
Polgár Gábor 42’ 
Rumpler Gábor 56’ 
Takács László 62’ 

Felsőörs 
Pálfalvi Ádám 9’ 
 
Vaczkó István 21’ 
Szabó Pál 40’ 

 

Balatonkenese VSE 
Takács Péter 21’ 
Polgár Gábor 49’ 
Takács Péter 90’ 

Balatonalmádi SE 

A Balatonkenese VSE 
góllövőlistájának állása a 19. fordulóban 

2022. május 
Góllövő neve Gólok száma 
1. Polgár Gábor 23 
2. Takács Péter 14 
2. Takács Richárd 14 
4. Zödy Szabolcs 12 
5. Takács László 7 
6. Horák Márk 4 
6. Polgár Tibor 4 
8. Hideghéti Gábor 3 
8. Veres Koppány 3 
10. Cseh Kristóf 2 
10. Rumpler Gábor 2 
12. Kovács Richárd 1 
12. Kuti Levente 1 

Lapzártánkkor két mérkőzés van még hátra 
a 19. fordulóból. 

Bakonynána – Balatonkenese VSE 
Bakonynánai Sportpálya, 2022. 05. 29. 17:00 

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

 

„Szépen fokozatosan 
jön vissza a kedvem a futáshoz” 

Lencse Gábor a dobogó második fokára állhatott 
a DM Balaton Run versenyen, Zamárdiban 

Habár megfázással küzdött, mentálisan végig bírta a távot 
hosszútávfutónk. 17,5 km-nél a vezetést is átvette, de egy kilo-
méterrel később utolérte sporttársa, aki mögött magabiztosan 
tartotta a második helyet. 

 

Táv: 21,1km  
Hivatalos idő: 1:22:31  
Helyezés abszolút 2. hely 
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Hazai pályán is bizonyítottak a Rády Diáksport Egyesület karatékái 

XVII. Ippon Shobu Diákolimpia 
A Rády Diáksport Egyesület karatékái – Bödör Veronika Vivien, Kelemen Kristóf, Kelemen Csongor és Várady Patrik – 2022. 
április 30-án a Százhalombattán megrendezett XVII. Ippon Shobu Diákolimpián ismét megmérethették tudásukat. A csapat két
arany és két bronzéremmel lett gazdagabb!  

Kenesei versenyző nemzetközi sikere! 

Kelemen Kristóf, a Rády Diáksport Egyesület karatékája 
nemzetközi bajnoki címet nyert! 

A svájci Wettingen-ben megrendezett 47th Fujimura Cup Nemzetközi Bajnokságon a Rády Diáksport Egyesület, egyben a 
Magyar JKA Karate Szövetség válogatott versenyzője, Kelemen Kristóf a kata (formagyakorlat) versenyszám Nemzetközi Baj-
noki címét nyerte el, és lett a kupa birtokosa, aranyérmes. Kumite (küzdelem) versenyszámban pedig az előkelő 3. helyen végzett, 
mellyel bronzérmet is szerzett. 

A Rády Diáksport Egyesület nevében 
szeretnénk gratulálni a válogatott eredmé-
nyéhez, Németh Szabolcs szövetségi kapi-
tány és a felkészítő edzők munkájához, s 
legelsősorban a versenyen résztvevő gye-
rekek, fiatalok teljesítményéhez! 

Szeretnénk köszönetet mondani támo-
gatóinknak, hogy lehetőséget biztosítot-
tak a Rády Diáksport Egyesület, a Magyar 
JKA Karate Szövetség válogatott verseny-
zőjének, Kelemen Kristófnak e rangos 
eseményen való részvételre, ahol képvi-
selhette Magyarországot, Balatonkenesét.
Pékmester Biscuits Kft. 
Novépszer ’97 Kft. 
Pörc Bisztró és Delikát 
Levendula Virágbolt 
Otthonka Vegyeskereskedés 
Koczor-Mészáros Ágnes (Ágnes Optika) 
Szabó Tamás (önkormányzati képviselő) 
 

10 ország, 200 versenyző-je, 363 ne-
vezéssel indult a 47th Fujimura Cup elne-
vezésű Nemzetközi Bajnokságon. Ha-
zánkat a Magyar JKA Karate Szövetség 
válogatottja képviselte, többek között a 
balatonkenesei Rády Diáksport Egyesület 
versenyzője, Kelemen Kristóf, a kids U14 
korcsoportban. Kelemen Kristóf kor-cso-
portjának kata (formagyakorlat) verseny-
számában első helyen végzett, arany-ér-
mes lett, így megszerezte első nemzetközi 
bajnoki címét. Kumite (küzdelem) ver-
senyszámban a 3. helyet szerezte meg, így 
további egy bronzéremmel is gazdago-
dott.  

A Magyar JKA Karate Szövetség vá-
logatottja összesen 8 nemzetközi bajnoki 
címmel, továbbá számtalan ezüst és 
bronzéremmel térhetett haza a rangos ese-
ményről. 
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A Balatonkenesei Pilinszky János 
Általános Iskola tanulóinak munkája 

és eredményei a II. félévben 
 

„II. Erzsébet 70 éve a trónon” 
prezentációs verseny 

2022 februárjában az 5. évfolyam angolos csoportja részt vett a 
HEBE Kft. „II. Erzsébet 70 éve a trónon” című prezentációs ver-
senyén. A tanulók 8 perces kiselőadás keretében foglalták össze 
angol nyelven II. Erzsébet királynő 70 éves uralkodásának mér-
földköveit. A versenyben minden tanuló oklevelet szerzett. Felké-
szítő tanáruk: Rábai Dalma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idegennyelvi szépkiejtési 
verseny 

a Pilinszky iskolában 
2022. február 24-én iskolánk az idei tanévben is meg-
szervezte a már hagyománynak számító, idegennyelvi 
szépkiejtési versenyét angol és német nyelven. 
A rövid megnyitó után elsőként minden tanuló el-
mondta a szabadon választott, általa hozott, kb. egy-
perces szöveget. 
A második fordulóban a helyszínen kapott prózai szö-
vegek felolvasása következett. 
A zsűri a szép kiejtést, az értő olvasást, a helyes kiej-
tést és az olvasás folyékonyságát értékelte. 
Minden résztvevő emléklapot, illetve jutalmat kapott. 
Kategóriánként az első helyezett tanulók képviselik 
iskolánkat a megyei fordulóban. 

Díjazottjaink 
1. Kategória –Angol (5-6. évf.) 

1. Nagy Olivér Zsolt 
2. Györgydeák Milos János 
3. Hatvani Petra 

2. kategória – Angol (7-8. évf.) 
1. Huri Simon Mihály 

1. kategória – Német (5-6. évf.) 
1. Albertus Lili 

2. kategória – Német (7-8. évf.) 
1. Üllei-Kovács Dóra 

 
 

Idén 6. alkalommal szervezte meg a Balatonfüredi Refor-
mátus Általános Iskola a „FUNtastic” megyei angol ver-
senyt, 2022. március 24-én.  A környező települések (Bala-
tonfüred, Balatonalmádi, Csopak, Litér, Pétfürdő, Balaton-
kenese) nyolc iskolájából 16 csapat (64 tanuló) jelentkezett 
a versenyre. 
Szalay Katalinnak, a verseny szervezőjének fő célja egy 
gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmaz-
kodó, érdeklődésükre számot tartó verseny megrendezése, 
a tanulói személyiség kibontakoztatása volt. 
A verseny írásbeli és szóbeli részekből tevődik össze. A szó- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hatvani Petra, Kovács Jázmin Lilien, Vajda Kincső Luca 
és Herberger Ferenc készül a szóbelire 

 

 
 

beli egység angol nyelvű szituációs gyakorlatokat tartal-
maz, illetve egy körülbelül kétperces bemutatkozást, a cél-
nyelven. Az írásbeli feladatok kategóriánként megadott öt 
téma általános szókincsére és nyelvtani részére épülnek. 
A rangos megmérettetésen iskolánkat két csapat képviselte. 
Az I. (5-6. évf.) kategóriában Hatvani Petra, Herberger 
Ferenc, Kovács Jázmin Lilien és Vajda Kincső Luca in-
dult, felkészítő tanáruk: Rábai Dalma. A II. (7-8. évf.) ka-
tegóriában Károlyi Raul Gergely, Kelemen Milán Gergő, 
Pintér Márk és Török-Kurucz Sára versenyzett, felké-
szítő tanáruk: Igaz Ágnes Rozália. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Török-Kurucz Sára, Károlyi Raul Gergely, Pintér Márk 
és Kelemen Milán Gergő készül a szóbelire 

„Fun”tastic megyei angolverseny 
 

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. – Tel.: (88) 481 844 

http://pilinszkyiskola.hu/ – titkar@pilinszkyiskola.hu 
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Projektversenyek – Fenntarthatóság 
Angoltanárként fontosnak tartom, hogy a tanóráimon célnyelven foglalkoz-
zunk olyan kulcsjelentőségű, életünkre kiható témákkal, mint az egészséges 
és a fenntartható táplálkozás. Rendhagyó tanórákon, játékos formában tör-
ténik az egészségnevelés és a környezettudatos magatartás kialakítása, a 
digitális és az idegennyelvi kompetencia fejlesztése mellett. 
A tanórák célkitűzése, hogy a tanulók megértsék, mint jelent a fenntartható-
ság, hogyan függ össze az egészségtudatos magatartással és táplálkozással, 
illetve elsajátítsák a témához kapcsolódó alapszókincset, képessé váljanak 
röviden, néhány mondatban célnyelven bemutatni a topikot. 
2022 áprilisában a Fenntarthatósági Témahét keretében különböző projekte-
ket készítettünk az 5. évfolyamon tanuló angolos diákokkal. A csoportok 
más-más feladatot kaptak. 
Az 1. számú csoport egészséges mintaétrendet állított össze. A 2. számú 
csoport a termékek csomagolásával kapcsolatos feladatot kapott, míg a 3. 
csoport a megadott zöldségek, gyümölcsök származási helyét kereste meg, és 
az utaztatásuk során létrejövő karbonlábnyomukat vizsgálták.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A képen Vajda Kincső Luca, Kovács Jázmin Lilien, Németh Gréta Auróra 
és Ármós Benjámin Dominik végez kutatómunkát 

2022 márciusában az 5. évfolyamos angolos csoportból öt tanuló vett részt az 
Oxford University Press The Project Competition 2022 című versenyén, 
amelynek célja olyan találmányok megálmodása és plakát formában történő 
ábrázolása, amely valamilyen fontos, napjainkat is érintő környezeti prob-
léma megoldására fókuszál. Két csapat nevezett a versenyre munkájával. Az 
egyik csapatot Németh Gréta Auróra és Vajda Kincső Luca, a másikat pe-
dig Ármós Benjámin Dominik, Horváth Viktor és Rédli Brendon Vincent 
alkotta. 

Rábai Dalma 

Ármós Benjámin Dominik Kovács Jázmin Lilien 

Vajda Kincső Luca Herberger Ferenc 
 

Bödör Krisztián 

„Mese habbal” 
„Mese Habbal” című idegennyelvű rajz-
pályázatot hirdetett az Origó Nyelvi Cent-
rum. 5-6. évfolyamon, I. kategóriában a 
The Three Wishes (A három kívánság) 
című mese feldolgozását követően készí-
tett illusztrációt Ármós Benjámin Domi-
nik, Kovács Jázmin Lilien, Vajda Kin-
cső Luca, Herberger Ferenc és Bödör 
Krisztián. 
 

Megyei 
Angol-Német 

Kiejtési Verseny 
2022. április 29-én a Botev Iskola két év kiha-
gyás után ismét megszervezte a Megyei An-
gol-Német Kiejtési Versenyt. Négy kategóri-
ában, 5-6. évfolyamon, illetve 7-8. évfolya-
mon angol és német nyelvből mérhették össze 
tudásukat a megye legjobbjai. 
Iskolánkat Albertus Lili (német), Nagy Oli-
vér Zsolt (angol) 5., Üllei-Kovács Dóra (né-
met) 7. és Huri Simon Mihály (angol) 8. év-
folyamos tanulók képviselték. Felkészítő taná-
raik: Igaz Ágnes Rozália, Kissné Pethő Il-
dikó, Rábai Dalma és Révfalusiné Páczelt 
Gabriella. 
A rangos megmérettetésen Huri Simon Mi-
hály III. helyezést ért el 7-8. évfolyamon an-
gol nyelvi kategóriában. Felkészítő tanára: 
Igaz Ágnes Rozália. Gratulálunk neki a szép 
eredményhez! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A képen (balról jobbra haladva) 
Nagy Olivér Zsolt, Üllei-Kovács Dóra, 

Albertus Lili és Huri Simon Mihály szerepel 
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Területi Angol Kiejtési 
Verseny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A képen (balról jobbra) Hatvani Petra, Kara Kamilla Lola,  
Györgydeák Milos és Kelemen Milán Gergő 

2022. május 3-án a pétfürdői Horváth János Általános Is-
kola jubileumi programsorozatának keretében területi angol 
kiejtési versenyt szervezett. Iskolánkat Hatvani Petra (5. 
évfolyam), Györgydeák Milos János (6. évfolyam), Kele-
men Milán Gergő (7. évfolyam) és Kara Kamilla Lola (8. 
évfolyam) képviselte. Felkészítő tanáraik: Igaz Ágnes Ro-
zália és Rábai Dalma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az emléklapok és oklevelek átadása 

A 6. évfolyamos versenyzők közül III. helyezést ért el 
Györgydeák Milos János. Felkészítő tanára: Igaz Ágnes 
Rozália. Gratulálunk a szép eredményhez!  

Rábai Dalma 

„Hallo Schweiz!” 
Nagy örömmel vettük a hírt, hogy a „Hallo Schweiz!” né-
met nyelvi projektversenyen iskolánk nyolcadik osztályos 
csapata 5. helyezést ért el. 65 csapat nevezett az adott nyelvi 
szinten erre az országos versenyre. 

Elsőként Svájcról szóló feladatlapot töltöttek ki a résztve-
vők, melyben természetesen szó volt többek között a svájci 
sajtról, csokiról, óráról is. A második feladatrészben a csa-
pattagoknak külön-külön kellett Svájc népszokásait bemu-
tatni egy plakáton, németül. Majd következett a közös kif-
lisütés, megadott svájci recept alapján, melyet fotókkal, vi-
deóval, leírásokkal kellett dokumentálni. Ezt a feladatot na-
gyon élvezték a játékosok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Külön szeretnénk megköszönni a szülők támogatását, ru-
galmasságát, hiszen nem volt könnyű a húsvét előtti idő-
pontban a négy család programjai között szabad időpontot 
találni. A (nem publikus) fényképeket is látva, ez örök él-
mény marad a lányoknak. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gratulálunk Pilászy Piroskának, Varga-Greman Eszter-
nek, Ricz Annának és Éliás Rozáliának! (Éliás Rozália a 
székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium tanu-
lója.) 

Kedves lányok! Őrizzétek meg vidámságotokat, kreativitá-
sotokat! Sok sikert kívánunk a középiskolai tanulmányai-
tokhoz is! 

Révfalusiné Páczelt Gabriella
 
 
 
 

Szakmára fel! 
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara immár nyolcadik alkalommal hirdette meg a „Szakmára fel!” szakmais-
mereti vetélkedőt Veszprém megye általános iskoláinak felső tagozatos tanulói részére. 
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A képen Varga-Greman Eszter, Pilászy Piroska, Bödör Boglárka és Ricz Anna mutatja büszkén oklevelét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munkában a csapat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az első két forduló eredménye 
alapján iskolánk csapata beke-
rült a döntőbe, amelyre április 
11-én került sor a Veszprémi 
Kereskedelmi és Iparkamara 
székházában. A szakmaismereti 
feladatlap kitöltése után a me-
gye különböző településeiről ér-
kezett tíz csapat egy-egy pre-
zentáció keretében mutatta be 
az általuk kiválasztott szakmát. 
Iskolánk csapata, a Lóbolon-
dok esetében ez a lovasedző
szakma volt, amiről nagy lelke-
sedéssel és hozzáértéssel be-

 

széltek a lányok. A dobogóról 
ugyan lecsúsztunk, de így is 
sok hasznos tapasztalatot sze-
reztünk, amit az elkövetkezők-
ben bizonyára tudnak haszno-
sítani a versenyzők! 
Nagyon szépen köszönjük 
Molnár Mónika lovasedző 
támogatását a felkészülés-
ben! 
Gratulálunk Bödör Boglár-
ka, Pilászy Piroska, Ricz An-
na és Varga-Greman Eszter 
8. osztályos tanulóinknak az 
elért IV. helyezéshez! 
 

További jó vágtát kívánunk, 
kedves Lóbolondok! 
Révfalusiné Páczelt Gabriella 

osztályfőnök 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akikre büszkék vagyunk 

Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny 
 
 
 
 
 
 
 
 

megyét és iskolánkat. Az előző fordulóhoz hasonlóan a fel-
készülés anyaga összetett: a hazai életközösségek, ökológiai 
ismereteken túl a TermészetBÚVÁR folyóirat 6. számának 
cikkeiből, Herman Ottó életéről és két nemzeti parkunk jel-
lemzőiről is számot kell adnia. 
A Kárpát-medencei döntőt a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban 
rendezik meg, mely három részből áll: a prezentációval kísért, 
 

A Magyar Természettudományi Társulat harminckettedik al-
kalommal hirdette meg a Herman Ottó Károát-medencei Bi-
ológiaversenyt. Az első iskolai fordulóban legmagasabb 
pontszámot elért tanulók kerülhettek a megyei fordulóba. 
Pilászy Piroska 8. osztályos tanulónk a 26 versenyző közül 
I. helyezést ért el a megyei döntőben, így május utolsó hét-
végéjén, a háromnapos versenyen ő képviselheti Veszprém 
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saját kutatómunkát bemutató kiselőadás, terepgyakorlat, 
majd elméleti verseny. 
Piroska emellett a XXXIII. Hevesy György Kárpát-meden-
cei Kémiaverseny megyei döntőjében II. helyezést ért el. 
Gratulálunk a szép eredményekhez, és sok sikert kívánunk 
Pirinek az országos versenyen! 

Felkészítő tanár: Pusztayné Nemes Beáta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akikre még büszkék vagyunk 

Kaán Károly 
Országos Természet- 

és Környezetismereti Verseny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A verseny célja az 5-6. 
osztályos gyerekeknek le-
hetőséget biztosítani meg-
mutatkozó tehetségük ki-
bontakoztatására: környe-
zetük önálló megfigyelé-
sében, a terepmunka gya-
korlásában és a kutatómód-
szerek önálló alkalmazá-
sában. 
A verseny ismeretanyaga 
az iskolai tananyagon kí-
vül Kaán Károly élete és 
munkássága, a Természet-
BÚVÁR című lap öt szá-
mában szereplő ajánlott 
irodalom: a Poszter, a Vi-

rágkalendárium és az Útravaló rova-
tokhoz kapcsolódó képek és szöve-
ges információk, valamint a Bükki 
Nemzeti Park és az Őrségi Nemzeti 
Park alapvető ismerete volt. 
A Veszprém megyei döntőbe beju-
tott 34 tanuló közül diákjaink a kö-
vetkező eredményeket érték el: 
Vajda Kincső Luca 5. osztályos ta-
nulónk I. helyezett lett az immáron 
harmincadik alkalommal megrende-
zett verseny megyei döntőjében. 

6. osztályos tanulóink közül Hegedüs Áron a 9., Kelemen 
Kristóf a 11., míg Mondik Róbert a 12. helyet szerezte meg.
Gratulálunk a kitartó felkészüléshez és a szép eredmények-
hez! 

Felkészítő tanár: Pusztayné Nemes Beáta
 

FELHŐ-TLEN 
online matematikaverseny 

2022. május 9-én délután szervezte meg iskolánk a hagyo-
mányos házi Felhő-tlen matematikaversenyt. A feladato-
kat interneten kellett megoldaniuk a gyerekeknek, melyeket 
itt helyben állítottak össze a matematika munkaközösség ta-
nárai és a Socrative tesztkészítő oldalon osztottak meg a di-
ákokkal a verseny idejére. 

A 60 perces megmérettetés eredményei: 
3-4. osztály: 

I. Kelemen Lili Andrea – Pősze Kolos 
II. Spengler Boglárka – Hermann Fanni 
III. Fésű Ella – Paucsa Bella Bianka 
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5-6. osztály: 
I. Kelemen Kristóf – Bocsi Áron 
II. Spengler Csenge – Revuczky Antónia Karina 
III. Vajda Kincső Laura – Németh Gréta Auróra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-8. osztály: 
I. Varga-Greman Eszter – Pilászy Piroska 
II. Károlyi Raul Gergely – Horváth Gergő 
III. Török-Kurucz Sára – Üllei-Kovács Dóra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kissné Pethő Ildikó 

A „Becsületes Bankrablók” 
bejutottak az országos döntőbe! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Révfalusiné Páczelt Gabriella 

Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zala me-
gye csapatait maguk mögé utasítva Varga-Greman Esz-
ter, Pilászy Piroska és Hegedűs Gábor 8. osztályos diák-
jaink bejutottak a BankVelem Pénzokos Kupa országos 
döntőjébe, melyre május 31-én, Budapesten, a nemrégiben 
megújult Pénzmúzeumban kerül sor. 
Gratulálunk a csapatnak! Köszönjük Eszter édesapjának, 
Varga Lászlónak a nagyon alapos felkészítést! 
Az országos döntőre sok sikert kívánunk nektek! 
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A tavaszi évszak mindig maga a csoda: a megújuló termé-
szet, az újonnan született állatok, a csodás illatok és az egyre 
hangosodó gyerekzsivaj mind jelzik, új élmények várnak ránk. 

Idén a Csipet csapat csoport látta el az oviban az évszak-
felelősi teendőket. A tavasz eleji pedagógusváltás a csoportban 
zökkenőmentesen lezajlott: március hónaptól az előző szám-
ban már bemutatkozott Joó-Digner Brigitta vette át a nyugdí-
jas éveire készülő Tóth Gézáné Marcsi néni feladatait. A gye-
rekek örömére a csoportban már el is kezdte gyermekjóga-te-
vékenységét: játékos formában egy lényegesen nagyobb fe-
gyelmet kívánó mozgásformát tárt a kicsik elé, ami mondha-
tom, osztatlan sikert aratott. 

A városi rendezvényen, március 15–én csoportunk készült 
rövid műsorral, amire igazán büszkék lehetünk, ugyanis tekin-
tet nélkül a gyerekek életkorára, úgy állítottuk össze a dalokat, 
verseket, hogy a legkisebbek is részt vehettek benne, ezzel is 
erősítve az együvé tartozás érzését a csapatban. 

Az Önkormányzat kezdeményezésére óvodánk is részt vett 
az ukrajnai menekültek megsegítésére szervezett gyűjtőakció-
ban, amihez ezúton is gratulálunk a szervezőknek, hiszen a-
hogy egy korábbi számban olvashattuk, Kenese ebben is „oda-
tette magát”. Ennek apropóján idén a hagyományos kiszebáb-
égetés is másként valósult meg, ugyanis csak papír alapú bábut 
készítettünk a gyerekekkel közösen, semmilyen textilt nem 
használtunk fel, ezzel is példát statuálva, hogy ruhákat, anya-
gokat nem dobálunk ki, mert vannak rászoruló emberek, akik-
nek még szüksége lehet rá. A boszorkányra maszkírozott bábu 
elégetésével, kijelenthetem, az ovi sikeresen elűzte a telet. 

A Víz Világnapja kiemelt esemény óvodánk életében. A 
téma csoportokon belül került feldolgozásra, majd a jeles na-
pon egy gyermeknyelven megszólaló, tudományos videót te-
kintettünk meg közösen, hogy a gyerekek tisztában legyenek a 
vízgazdálkodás, víztisztítás folyamatával, s ismereteket szerez-
zenek, hogyan kerül az ivóvíz a poharukba. Kiemelt mottónk: 
A víz nem csak szükséges az élethez, hanem maga az élet. 

A húsvéti ünnep rendkívül izgalmasan zajlott az ovisok 
számára. Az óvó nénik által készített kis kosárkákat, csomago-
kat az óvoda udvarának különböző pontjain rejtettük el, a gye-
rekek pedig izgalommal vegyes várakozással keresték meg va-
lamennyit. Ezúton is hálásan köszönjük a Kippkopp Óvoda és 
Bölcsőde hozzájárulását, hogy a csomagocskákba mindenki-
nek finom csokoládék kerülhettek. A Pékség jóvoltából nyu-
szilinzert is kaptak a gyerekek, amit köszönünk! 

A tavasz másik jelentős természetóvó jeles napja a Föld 
Napja, melyet szintén kiemelten kezelünk óvodánk életében. 

Virágoskertünket és óvodakertünket 
Gyuszi bácsi segítségével szebbnél 
szebb palántákkal ültették be a gyere-
kek. Külön kiemelném a Ficánka cso-

port tevékenységét, mivel a kertet olyannyira a szívükön vise-
lik, hogy csoportszinten rendszeresen gondozzák azt, és külön-
böző fűszernövényekkel tették színesebbé és tartalmasabbá. 

Április utolsó munkanapján hagyományainkhoz híven má-
jusfát állítottunk a gyerekekkel közösen. A Zöld Óvoda cím 
arra is kötelez bennünket, hogy egy ilyen eseményre se vág-
junk fát, ezért évről évre az egyik kertben álló fánkat díszítjük 
fel ezen alkalmakkor. 

Az évszak egyik csodálatos ünnepe az anyák napja, amit ha-
zánkban hagyományosan május első vasárnapján ünneplünk. 
Bölcsődéseink öleléssel és bájos ajándékkal, óvodásaink pedig 
műsorokkal és általuk készített kedvességekkel köszöntötték az 
édesanyákat, nagymamákat. A korlátozások megszűnésével vég-
re alkalmunk volt a személyes találkozásra, a személyes ünnep-
lésre. Május első két hetében, a délutáni órákban került sor a kö-
szöntésekre. A Csipet csapat az óvoda kertjébe szervezte az ün-
neplést, ahol rövid dalos-verses köszöntő után egy kötetlen pik-
nik keretében próbáltunk kicsit együtt lenni, közelebb kerülni 
egymáshoz. A Ficánka és Aprófalva csoportok az óvoda étter-
mét közösen öltöztették ünnepi díszbe, és egy-egy színvonalas 
műsorral köszöntek meg mindent az anyukáknak. A műsorok 
rendkívül személyes hangvételű összeállításához, a bensőséges 
hangulat megteremtéséhez csak gratulálni tudunk nekik. 

Harmadik kiemelt jeles napunk a Madarak és Fák Napja. 
Ilyenkor hagyományosan akadályversenyt szervezünk az óvo-
dásoknak, ahol a csoportokon belül szerzett ismereteiket fel-
elevenítve mérettethetik meg magukat. Mindenki másban ügyes, 
ezért nemcsak informális feladatok, hanem mozgásos, ügyessé- 
gi játékok is szerepelnek a tevékenységpalettán. Természete-
sen a pontozás alapján egyértelmű holtverseny alakult ki, így 
a három első helyezett a (három ovis csoport), illetve az ese-

Tavasz a Kippkopp Óvodában 
 

Fát ültettünk Marcsi néninek, nyugdíjazása tiszteletére
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ményt támogató, szemlélő bölcsődés csoport is könyvju-
talomban részesült. 

A csoport idén is indult a DM – Nap gyermekei kéz-
műves pályázatán. A pályázat idei témája: „Van új kalap 
a Nap alatt” – a Nap elleni védekezés fejfedőkkel. A gye-
rekekkel közösen tojástartóból készítettünk kalapokat ba-
báknak. Közös munkánk nagyon ötletesre sikerült, izga-
lommal várjuk a pályázat elbírálását. 

Ahogy a tavasz a végéhez közeledik, az időjárás egyre 
melegszik, a gyerekek folyamatosan egyre többet vágy-
nak a szabadba, lehetőségeinkhez mérten ezért nagyon 
sokat vagyunk kint. 
A Gyermeknapot is az udvarra szerveztük. Sok színes 
programmal készültünk, hogy gyerekeink érezzék: ez 
tényleg az ő napjuk. Nagy örömünkre Az aranyszőrű bá-
rány című zenés, interaktív meseelőadást láthatták a gye-
rekek. Szülői felajánlásnak köszönhetően egész délelőtt 
légvár állt rendelkezésünkre, amit a bölcsődések, óvodá-
sok boldogan ki is használtak. A helyi rendőrkapitányság
megkeresésünkre örömmel teljesítette, hogy kivonultak 
hozzánk rendőrautóval, hiszen ez kortól, nemtől függet-
lenül a gyerekek egyik nagy kedvence. Legalább 20 gyer-
mek szájából hangzott el, hogy rendőr lesz, ha felnő, szó-
val „előtted az utódod” – ezúton tájékoztatom a rendőrö-
ket, sok leendő kollégával ismerkedtek meg ezen a na-
pon. Az Aprófalva csoportban dolgozó Barbi néni és én
arcfestéssel készültünk a gyerekeknek, ez mindig nagy si-
kerrel jár, a kicsik imádnak átváltozni. Sok-sok pókem-
ber, pillangó, hercegnő és sárkány sétálgatott kertünkben. 
Zárásként pedig minden gyermeknek lufival készültünk, 
hogy még emlékezetesebb legyen a nap. 

Évzáró és ballagási ünnepségünkre május utolsó nap-
ján, délután került sor. A három nyúl című mese dramati-
zálása köré építettük a műsort, melyben minden iskolába 
menő nagycsoportos szerepet kapott. Hagyomány már, 
hogy a gyerekek kis tarisznyával, emlékkönyvvel és az 
Szülői Munkaközösség ajándékával, leendő tornazsák-
jukkal hagyják el jelképesen az óvodát. 

Nemcsak az évszak, de egy korszak is lezárul: 27 
gyermekünktől veszünk búcsút, akiknek ezúton is kívá-
nunk minden elképzelhető szépet iskolás éveik során. 

Ujfalusi-Hujber Zsófia
a Csipet Csapat csoport óvodapedagógusa

 
 
 
 
 

Balatonkenesei származású művészek összefogásával és a 
Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program, 
valamint Balatonkenese Város Önkormányzata támogatásával 
indul 2022. május 28-án a Kenese ArtFeszt ingyenes közösségi 
művészeti foglalkozássorozata gyermekes családok, fiatalok és 
művészetszerető felnőttek számára. 
Az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésével nem csak Veszprém-
nek, de régióbéli településeknek is lehetősége adódik részt venni a 
programalkotásban, már a 2022-es előkészületi évben is, a 2023-as 
fő évadra készülve. Balatonkenesén és a szomszédos Balatonaka-
rattyán több művész él vagy gyökerei ehhez a két településhez nyúl-
nak vissza. A mára már jelentős szakmai háttérrel rendelkező művé-
szek éltek az EKF adta lehetőséggel és egy olyan programsorozatot 
hoztak létre, melyben elsősorban a gyermekes családokat és az ifjúsá-
got szeretnék megszólítani, kiegészítve ezáltal a település már meg-
lévő programjait. A Kenese ArtFeszt-ben a művészek a fővárosban 
és külföldön megszerzett tudásukat szeretnék a helyi közösséggel 
megosztani és remélik, hogy ezáltal a közösség is erősödni fog. 
A programsorozat május 28-án Bucz Júlia népzenepedagógus, cite-
raművész hangszeres Baba-Mama foglalkozásával indult. A foglalko-
zások magyar népzenei alapokon és német zenepedagógiai metódu-
son nyugszanak, mely kiegészül Júlia saját dalaival, mondókáival. 
Júniusban a képzőművészet jegyében folytatódik a közösségi foglal-
kozássorozat. Haránt-Miklós Melinda és Haránt Ervin fiatal, mes-
terdiplomás grafikusművész, illusztrátor házaspár várja az általános- 
és középiskolás korú fiatalokat, valamint a felnőtt korosztályt is, hogy 
a papírmárványozás technika csínját-bínját elleshessék. 
Tóth Sára a mai napig büszke balatonkenesei származására. A má-
sodik júniusi alkalmon Zenés mesékkel várja az óvodás és kisiskolás 
gyerekeket. A foglalkozás a kreativitás és játékosság jegyében zajlik, 
mely felszabadult, örömteli pillanatokat ígér. Több hangszer is felcsen-  

 

dül, melyet a gyerekek a Zeneakadémiát végzett fagottmű-
vész jóvoltából ki is próbálhatnak. Sára néhány éve művé-
szeti terapeuta képesítést is szerzett, mely kiválóan segíti 
munkájában. 
Ritmusvilág a július 16-i rendezvény címe, melyen Sipos 
Csaba ütőhangszeres művész, pedagógus eloszlat minden 
kételyt, ha valaki azt gondolná, nincs ritmusérzéke. Egy-
másra épülő, mókás, ritmikus játékok sokasága várja az ér-
deklődőket a legkisebbektől a szépkorúakig. 
A spanyolországi Sevillában élő hegedűművész és pedagó-
gus, Füredi Veronika zárja a nyári közösségi foglalkozások 
sorát, Cantabile Dalműhelyével. A minden korosztálynak szó-
ló zenei alkalom során felfedezzük, hogyan szolgálhat tes-
tünk hangszerként, és milyen egyszerűen alkothatunk nagy-
szerűt! Lesznek játékos bemelegítő feladatok, ritmusimprovi-
záció és nem utolsósorban többszólamú közös éneklés. A szin-
tén balatonkenesei származású művész tanulmányait Glas-
gowban, Córdobában és Barcelonában végezte, de minden 
nyáron visszatér szülővárosába, ahol nagy sikerrel ad elő.  
 

Kenese ArtFeszt 
Közösségi foglalkozások a művészet jegyében május, június 
és július folyamán Balatonkenesén, a Kultúra Házában 

 

Foglalkozások helyszíne: 
Kultúra Háza – 8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 24. 

Kenese ArtFeszt Összművészeti Fesztivál 
Balatonkenesén 2022. augusztus 12.  és 16. között 
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Június 11-én Kováts Kriszta ad koncertet a Balatonkenesei Tájházban. A híd felé című önálló esten a Jászai Mari-díjas 
színésznő és énekesnő különleges, érzelmekkel teli zenei utazásra invitálja a közönséget. A várva várt program kapcsán 
beszélgettem Krisztával, aki újabban a sztereotípiákra jócskán fittyet hányó „öreglányként” is remekel a színpadon. 
  

– Olvastam, hogy a szólókon-
certedet tulajdonképpen a járvány-
nak köszönheted. 

– Valóban, a kényszerpihenő 
időszakában igyekeztem előnyt fa-
ragni a covid miatti bezártságból: 
egyrészt elkezdtem újra zongorázni 
és gitározni, másrészt elővettem a 
régi dalaimat, közülük is a legszebb 
líraiakat, és rácsodálkoztam-rádöb-
bentem, milyen gyönyörű egyik-
másik szerzemény, mégis eltűn-
tek, hiszen egy lemezről legfeljebb 
egy-két sláger születik, a többi dal 
rendszerint a feledés homályába 
merül. Jó néhányért kimondottan 
fájt a szívem, mert annyira szépek, 
és arra gondoltam, milyen szívesen 
énekelném újra ezeket. Ez a felis-
merés hihetetlenül inspirált, ezzel 
együtt először csak a saját örö-
mömre kezdtem el újra tanulni 
őket, amivel nagy fába vágtam a 
fejszét, ugyanis a legtöbből nem 
volt kotta, tehát hallás után kellett 
leírnom mindent. Mindeközben megtanultam egyedül kísérni 
magamat zongorán, meg gitáron, és egyszer csak összeállt egy 
egész koncertnyi anyag, amikor is úgy gondoltam: ezzel már 
ki lehetne állni a közönség elé. Így született meg A híd felé 
című szólókoncertem. 

– Az önálló ested repertoárját a legszebb szerelmes dala-
idból állítottad össze – nyilván nem véletlenül. 

– Az „újra felfedezett” szerzemények legtöbbje valamilyen 
módon kapcsolódik a szerelemhez, így adta magát, hogy erre 
a témára fűzzem fel őket. Az est folyamán bemutatott dalok a 
szerelem sokféle arcát, különféle pillanatait és állomásait idé-

zik meg: szólnak szerelemről és 
szakításról, örömről és fájdalom-
ról, kapcsolatokról, szívmelengető 
és szívszorító élményekről, drá-
mákról és emlékekről… Köztük 
olyan slágerekkel, mint A híd felé, 
az Öt perccel tíz előtt, a Ne vála-
szolj és az Önarcképek, de az est 
folyamán elhangzik a Hűség és a 
Mindennek ideje van is. Ezek tény-
leg nagyon szép dalok, amelyek 
igazán meg tudják érinteni az em-
bereket, miközben valamilyen mó-
don rólunk szólnak. Úgy gondo-
lom, hogy mindenkinek vannak 
olyan emlékei, amelyeket felidéz-
nek ezek a slágerek, amelyektől el-
szomorodunk, vagy épp ellenkező-
leg, mosolyra fakadunk – az eddigi 
visszajelzések alapján a nézők 
ezért (is) szeretik ezt a koncertet. 
Közben a dalok születéséről és sa-
ját emlékeimről is mesélek. Ami 
pedig a szerzőket illeti, elsőként 
kell megemlítenem Gallai Pétert, 

aki a legtöbb dalt írta nekem, és aki egy fantasztikus zene-
szerző, de a műsorban elhangzanak Vedres Csaba, Szirtes 
Edina Mókus, Wolf Péter és Bornai Tibor dalai is. Az állandó 
szövegíróm pedig a férjem, Fábri Péter, aki csodálatos dalszö-
vegeket ír, úgyhogy el vagyok kényeztetve ezen a téren is, és 

így ez az est valójában egy sze-
mélyes vallomás tud lenni. 

– Bő egy órán keresztül egye-
dül kell lekötnöd a közönség fi-
gyelmét, ami nem kis próbatétel. 

– A szólókoncertem ebből a 
szempontból is hatalmas vállalás 
volt a részemről, mert nagyon ne-
héz volt megszoknom azt, hogy 
egyedül állok a színpadon: nincs 
egy partner, akinek a szemébe né-
zek, aki biztat, hogy ha elbizony-
talanodom, akivel kölcsönösen 
segítünk egymásnak, ha a helyzet 
úgy hozza. Az első néhány kon-
certen ezért is izgultam iszonya-
tosan, mindaddig, ameddig ki 
nem léptem a színpadra, mert mi-
után kimentem és körbenéztem, 
rájöttem, hogy ezen az esten a né-
zők a partnereim: az ő szemükbe 

nézek, velük beszélgetek a zenén keresztül, mert végül is, aki 
eljön az egyszemélyes, önálló estemre, az feltételezhetően rám 
kíváncsi és szeret engem. Márpedig ha ők szeretnek engem, 
akkor én is szeretem őket, és ennek tudatában teljes mértékben 
megnyugodtam, de ehhez a felismeréshez kellett nagyjából 
hét-nyolc alkalom. 

„A szerelem sokféle arcát idézik meg ezek a dalok”

Fotó: Bege Nóra
 

Fotó: Daniel Media
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– Nagy sikerű premierrel zár-
tad a hamarosan véget érő szín-
házi évadot: május elején mutat-
tátok be az Öreglányok című víg-
játékot, Tallós Rita rendezésében. 
A darabot Csík Csaba írta. A ze-
nés komédia négy olyan, a hetve-
nes éveiben járó, ízig-vérig nőről 
szól, akik életük utolsó szakaszá-
ban úgy döntöttek, hogy önsajná-
lat helyett a hedonizmust és a jó-
kedvet választják. A sztereotípi-
ákra jócskán fittyet hányó négy-
tagú szereplőgárdában Dalmát, a 
római katolikus dámát alakítod. 
Egyből igent mondtál a felké-
résre? 

– Abszolút. Bő tíz évvel ez-
előtt dolgoztam együtt Tallós 
Ritával, igaz, akkor fordított fel-
állásban: akkor én rendeztem őt 
az Ördögszáj című előadásban. Nagyon jól ment a közös 
munka, és a barátságunk is megmaradt, úgyhogy amikor 
Rita hívott, nagy örömmel jöttem. Ráadásul idén nyáron el-
búcsúzom a Mamma Mia! musicaltől a Madách Színház-
ban, úgyhogy ez egy érdekes váltás lesz: olyan mintha át-
lépnék egy másik szerepkörbe. Donna Sheridan után Dal-
maként folytatom, aki ugyan pár évvel idősebb nálam, de 
ez benne a színészi feladat. Az pedig, hogy az előadásban 
járókerettel táncolunk, elmondhatatlanul vicces! 

– Maga a darab alaphelyzete sem szokványos: egy park-
ban a sors összehoz négy különböző státuszú, felekezetű és 
kultúrájú „öreglányt”, mai hetveneseket, akikben az a közös, 
hogy minden tulajdonságukkal együtt felvállalják önmagu-
kat. 

– Az élet úgy rendezi, hogy ezek a nők összeterelődnek, 
mert valamilen módon mindegyik egyedül van Fokozatosan 
megismerjük az életüket, és közben az is kiderül, hogy mi-
ként fonódik össze a sorsuk: ez adja a mélységét az előadás-
nak, miközben benne van az egész 20. századi történelem… 
Választ kapunk arra is, mi az oka annak, hogy az én karak-
terem, a „szent fazék” Dalma, 70 évesen még mindig szűz…. 

Négy nagyon különböző egyéniségről van szó: rajtam kívül 
ott van Rozál, a muzsikus családból származó roma asz-
szony, akit Papadimitriu Athina játszik, ott van Ilon, a Je-
hova-hívő palóc özvegyasszony, akit Oszvald Marika ala-
kít, valamint Eszter, az enyhén alzheimeres zsidó asszony, 
akit Horváth Zsuzsa formál meg. Ők négyen a különböző-
ségeik ellenére barátnők lesznek, akik túl a hetvenen is 
megkapó őszinteséggel, hitelességgel és rendkívül szóra-
koztatóan hirdetik, hogy élvezzük az élet minden percét. 

– Az energikusságodat, a fittségedet és a munkabíráso-
dat látva legkevésbé sem az öreglány jelző jut rólad 
eszembe. Szerintem neked sem, de a darab címe ugyebár 
adott… 

– Ebből egyrészt nem is csinálok hiúsági kérdést, másrészt 
annyira vicces ez az egész! 

– Egyébként hogy viszonyulsz az idő múlásához? 
– Inkább csak elcsodálkozom azon, hogy „jé(zusom), 

már tényleg ennyi idős vagyok?!” Merthogy nem érzem ma-
gamon a koromat, és különösebben nem is foglalkoztat, 
nincs vele bajom. Szerencsére van feladatom bőven. A szín-
házi munkákon és a szólókoncerten kívül rádióműsort ve-

zetek a Klubrádióban, Ko-
vátsműhely címmel, e-
mellett tanítok, meg ren-
dezek is a Baltazár Szín-
házban. 

– Ennyi elfoglaltság kö-
zepette hogyan kapcsolódsz 
ki, és tartod formában ma-
gad? 

Reggelente jógázom, és 
nagyon szeretek kirán-
dulni. Aktív tagja vagyok 
Papp Janó kollégám „ba-
kancsos” csapatának, és ha 
van időm, velük túrázom. 
Nagyon jó kis baráti társa-
ság verbuválódott össze. 
Imádom! Nyáron sokat ú-
szom, és nagyokat sétálok – 
amitől megint csak kellő-
képpen feltöltődöm. 

 
Szűcs Anikó

Fotó: Daniel Media
 

Az előadás a Köszönjük, Magyarország! program támogatásával valósul meg. 
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Pünkösdkor a Szentlélek kitöltetését ünne-
peljük, és munkája gyümölcseként az Egyház 
születésnapját. Három nagy ünnepünk közül 
sokan ezzel tudnak legkevésbé kezdeni bármit 
is, mert – mint mondják – ez az egész, a pün-
kösd és a Szentlélek, láthatatlan és megfogha-
tatlan. – Valóban így volna? Tényleg nem ér-
hető tetten a Szentlélek munkálkodása? 

Álljunk csak ki szeles időben az udvarra, 
és figyeljük meg, hogy viselkednek a fák és a 
bokrok. A leveleik remegnek, ágaik hajladoz-
nak, a jegenyék csúcsa is meghajlik. De nem 
fogjuk mégsem azt gondolni, hogy a fák ma-
gukat rázzák, vagy maguktól táncolnak, mert 
tudjuk, hogy ott van egy erő e jelenség mö-
gött, ez pedig a szél. A szél ereje remegteti a 
leveleket, táncoltatja a fákat. – Hol van a szél? 
Sehol sem látom. Nem tudom a markomba 
fogni. A munkálkodása és ereje mégsem von-
ható kétségbe. Érzem, ahogy végigsimítja ar-
comat, belekap a ruhámba, hajamba. Látom, 
ahogy meghajlítja a jegenyéket. A jelei egyér-
telműen mutatják erejét. 

Így vagyunk a Szentlélek munkálkodásá-
val is. Nem véletlen egyébként, hogy maga 
Jézus sem talált jobb hasonlatot a Lélek mun-
kájára, mint a szelet. „A szél fúj, amerre akar. 
Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön 
és hová megy.” (János 3,8) Nem láthatjuk Is-
tent, de munkájának egészen bizonyos jelei 
vannak. 

Az első pünkösdkor a Szentlélek munká-
jának különleges jele volt az a zúgás, ami betöltötte a házat, 
ahol a tanítványok ültek. Nyilván az egész várost is betöltötte, 
mert erre a zúgásra futott össze a sokaság a templom előtti 
térre. Olyan volt, mint az erős szél, de mindannyian érezték, 
ez több mint szél. Benne álltak a Lélek csodájában, hallották a 
zúgást, de még nem értették, hogy mi történik velük. 

Akkor előállt Péter a többiekkel, felemelte a hangját, hogy 
jó hangosan elmondhassa nekik: a prófécia teljesedik be ép-
pen, Isten nekünk ajándékozza Lelkét. És Péter csak mondja 
tovább az evangéliumot a feltámadt és élő Jézusról, akinek a 
Lelke munkálkodik éppen. És elmondja azt is, hogy a kegye-
lem ideje van, és aki Őt segítségül hívja, hittel befogadja, az 
megtartatik, üdvözül. Akik ezt ott megértették, mintegy háro-
mezren voltak, belőlük alakult az első gyülekezet. 

Péter felemelt hangja rendkívül fontos ebben a történetben. 
Képzeljük csak oda magunkat: Jeruzsálemben a templom 
előtti téren több ezres tömeg van, ameddig a szem ellát, embe-
rek állnak. Hogyan fogják mind meghallani az evangéliumot? 
Milyen esélye van annak, hogy a legutolsóhoz is eljusson? 

Ma ezt könnyen megoldanánk erősítővel és hangfalakkal. 
De akkor? 

Péter felemeli a hangját, jó hangosan beszélni kezd. Ha ki-
abálva beszél, a közelebb állók meghallják a szavait. De ők is 
csak hallják! Ugyanis Péter olyan tájszólással beszél, amit csak 
a hozzá hasonló galileaiak értenek. Azok, akik itt összegyűltek 
a diaszpórából, távoli országokból, különféle nyelvterületek-
ről, biztosan nem értik. 

Igen, ide valami több kell. Nemcsak decibelben, hangerő-
ben több, hanem valami más és több. És pontosan ebben a 
„több”-ben áll a Pünkösd csodája. 

Péter felemeli a hangját, de nem a szél viszi azt el, hanem 
a Szentlélek kap bele, viszi tovább, és felerősíti az emberek-
ben, a szívükben. Valahogy érthetővé teszi a galileai tájszólást. 

És szavakat ad a tanulatlan 
halászember szájába, Igéket 
ad neki, és Péter idézi a pró-
féciát és a zsoltárokat, és be-
szél arról, amit átélt: Jézus 
feltámadt, és élő valóság, Lel-
ke itt munkálkodik! És ahogy 
beszél, valahogy mindenki 
mindent ért, és hall abban a 
különös zúgásban. Az evan-
gélium eléri célját, és bűnbá-
natra hívja, megtérésre indítja 
a hallgatókat. 

Péter felemelt hangjára 
nyilvánvalóan azért volt szük-
ség, hogy a Lélek belekap-
hasson, továbbvihesse, fel-
erősíthesse és érthetővé te-
gye. 

A Szentlélek ma is hason-
lóképpen munkálkodik: fel-
emelt hangokat keres, amikbe 
belekaphat. Elhangzó bizony-
ságtételeket, kimondott sza-

vakat keres, amiket céljai szerint továbbvihet. És felé nyújtott, 
tenni kész kezeket is keres, amiken keresztül munkálkodhat. 
Egyszóval nyitottságot keres bennünk, és készséget, hogy 
munkáját rajtunk keresztül is elvégezhesse. 

Péter felemelt hangja volt az emberi feltétel a megértéshez. 
– De lássuk meg azt is, hogy nemcsak prédikálásának követ-
kezménye volt a Lélek munkája, vagyis az, hogy az szíven 
ütötte a hallgatókat és megtérésre indította őket, hanem már 
maga a felemelt hang is! Az, hogy Péter hangosan beszélni tu-
dott, és hogy voltak szavai, kapott üzenetet, az is a Szentlélek 
munkálkodása. Péter teljesen benne áll a Lélek sodrásában. 
Minden, ami itt történik és elhangzik, a Szentlélek irányítása 
és hatalma alatt történik. 

Vajon hogyan láthatjuk mindezek fényében a mi mai való-
ságunkat? 

Ma nem adatnak ilyen különleges jelek, nincs zúgás, és ta-
lán kevésbé sodrók az események, mint akkor. De mégis: ren-
geteg és sokféle jele van ma is a Lélek munkájának. Ilyen pél-
dául az, amikor valahol hangzik Isten Igéje, és mi érthetjük azt. 
Ilyen, ha egy fontos felismerést munkál bennünk, vagy ha bé-
kességre jutunk általa. A Lélek munkája bennünk az élő hit, és 
hogy reménységgel élhetünk a világban. Van betegségből fel-
épülés, próbákból megerősödve kijutás. Eljutunk egy-egy 
mély felismerésre az életünkben, ami új irányba indít. Ezek 
mind, és még nagyon sok minden az élő Jézus munkáját jelzi 
a Szentlélek által. 

Istennek legyen hála mindezekért! 
Kérjük napról-napra a Lélek munkáját, de úgy, hogy hittel 

kinyitjuk magunkat ereje előtt. – És legyünk egészen biztosak 
abban, hogy ha remegnek a levelek, vagy meghajlik a jegenyék 
csúcsa, bizonyosan a szél munkálkodik. 

Németh Péter 
lelkipásztor 

Láthatatlan Lélek látható jelei 
 
„Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: 
Figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez!” 

(Apostolok Cselekedetei 2,14)
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Balatonkenesei 
Református Nőszövetség 

A Balatonkenesei Református Nőszövetség újjászervező-
désének 30. évfordulóját ünnepelte 2022. április 23-án, szom-
baton, a gyülekezet nagytermében. Az alkalmon 17-en gyűj-
tünk össze, tagok és több meghívott vendég. Az ünnepi alkal-
mat egy kedves énekkel kezdtük, melyet majd többször is el-
énekeltünk, hogy dallama rögzülhessen, megtanulhassuk, s ne 
feledjük: 

Tégy, Uram engem áldássá! Lelkedet úgy várom, 
Tedd Te szívem hálássá, hogy neked szolgáljon! 
Bárhova küldesz, ajkamról zengjen az új ének! 
Tégy, Uram engem áldássá! Oly sok a bús élet… 

Bevezetésként felkértük Németh Pétert, gyülekezetünk 
lelkipásztorát, hogy igével és szavaival nyissa meg az ünnepi 
összejövetelt. 

Mózes könyvéből és Lukács evangéliumából hallhattunk 
igéket, az asszonyok szerepéről, cselekedeteiről. Asszonyok-
ról volt szó, akik félték az Istent és nem cselekedtek úgy, 
ahogy a „világ” elvárta volna tőlük, hanem Istentől kértek ta-
nácsot, vezetést, Istennek engedelmes életükkel példát adtak 
nekünk, most élő asszonyoknak a hit és élet összekapcsolódá-
sáról, bátorságról, tanácsadásról, hűségről, buzgóságról, kitar-
tásról. Istenre figyelő, odaszánt életekről hallhattunk, s akik 
most a hangzó igére őszintén figyeltünk, bátorítást kaphattunk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ünnepség folytatásaként elnökasszonyunk, Németh 
Gyuláné tartott rövid összefoglalást a Nőszövetség múltjáról, 
Zsindelyné Tüdős Kláráról, a kenesei Nőszövetség kiemelke- 
 

dőbb eseményeiről. Majd Vér Lászlóné Irénke néni mondta 
el személyes tapasztalatait, emlékei egy töredékét a Nőszövet-
ségről, és köszönetet mondott elnökasszonyunknak a sok évi 
szolgálatért, a közösség összefogásáért. 

Vendégeink között volt Sörédi Györgyné Magdi néni, aki-
nek kedves szavait hallhattuk, majd köszönetnyilvánításként 
egy kis csokor virágot kaptunk tőle. Ez a kedves gesztus min-
denkit váratlanul ért és örömmel töltött el. 

A teremben egy kiállítást is szemügyre vehettünk, melyet 
Joli néni gyűjtött össze az elmúlt harminc év alatt. Régi jegy-
zőkönyv, könyvek, füzetek, fényképek, oklevelek, a Magyar 
Református Nőszövetség medálja, kotta és egyéb apróságok 
voltak láthatók. Köszönet érte, hisz így a fiatalabb generáció 
is betekintést kaphatott a múlt eseményeibe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkalmunkat szeretetvendégséggel zártuk. Az asztal sok 
finomsággal telt meg, melyet köszönünk a Nádas Csárdának. 
Az ünnepi fogásokat az asszonyok finomabbnál finomabb sü-
teményei zárták. A jókedv és a meleg szeretet járta át az együtt 
eltöltött három órát. 

Dicsőség Istennek a Nőszövetség megalakulásáért és fenn-
tartásáért! Imáinkban kérjük Istent a további megtartásért, to-
vábbi vezetésért, s kérjük új tagok csatlakozását. 

Hálásan köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével megtisz-
telte ezt az ünnepi alkalmat! 

Tégy, Uram engem testvérré! Lelkedet úgy kérem, 
Tedd Te a szívem, tedd késszé, bízni a testvérben. 
Sejteni engedd: mit érez, boldog-e, szenved-é? 
Vígy közelebb a testvérhez, népedet tedd eggyé! 

Németh Gyuláné Boda Judit
 

 

Pápai tanulmányi nap a nyolcadikosokkal 

Május 12-én az idei végzős hittanosainkkal is meglátogat-
tuk Dunántúl Athénjét, az ősi Református Kollégium városát, 
Pápát. Egyházunk fontos települése ez, hiszen itt van a püspöki 
hivatal és most már – ifjabb Márkus Mihály vezetésével – a 
pápai egyházmegye esperesi hivatala is. 

Érkezésünkkor Szakács Gergely gyülekezetvezető lelkész 
fogadott minket, ő mutatta be a fiataloknak a pápai református 
Újtemplomot, és mesélt Pápa református múltjáról, tekintélyes 
reformátorairól, a hitvalló gályarabokról, a Magyarországon 
elsőnek létrehozott presbitériumról. Még a templom egyik tor-
nyába is felvezette a vállalkozó kedvűeket, ahonnan gyönyörű 
kilátás nyílt az egész városra. 

Innen sétált át Pápa középkori barokk városközpontján ke-
resztül a kis csapat az Ótemplomhoz, amely átalakított és fel-
újított formájában jelenleg a Pannonia Reformata Múzeum és 
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Református Kávézó helye. Frissítő italok és hazai szendvicsek 
elfogyasztása után leereszkedtünk a pince mélyébe, ahol Hori 
egyiptomi múmia szarkofágját és a benne őrzött, bebalzsamo-
zott, több ezer éves néhai egyiptomit tekintettük meg, és tanul-
mányozhattuk a hiedelemvilágukat. 

Ezután mentünk fel a templomba, a türelmi rendelet után, 
a protestánsokat sújtó üldözés enyhülésével, bár még csak to-
rony nélkül és utcafront mögött eldugva megépített épületbe. 
Megtekintettük a kivételesen modern, interaktív, de múltunkat 
– hitünk lényegét tekintve – hitelesen megjelenítő kiállítást. 

Majd a kávézó napsütötte udvarán tartott ebédszünet után 
kézműves foglalkozáson vettünk részt, református szimbólu-
mainkat ábrázoló cserépmedálokat festettünk ki, melyeket az-
tán mindenki hazavihetett a tanulmányi nap emlékére. Egy 
röpke fagyizást követően kora délután értünk haza, toronymá-
szás és csatangolás utáni jóleső fáradtsággal, élményekkel és 
tudással gyarapodva. 

Némethné Sz. Tóth Ildikó
lelkipásztor

 

Egyszer volt, hol nem volt… 
Nehéz megszokni településünk központjában az épülő körforgalmat. 

Hiányzik az az épületegyüttes, ami hosszú évtizedekig a szórakozás, a 
kultúra központja volt. 

A tulajdonosok az idők folyamán változtak. A legutolsó Kurucz István
volt, aki 1883-ban Kutason született. 1921-ben Mátyásföldön kereskedő. 
Ott született István nevű gyermeke 1921. február 3-án. – Ezt az informá-
ciót későn kaptam és így nem került be a „Fürdőélet Kenesén” című 
helytörténeti könyvbe. 

id. Kurucz István 1934-ben került Kenesére, családjával együtt. 
Megvásárolta a Nagyvendéglőt. 1936-ban „Rákóczi mozgó” néven 
megnyitotta a hamar népszerűvé vált hangos moziját. 

Édesanyám mesélte, hogy mint fiatal asszonyok, ha tehették el-el jár-
tak egy népszerű film vetítésére. Az idősebb asszonyok ezért meg is 
szólták őket: – No, már megint a „muziba” ugy-e? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1944-45-ben nem volt vetítés. Az államosítás őket is elérte „se ven-
déglő, se mozi”. 

Az 50-es években fiatal társaimmal együtt mentünk vasárnaponként. 
Az első három sor a gyermekeké volt. Nagyobb részt szovjet filmeket 
láttunk, csak később változott az ajánlat. A fenntartó a Veszprém megyei 
Moziüzemi Vállalat volt. Két előadási nappal tartott nyitva a mozi: szom-
bat-vasárnap 6 és 8 óra között. Összecsukható kerti székeken ültünk. A 
korszerűsítés lassan haladt, mire ki lehetett írni: „Rákóczi filmszínház”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekkorra 210 férőhellyel, felhajthatós, rögzített 
székekkel, I-II-III. osztályú jegyekkel várta a néző-
ket. Sikeresek voltak a havonta szervezett iskolamo-
zik: a központtól kapott filmajánlatokból választot-
tak a tanulók. Egységes áron volt a belépő, a tanárok
pedig a tananyaghoz kapcsolódó filmeket is kérhet-
tek. 

Nyáron telt házzal működött. 

Kurucz István
A kép hátán felirat: „Emlékül – Szeretettel küldöm 

öcsémnek Oroszországból – Pista
43. X. 29.”
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A vállalat alkalmazkodott a gyorsan fejlődő 
technikához. A kétórás filmszalag több tekercsként,
dobozokban került a vetítőbe. Ha egy tekercset le-
vetíttettek, szünet következett. Ezt váltotta fel ké-
sőbb a szünet nélküli vetítés, majd szélesvásznúra 
készült filmeket is láthattuk. 

Kedves színfoltja volt a mozinak Arany néni,
aki a nyakába akasztott tálcán levő cukorkákat, cso-
koládét és a többi finomságot árulta a szünetekben. 

A fűtést is korszerűsítették: a vaskályhát az olaj-
kályha követte, majd olajkazánnal légbefúvásos fű-
tés lett. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurucz Béla

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A külső és belső tatarozás, a gépház korszerűsítése után a televízió 
és a videózás csökkentette a látogatók számát. 

A vállalat felajánlotta a képviselőtestületnek az üzemeltetést. Sajnos 
1996-ban megszűnt a mozi működése – a többi épületrésszel együtt le-
bontották. 
 
 

 
 

Emlékezzünk jó szívvel 
az alapító Kurucz családra, 
majd azokra, akik mint gé-
pészek, jegykezelők, pénz-
tárosok, takarítók, ott dol-
goztak: 
Gyurtsek Ferenc, Gyurtsek 
Ferencné, Csizmadia Fe-
rencné, Bazsa István, Sörös 
Gézáné, Arany Jánosné, 
Berecz Gyuláné, Lipták Já-
nos, Szakács Jenőné, Ke-
nyeres Lajosné, Vinklár Mi-
hály, Tóth Mihályné, Buti 
Dénes, Kovács József tanár 
úr és jómagam. 

Vér Lászlóné

A kép felirata:
„Balatonkenese – 1936. VIII. 25.”

„Apuka”
„Főnök úr”

Egy különleges Ember-díj 
2016 forró nyarán három nő beszélgetett egy estén a Bala-

ton partján. Kikről másokról, mint a férfiakról? Az egyikük így 
szólt: 

– Olyan szomorú, hogy nőtársaink állandóan szapulják a 
férjüket! Hiszen vannak nagyon rendes férfiak is, akik férjnek, 
apának kiválóan beválnak akár egy hosszú élet során is. 

Egy darabig csendben ültek, majd megszólalt a második: 
– Végül is mi ebbe a táborba tartozunk, hiszen rendes, ked-

ves, szolgálatkész, megértő társunk van! 
Újabb csend után határozottabb hangon szólalt meg a har-

madik: 
– Mi lenne, ha díjat alapítanánk azon férfiaknak, akik 

nemcsak a háztartásban végeznek el rutinmunkákat, hanem 
szeretettel támogatják is feleségüket a saját karrier építésé-
ben? 

A társaság felélénkült, s máris körvonalazódott a haditerv: 
megcsináljuk! 

Mi lenne a díj neve? Csakis Ádám-díj! 
S pillanatok alatt megszületett a szabályrendszer. A Nők 

hogy az ő párja így értékeli őt. S amikor átveszi az erről szóló 
oklevelet, s köszönő szavakat kellene mondania a szája elé tar-
tott mikrofonba, bizony a legtöbbnek elcsuklik a hangja. 

Még valami: e díj értékét nagyra növeli az is, hogy húsz fő 
alatt van az Ádám-díjasok száma, de évente több mint száz la-
udáció érkezik, mert ennyi férfi tűnik igaznak. 

Magam háromszor voltam ilyen díjátadón, s a közönség-
gel együtt éreztem az izzó szeretet perzselését a levegőben. 
Vajon hány kenesei férj érdemli meg ezt a kitüntetést? Egyet 
tudtam biztosan: Juhász Tibor közéjük tartozott. 

Valentini Zsuzsa

Lapjában meghirdetjük, hogy le-
het férfiakat jelölni, a párjuk
megírja a laudációt róluk, s ezen 
szövegekből a grémium kivá-
lasztja a legjobbakat. 

De: tilos elkottyantani a férj-
nek, miért is kell elmennie a Nők 
Lapja rendezvényére. Így biztosít-
va van a teljes meglepetés, ezúttal 
a férj maradéktalan öröme. Mit 
öröme? Hatalmas meghatottsága, 
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Május, a Szűzanya hónapja után az Úr Jézus hónapja kö-
vetkezik, amikor Egyházunk a Jézus Szent Szívének Litániá-
jával emlékezik meg Jézus Szentséges Szívének ünnepéről, 
amelyet mindig júniusban ünneplünk. XIII. Leó pápa hagyta 
jóvá az egész Egyház számára ezt a litániát 1899-ben. A litánia 
szövegét Anne-Madeleine Rémusat vizitációs nővér szerkesz-
tette, 1718-ban. Számos egyházmegyében kialakult az a szo-
kás, hogy az egyházmegye templomaiban vagy egész június 
hónap folyamán, vagy Jézus 
Szentséges Szívének ünnepét 
követő nyolc napon – az ünnep 
oktávjában – imádkozzák Jé-
zus Szent Szívének Litániáját. 
Így tehát nem véletlenül a pap-
szentelések általában júniusban 
vannak az egyházmegyékben, 
Jézus Szentséges Szívének fő-
ünnepe körül. 

Minden hivatás, amire az 
ember az életét teszi, a család-
anyai-családapai hivatás is, de 
kiemelten a papi-szerzetesi hi-
vatás is Isten ajándéka. Ez az 
ajándék sokkal inkább szól Is-
ten megelőlegezett szereteté-
ről, bizalmáról, mint arról a je-
löltről, aki úgy véli, megkapta 
a hivatását Isten közvetlen 
szolgálatára, azonban életének 
egy pontján, megtapasztalva a 
hivatással együtt járó szükség-
szerű kereszteteket, mégis ki-
hátrál abból a hivatásból, a-
melyre egykor szabadon elkö-
teleződött. Éppen ezért a meg-
hívó Istennel, a kegyelemmel 
mindig együtt kell munkálkod-
nunk, hiszen az a hivatás, ami 
egykor nagyon szépen indult, 
de saját hibából nem erősítet-
tük meg, nem volt annyira fon-
tos a szürke hétköznapokban; bizony előbb-utóbb ki fog üre-
sedni. Vagyis nagyon vigyáznunk kell a hivatásunkra, és az 
egykor kimondott igent naponta meg kell erősíteni, úgy a há-
zasságban élők tekintetében, mint a papi-szerzetesi hivatásban 
élőknél is. Ezért amikor papi hivatásokért imádkozunk, rend-
kívül fontos nemcsak azért imádkozni, hogy a fiatalok merje-
nek pozitív módon válaszolni az isteni meghívásra, hanem 
azért is imádkozzunk, hogy az ajándékba kapott hivatásban 
tudjanak, merjenek kitartani egy egész életen keresztül. Gon-
doljunk csak arra, hogy különösen ebben a mai világban meny-
nyire felértékelődik a hűség, az állhatatosság, a szolgálat, a 
végsőkig való kitartás erénye. 

 Szent II. János Pál pápa, amikor a hivatásáról kérdezték, 
azt a rövid választ adta, hogy a papi hivatás ajándék és titok. 
Ez valóan így van, Istennek a legnagyobb kegyelme, ajándéka 
a papi-szerzetesi hivatás, hiszen ennél valóban nincs értéke-
sebb hivatás, mint naponta Isten közvetlen munkatársaként, ta-
núságot tenni arról a Szeretet-Istenről, aki a Jelenések Könyv-
ének tanúsága szerint így szól: „Én vagyok az Alfa és az 
Omega, az első és utolsó, a kezdet és a vég”. (Jel 22,13) Annál 
nincs nagyobb ajándék, mint hogy maga Isten választott ki 

minket arra, hogy az Ő országát építsük, és 
az Ő szeretetét és igazságát képviseljük az 
emberek között. A hivatás hatalmas titok is, 

hiszen mindegyikünknek meg kell küzdenünk saját magunk 
gyarlóságával és bűneivel. Úton vagyunk, úton kell lennünk 
Isten felé az önzetlen szeretet gyakorlásának nehéz, embert 
próbáló és rögös útjain. 

Egyedülálló módon érdekes és sajátos tapasztalat minden 
pap életében a papszentelés megélése, és az első szentmise ce-
lebrálása. Mindezek az ünnepek azonban még nem a hivatás-
ban való megérkezettség állomásai, még akkor sem, ha kétség-

telenül mind a papszentelés, 
mind az újmise-primícia, lezár-
ják a papságra való előkészüle-
teket. Sokkal inkább az isteni 
meghívás valódi kezdete, amely-
ben csak lassan bontakoznak ki 
a papi élet örömei. Bár külsőre 
olyan egyszerűnek tűnik, de 
egyáltalán nem egyértelmű pl. 
az a helyzet, hogy a nemrég fel-
szentelt pap az újmisén mondja 
ki azokat a szavakat, amelyeket 
eddig szentmisében még soha 
nem mondott ki, azonban min-
den szót ismer… Emlékszem, 
mekkora élmény volt, amikor a 
papszentelés előtt néhány hó-
nappal papi kazulában mondtam 
a veszprémi szeminárium ká-
polnájában az ún. próbamisét. 
Én is gyönyörű emlékként őr-
zöm az első, soproni újmisémet, 
amelyet egykori máteremben, a 
domonkos atyákkal együtt ün-
nepelhettem. Mert egészen más 
dolog asszisztálni, ministrálni a 
szentmisén, mint teljes felelős-
séggel „élesben” vezetni azt. 
Felejthetetlen számomra ez az 
első bevonulás, füstölés, orgo-
nás kezdőének, az első felaján-
lás, a konszekráció, a prefáció 
imája, a meghívott és jelenlévő 

paptestvérek koncelebrációja, a családtagok, barátok, ismerő-
sök és hívek közössége, valamint az újmisés áldás a szentmise 
végén. Velem történt kétségtelenül, és mégis olyan hihetetlen 
volt, hogy ez most történik, ennek részese vagyok, amikor el 
kellett volna kezdenem a szentmisét, az éppen megélt élmé-
nyek hatására egy ideig nem tudtam megszólalni… 

Nyilvánvalóan a hivatás ajándékáért nagyon hálás vagyok 
Istennek, és igyekszem megköszönni ezt szolgálatommal, azt 
kérem mind magam mind az összes paptestvér számára, hogy 
Jézus Szent Szíve szerinti papok legyünk. Végezetül a Jézus 
Szent Szívéhez szóló felajánló imádságból idézek: „Adj, 
Urunk Egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden nép-
nek békét és rendet, Add, hogy az egész földkerekség egy szó-
zattól visszhangozzék: Köszöntsük az isteni Szívet, amely által 
üdvösségünk támadt; dicsértessék és áldassék mindörökké! 
Amen.” 
 
Balatonkenese, 2022. május 22. 
 

Medveczky Miklós 
plébános 

Június – hivatás – papszentelés 
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Még nincs túl sok szabad-
időm, még várnak rám az is-
kolai és pasztorális feladatok, 
de már tervezem, hogy nyá-
ron mely könyveket fogom 
újraolvasni vagy elolvasni, és 
már listázom az előadásokat, 
amiket szeretnék meghallgat-
ni… Az első egy réges-régi, 
ronggyá olvasott könyv lesz, 
amit talán gyerekként olvas-
tam először. Száva István: A 
Menlo-parki varázsló. Tho-
mas Alva Edison életregénye. 

Edison rengeteg találmányt jegyzett, sokan felnéztek rá tu-
dása és sikerei miatt, de talán kevesen tudják, hogy a találmá-
nyokat komoly munka és kutatás előzte meg. Kedvenc törté-
netem az izzólámpa feltalálásához kapcsolódik. Edison arra 
már rájött, hogy üvegbúra alatt, vákuumban kell elektromos 
árammal izzítani egy szénszálat, és az fényt ad, de nem talált 
alkalmas anyagot, ami elszenesítve elég sokáig működött 
volna. Ezért aztán egy időben mindent elszenesített, ami csak 
a keze ügyébe került. Amikor Edison egy régi gyerekkori is-
merőse érkezett a Menlo-parkba – ez volt Edison laboratóriu-
mának a neve –, akinek vörös szakálla volt, ebben is egy újabb 
lehetőséget látott. Már le is vágta a szakállát, és vitte szenesí-
teni. 

Bár a lelkesedése óriási volt, ehhez képest Edisonnak 11 
420 kísérlet után sikerült megalkotnia az első használható 
szénszálas izzólámpát. Az ötezredik kísérlet környékén egy új-
ságíró megkérdezte tőle: „Ennyi kudarc láttán nem kellene ezt 
már inkább abbahagyni?” Mire Edison: „Nem vallottam ku-
darcot. Találtam ötezer módot arra, ahogyan nem működik…” 
Nekünk is jó lenne így gondolkodnunk: átkeretezni a problé-
mákat, a sikertelenséget, s meglátni, hogy van másik út, másik 
lehetőség. 

A kitartás és a szisztematikus munka azonban ritkán spó-
rolható meg. Ha valaki meg szeretne tanulni egy idegen nyel-
vet, ahhoz naponta érdemes gyakorolni, és elfogadni, hogy az 
elején nem lesz hibátlan a kiejtése. Ha valaki szeretne stabilan 
megtanulni úszni, ahhoz hetente érdemes lejárni gyakorolni, 
hogy teste szép ívben szelje át a hullámokat. Ha valaki szeretne 
egy rossz szokásától megszabadulni, sokszor fogja elvéteni, 
mire stabilan beépül az új szokás a mindennapi életébe. De fel-
adni azért, mert elsőre, másodikra… nem sikerült? 

Edisonnak végül több, mint tízezer próbálkozásból sikerült 
megalkotnia az első használható szénszálas izzólámpát. Mit is 
mondott? „A lángelme egy százalék ihlet és kilencvenkilenc 
százalék veríték.”  

S vajon mi adott Edisonnal erőt a kitartáshoz? Talán a ko-
rábbi sikerek. A korábbi működő találmányok. – De hát ne-
künk is vannak sikereink! Nekünk is vannak eredményeink, 
melyekre büszkék lehetünk! Melyek azok az emlékeink, amik, 
ha eszünkbe jutnak, azonnal mosolyt csalnak arcunkra? Emlé-
kezzünk hát! Kihez köthető? Hol voltunk? Mit csináltunk? Mi-
kor volt? Mi történt? Mit éreztünk, mit gondoltunk akkor, mi-
kor bizony madarat lehetett velünk fogatni? Amikor egyszerű-

en csak belemosolyogtunk a világba, bárki bármit csinált kö-
rülöttünk! 

Ha voltunk már úgy, hogy „igen, ezért a napért tényleg ér-
demes volt élni, ezért a pillanatért dolgozni, küzdeni annyi 
időn keresztül”, akkor véssük jól bele szívünkbe-lelkünkbe ezt 
az emléket, és húzzuk elő, ha épp valami rossz történik, mert 

nem úgy mennek a dolgok, mert nem sikerült, amit eltervez-
tünk, vagy csak egyszerűen bal lábbal keltünk fel reggel. Ezek 
olyan lelki rezdülések, melyek képesek továbblendíteni a holt-
pontokon. Emlékezzünk hát! Ezek az igazi erőforrásaink, s 
nem máshol leljük meg, mint önmagunkban. Vadásszunk em-
lékekre! Olyan emlékekre, melyek erőt adnak és tovább lendí-
tenek. Írjuk őket össze egy füzetbe, vagy készítsünk belőlük 
emlék-táblát. 

És ha a napunk éppen szürke és szomorkás-fátyolos, tekint-
sünk rá erre az örömet adó emlék-táblára vagy olvassunk bele 
szép emlékeink füzetébe és mondjuk: A kudarc higgye csak, 
hogy győzött! Ezek csak szavak! A lélek kacag és szabad! 

M. Teréz nővér

Életvezetés – Emlékvadászat 
 „Leszel, kivé válni akarsz. 
Hagyd, a kudarc higgye csak 
Győzött, ezek csak szavak. 
A lélek kacag és szabad.” 

Ella W. Wilcox
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kolai és pasztorális feladatok, 
de már tervezem, hogy nyá-
ron mely könyveket fogom 
újraolvasni vagy elolvasni, és 
már listázom az előadásokat, 
amiket szeretnék meghallgat-
ni… Az első egy réges-régi, 
ronggyá olvasott könyv lesz, 
amit talán gyerekként olvas-
tam először. Száva István: A 
Menlo-parki varázsló. Tho-
mas Alva Edison életregénye. 

Edison rengeteg találmányt jegyzett, sokan felnéztek rá tu-
dása és sikerei miatt, de talán kevesen tudják, hogy a találmá-
nyokat komoly munka és kutatás előzte meg. Kedvenc törté-
netem az izzólámpa feltalálásához kapcsolódik. Edison arra 
már rájött, hogy üvegbúra alatt, vákuumban kell elektromos 
árammal izzítani egy szénszálat, és az fényt ad, de nem talált 
alkalmas anyagot, ami elszenesítve elég sokáig működött 
volna. Ezért aztán egy időben mindent elszenesített, ami csak 
a keze ügyébe került. Amikor Edison egy régi gyerekkori is-
merőse érkezett a Menlo-parkba – ez volt Edison laboratóriu-
mának a neve –, akinek vörös szakálla volt, ebben is egy újabb 
lehetőséget látott. Már le is vágta a szakállát, és vitte szenesí-
teni. 

Bár a lelkesedése óriási volt, ehhez képest Edisonnak 11 
420 kísérlet után sikerült megalkotnia az első használható 
szénszálas izzólámpát. Az ötezredik kísérlet környékén egy új-
ságíró megkérdezte tőle: „Ennyi kudarc láttán nem kellene ezt 
már inkább abbahagyni?” Mire Edison: „Nem vallottam ku-
darcot. Találtam ötezer módot arra, ahogyan nem működik…”
Nekünk is jó lenne így gondolkodnunk: átkeretezni a problé-
mákat, a sikertelenséget, s meglátni, hogy van másik út, másik 
lehetőség. 

A kitartás és a szisztematikus munka azonban ritkán spó-
rolható meg. Ha valaki meg szeretne tanulni egy idegen nyel-
vet, ahhoz naponta érdemes gyakorolni, és elfogadni, hogy az 
elején nem lesz hibátlan a kiejtése. Ha valaki szeretne stabilan 
megtanulni úszni, ahhoz hetente érdemes lejárni gyakorolni, 
hogy teste szép ívben szelje át a hullámokat. Ha valaki sze-
retne egy rossz szokásától megszabadulni, sokszor fogja elvé-
teni, mire stabilan beépül az új szokás a mindennapi életébe. 
De feladni azért, mert elsőre, másodikra… nem sikerült? 

Edisonnak végül több, mint tízezer próbálkozásból sikerült 
megalkotnia az első használható szénszálas izzólámpát. Mit is 
mondott? „A lángelme egy százalék ihlet és kilencvenkilenc 
százalék veríték.” 

S vajon mi adott Edisonnal erőt a kitartáshoz? Talán a ko-
rábbi sikerek. A korábbi működő találmányok. – De hát ne-
künk is vannak sikereink! Nekünk is vannak eredményeink, 
melyekre büszkék lehetünk! Melyek azok az emlékeink, amik, 
ha eszünkbe jutnak, azonnal mosolyt csalnak arcunkra? Emlé-
kezzünk hát! Kihez köthető? Hol voltunk? Mit csináltunk? Mi-
kor volt? Mi történt? Mit éreztünk, mit gondoltunk akkor, mi-
kor bizony madarat lehetett velünk fogatni? Amikor egyszerű-
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Ránk köszöntött a jó idő, a napsütés, a madárcsicsergés. 
Én is kimentem a veteményesbe egy szép reggelen, és jött 
velem hűséges kutyánk, Tappancs is. Mi fogadott? Be kell 
vallani, szinte égig érő gaz. Szép volt- e? Nem. Hamar ki is 
szedtem őket gondosan, gyökerestől. Másnap pedig már meg 
is voltak a magok, amik a földbe kerültek. Tappancs legna-

gyobb örömére ettől kezdve minden hajnalban együtt me-
gyünk locsolni. És a meleget adó napsugárnak köszönhetően 
pár nap múlva már ki is bújtak az apró növények. Ettől a 
pillanattól kezdve minden napon nagy lelkesedéssel, arco-
mon mosollyal, lelkemben kíváncsisággal, fürkészem: vajon 
ma, mennyit nőtt a vetemény…? A növényekkel való fogla-

Kertfürdőzés 
Azután ezt mondta Isten: „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön,

amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel.”
(Teremtés könyve 1,29)

 
Egyszer volt, hol nem volt, még az üveghegyen is túl, a világ leges legkisebb falujában, ahol éppen 

csak egy nagyobbacska család fért el, no, éppen ott élt Angyalapó és Angyalanyó az apró Angyaluno-
kákkal. Ők pedig épp hárman voltak. Angyalapó és Angyalanyó nagyon szerette a napsütést és a szé-
pet. Legfénylőbb mosolyuk akkor ragyogott fel arcukon a sok angyalránc között, mikor kimehettek a 
kertbe. A világ legszebb veteményese volt az övék. Gyakran kérdezgették tőlük az éppen arra járó 
vándorok: 

– Mondjátok már meg, milyen magot ültettetek el, és mivel locsoljátok, hogy ilyen gyönyörű min-
den növény nálatok? 

Mindenki utánozni akarta Angyalapó és Angyalanyó kertjét. Azonban bárhogyan is ügyeskedtek, 
a közelébe sem értek. 

Egy madárfüttyös nyári napon ebbe az aprócska faluba egy vándor érkezett, aki messze földről 
híres volt arról, hogy amire kíváncsi, azt bizony meg is tudja. Úgy tudott kérdezni, hogy semmiféle 
rejtély nem maradhatott előtte titokban. Ő is ámuldozva állt meg Angyalapó és Angyalanyó vetemé-
nyese előtt. Addig álldogált ott, míg Angyalapó mosolygó szemeivel, fekete kalapjában, ami ugye min-
dig rajta volt, ki nem ment hozzá. 

– Adjon Isten, Vándor uram! Mi járatban itt, minálunk? 
– Drága Angyalapó, hát mit ne mondjak, a szemem már kigyönyörködte magát, így csak arra 

várok, hogy végre a tudásom is bővüljön. Tudja, drága Angyalapó van pár kérdésem – mondta a 
vándor, és már meg is villantotta legszebb kérdő mosolyát. 

– Tudod mit, Vándor uram? – kérdezte Angyalapó. – Három unokám van, így három kérdésedre 
válaszolok, de többre nem. Ha jól kérdezel, minden titok érhetővé válik. 

– Rendben Angyalapó! Első kérdésem: milyen magtól lesz ilyen gyönyörű a kerted? 
– Bármelyiktől. Nem a magtól lesz igazán szép a kert – válaszolta széles mosollyal Angyalapó. –

Mi a második kérdés? 
A vándor próbálta összeszedni a gondolatait. 
– Rendben. Elültetsz bármilyen magot, nem számít. Akkor mondd meg, mivel locsolod az apró 

növényeket, hogy ilyen szemet gyönyörködtetővé nőnek? 
– Kedves barátom! Hát ezt sem tudod? Nem a vízen múlik, milyen lesz a kert – felelt Angyalapó. 

Hogy nagyobb nyomatéka legyen szavainak, még a kalapját is felemelte, így a vándor jobban láthatta 
az arcát. Nagyra nyíltak a szemei, mikor ránézett, mert egy nagyon mérges arcot látott, amit nem 
tudott mire vélni. 

– Mondd, barátom, mi az utolsó kérdésed? – tudakolta az öreg. 
– Ha nem számít sem a mag, sem a víz, akkor végre mondd meg, mitől lesz ilyen szép a kerted? –

bökte ki a vándor a harmadik kérdést. 
– Te tényleg nem tudod… – hitetlenkedett Angyalapó, és már meg is fordult, mert hallotta unokái 

kacagását. – Tudod mit, Vándor? Gyere be, megmutatom a titkot! 
Rögvest megnyugodott a vándor, kicsit feljebb is emelte a fejét, miközben kíváncsian belépett. 
– Éppen a krumplit szedjük – mondta Angyalapó. – Ide nézz, ettől olyan csodás a mi kertünk! – és 

már dobta is kalapját a legnagyobb krumplira. A három kis unoka pedig vidám kacagással szaladt. 
– Siess már Angyalpapa, együtt nézzük meg mekkora. Siess már! – kiabálták. 
És Angyalapó sietett. Azon nyomban letérdelt az izgatott gyerekek mellé, és így szólt: 
– No, akkor lássuk, mi az a nagy csoda. 
Már majdnem felemelte a kalapot, amikor a legkisebb unoka parányi ujjacskái megragadták a 

csuklóját. 
– Nem Angyalpapa, hagyd! Nézd, az igazi csoda itt van, meg itt van, meg itt is van – mutatott körbe 

mindenre, miközben csilingelt a véget nem érő kacagása. 
És ekkor megértette a Vándor az igazi titkát a csodás kertnek. Igen, a szeretet teszi igazán széppé 

a kertet. 
Így történt-e, vagy sem, ki tudja azt? Az viszont biztos, hogy a Jól Kérdező Vándor ettől a naptól 

kezdve egyetlen kérdést tesz fel mindenkinek, neked is: 
– Mondd csak: nálatok van szeretet? 

 



Balatonkenesei Hírlap                     – 34 –  2022. június 

latoskodás nincs életkorhoz, fizikumhoz vagy gazdasági jó-
léthez kötve. Bárki, bármikor kedvet kaphat, belekezdhet a 
kertészkedésbe. „Testünk a kert, akaratunk a kertész.” – 

amint ezt már William Shakespeare is megfogalmazta. De 
vajon, miért is érezzük magunkat jobban kertészkedés 
után? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ● A kertészkedés stresszoldó hatása. Amikor a növények 
ültetésével vagy gondozásával foglalkozunk, kiszaka-
dunk a mindennapi rohanásból. Lelassulunk, elcsendese-
dünk és figyelmünket az apró részletekre irányítjuk. Ez az 
összpontosítás segít minket abban, hogy egy időre meg-
szabaduljunk a bennünk kavargó dilemmáktól, a ránk ne-
hezedő terhektől. Egy szép kertrész vagy egy bájos virág-
láda összeállítása magában hordozza az alkotás örömét. A 
növények által utat engedhetünk a fantáziánknak, kife-
jezhetjük önmagunkat, üzenhetünk a külvilágnak. 

● A kertészkedés öröme. Ilyenkor megszűnik számunkra 
az idő, mert magával ragad minket a tevékenység, amit 
végzünk. Ebben az élményben azonban csak akkor lehet 
részünk, ha épp megfelelő az általunk végzett munka ne-
hézsége, kihívásszintje. Igen, arra gondolok: egyszerűen 
csak élvezzük. 
● Szorongásoldás a kerti munka segítségével. A növé-
nyekkel való foglalkozás, amellett, hogy oldja a bennünk 
lévő stresszt, jelentős szorongáscsökkentő hatással is ren-
delkezik. Amikor valamitől szorongunk, egy megfogha-
tatlan tárgyú félelem kerít minket a hatalmába. Ilyenkor 
könnyen előbukkan a rossz hangulatunk, és ez önmagát 
gerjesztő folyamattá tud alakulni. Amikor kertészkedünk, 

és a figyelmünket a munkánk tárgyára 
irányítjuk, nem hagyunk helyet a szo-
rongásnak. Ahogy magával ragad 
minket a munka öröme, egyszerűen 
elfelejtünk szorongani. 

● A testmozgás lehetősége a kertben. 
A sportolás stresszoldó és feszültség-
csökkentő hatása egyértelműen iga-
zolt tény. Napi minimum fél óra test-
mozgás egész napra megalapozza a 
frissességünket és segít megőrizni az 
egészségünket. A kertészkedés észre-
vétlenül mozgatja meg minden porci-
kánkat. Ha rendszeresen végzünk 
kerti munkát, nő a fizikai teljesítőké-
pességünk és egészen biztosan javul 
az állóképességünk is. 

● Az újrakezdés, a szépség megta-
pasztalása által békesség születik a 
lélekben. Ha kimegyünk a kertbe, és 
csak gyönyörködünk benne, ez már 
önmagában békességet és hálát éb-
reszt bennünk. Milyen jó, hogy a vi-
rágnak van illata! Milyen jó, hogy a 
zöldség abból az apró magból táplá-
lékká fejlődik! Milyen jó, hogy van 
remény az új kezdetre! 
Kívánom, hogy mindannyian mer-

jünk bátrak lenni. Merjünk időt adni a 
kert felfedezésére, hogy az öröm napról 
napra megszülethessen bennünk. Ha így 
teszünk, megértjük Gobbi Hilda bölcs 
mondását. Mikor megkérdezték mit csi-
nál, ha egyedül otthon van, így vála-
szolt: „Hogy mit csinálok? Nézem, hogy 
hogyan nő a fa.” 

M. Erzsébet nővér 
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szereket, mielőtt vegyszerhez nyúlnánk. Az egyik lehetősé-
günk, hogy a fülbemászóknak, amik szintén előszeretettel 
pusztítják a levéltetveket, felfordított virágcserépben búvóhe-
lyet biztosítunk. Ehhez a cserepeket szénával vagy faapríték-
kal töltsük meg, egy kis dróthálódarabbal fedjük be a nyílását, 
majd függesszük fel a növények közé. Használhatunk a levél-
tetvek ellen csalánlevet is, ezzel permetezzük le a fertőzött 
hajtásokat. Ennek elkészítéséhez 1 liter vízhez 1 kg csalán kell, 
amit 12-24 óráig hideg vízben áztatunk. Leszűrés után a levet 
azonnal használjuk fel. Jó tipp a csalánleveleket egy harisnyá-
ban betenni az áztatóvízbe, akkor nem kell bajosan szűröget-
nünk, és nem dugul el a permetezőeszközünk se. 

A késő tavasszal telepített gyepet először akkor nyírjuk, ha 
eléri a 10 cm-es magasságot. Csak az első kaszálás után kezd 
bokrosodni a fű. Az első kaszálásnál a füvet kb. 5 cm-re vágjuk 
le, hogy elegendő levéltömeg maradjon a fű fejlődéséhez. A 
későbbi kaszálásoknál rövidebbre is nyírhatjuk, ha megfele-
lően gondozzuk. A később telepített pázsitot rendszeresen ön-
tözzük. 

Gyümölcsös 
Lassan érkeznek a gyümölcsösbe az első ajándékok. A cse-

resznyét feltétlenül kocsánnyal szedjük le, a meggyet viszont 
ajánlatos kocsány nélkül szedni. Aki a meggyet kocsánnyal 
együtt szedi, árthat a fának, mivel a gyümölcskocsány tövén 
lévő szemet szedéskor leszakítja. Az azonnal fogyasztásra 
szánt gyümölcsöt mindenképpen kocsány nélkül szedjük. A 
gyümölcsritkítás az őszibarackon és a kajszin is ajánlatos. 
Ezeknél a gyümölcsfajtáknál addig várjunk a ritkítással, amíg 
a gyümölcsök dió nagyságúak nem lesznek; az almatermésű-
ekkel ellentétben ezek az említett nagyság eléréséig még el-
hullajtanak gyümölcsöket. Az őszibaracknál körülbelül te-
nyérnyi távolság legyen az egyes gyümölcsök között. A kaj-
szinál ez a távolság valamivel kisebb is lehet. Modern prak-
tika, ha különösen tiszta és egészséges gyümölcsöt szeretnénk 
betakarítani, csomagoljuk a gyümölcsöket már a fán zacskóba. 
Erre a célra megfelelő méretű, víztaszító pergamenzacskó al-
kalmas. A zacskóba júniusi gyümölcshullás után csomagolha-
tunk. Csak a kifogástalan szemeket zacskózzuk be. A zacskó-
kat a gallyhoz, és ne a gyümölcskocsányhoz kössük, majd 20-
30 nappal a betakarítás előtt távolítsuk el, hogy a gyümölcsök 
beszínesedjenek. A kibontásra borús időben kerüljön sor. Ha 
ezt a módszert alkalmazzuk, lényegesen kevesebbet kell infek-
cidekkel és fumicidekkel permeteznünk. 

Bollók Ferenc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A hosszú nappalok, az emelkedő hőmérséklet és a csapa-
dék hatására kertjeinkben felgyorsulnak a dolgok. Jó előre ter-
vezni a munkafolyamatokat, hogy szűkre szabott időnket lehe-
tőség szerint a leggazdaságosabban tudjuk beosztani. 

A június elején vetett mángold még jó termést ad az év fo-
lyamán. A vetéshez a már felszabadult ágyásokat használjuk 
fel. Az előző évi mángoldot azonnal takarítsuk be, amikor 
megjelennek a virágok. Ilyenkor a levelek íze már nem az 
igazi. Hasznos praktika tavalyi kedves kis petrezselymünkből
egy ujjnyi gyökérdarabot leszakajtva máshol elültetni, ezáltal 
a növény újrakezdi a ciklusát, és egészen jövő ilyenkorig 
zsenge levelet hoz az asztalra. 

Az ágyásokat másodvetésekkel (nyári saláta, karalábé, re-
tek, karfiol, palántázva kelbimbó, kelkáposzta, brokkoli) még 
jól hasznosíthatjuk. Még zöldbabot is termeszthetünk, például 
a mángold után. A középkorai sárgarépafajták még június 
első felében vetve is kielégítő termést adnak őszig. Ezen faj-
táknál a vetéstől a betakarításig három és fél-négy hónap telik 
el, ha tehát június elején vetünk, akkor legkésőbb október ele-
jére betakaríthatunk, vagy pedig élhetünk azzal az újkori prak-
tikával, hogy télire lombbal, szalmával, vastag mulcsréteggel 
takarva tavaszig a földből felszedve gazdagítjuk tányérjainkat.

Növekedési időszakban a pasztinákot rendszeresen kapál-
juk és öntözzük. Különösen eső után, ahogy a talaj felszíne 
megszárad, azonnal kapáljuk meg. Június végétől a vízigénye 
ugrásszerűen megnő, ezért augusztus végéig rendszerint még 
ötször, alkalmanként 20liter/m2 vízzel szükséges öntözni. A 
pasztináknak júliusban és még egyszer augusztusban fejtrá-
gyát adjunk, 5 g n/m2 mennyiségben. 

A karós paradicsom oldalhajtásait rendszeresen távolítsuk 
el, és folyamatosan kötözzük a főhajtást a karóhoz. Mivel az 
oldalhajtások a levélhónaljban vannak, a kacsolásnál ügyel-
jünk arra, hogy a levelek ne sérüljenek, ezért ne késsel, hanem 
kézzel végezzük a műveletet. A hajtásokat akkor törjük ki, mi-
helyt az oldalhajtások akkorák, hogy az ujjunkkal meg tudjuk 
őket fogni. Néha a virágzat csúcsán is fejlődnek hajtások. Eze-
ket szintén távolítsuk el. A főhajtásokat lazán, „nyolcas kötés-
sel” rögzítsük, hogy a szár vastagodását ne akadályozzuk. –
Ha gyors sikerélményt szeretnénk magunknak szerezni, vagy 
éppen szaporítani kívánjuk paradicsomállományunkat, az élet-
képes kis kacs egy pohár vízbe téve 1-2 nap alatt gyökeret 
ereszt, s ha ezt elpalántáljuk, viharos gyorsasággal új kis klónt 
nevelhetünk belőle. Jól járunk el, ha paradicsombokraink alját 
vastagon mulcsoljuk, védve a gyümölcsöt a rothadástól, és 
megóvva a talaj mészkészletét, valamint az áldásos mikroor-
ganizmusok flóráját. 

Díszkert 
Ha a rózsákat nem szedjük le, hanem a bokron akarunk 

gyönyörködni a virágokban, hervadáskor akkor is le kell vág-
nunk őket, mivel hátráltatják az új hajtások és virágok fejlődé-
sét, hiszen a növény az energiáját a magképzésre fordítja. 
Ezért mihelyt a rózsa elvirágzik, vágjuk vissza a hajtást az első 
egészséges, duzzadó rügyig, ahol szabályos, szimmetrikus, hét 
levéllemezből álló levélzetet találunk. Persze a másodvirágzás 
serkentésére nem árt a kiadós tápanyagutánpótlás. Ha a rózsát 
vagy más dísznövényeket levéltetvek támadják meg, s a kert-
ben természetes ellenségeikkel (katicabogár, fátyolka) nem ta-
lálkozunk, alkalmazhatunk más, biológiai növényvédelmi mód-
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A magyarokhoz köthető orvosi felfedezések számottevően elősegítették a szakma fejlődését. E hónapban 
tovább folytatjuk bemutatásukat. 

Első alkalommal a köztudatban kevésbé ismert személyről esik ma szó. Nevét jelenleg nem őrzi egyetlen 
egészségügyi intézmény sem hazánkban. Viszont felfedezésének eredményét, annak hatékonyságát nagyon sok 
beteg élvezheti, szerte a világon. 

 
Bárány Róbert 

(Bécs, 1876. április 22. – Uppsala, 1936. április 8.) 

Édesapja, Bárány Ignác várpalotai zsidó családból szár-
mazott, de Magyarországot még fia születése előtt hagyta el. 
Bécsben telepedett le, ahol banktisztviselőként dolgozott. 
Édesanyja, Maria Hock ismert prágai tudós lánya volt. Hat 
gyermekük született, a legidősebb Bárány Róbert volt. Gye-
rekkorában csonttuberkulózisban betegedett meg, térdízülete 
maradandóan károsult. Ettől függetlenül sportos életet élt: 
rendszeresen teniszezett, hegyet mászott. 

Betegsége is nagyban hozzájárulhatott hivatásának megvá-
lasztásához: 1900-ban szerzett orvosi diplomát a Bécsi Egye-
temen. Ezt követően Frankfurtban, Heidelbergben és Freiburg-
ban folytatott további tanulmányokat, a pszichiátria és a bel-
gyógyászat körében. 1905-től Adam Politzer munkatársa a bé-
csi orvosi egyetem fülészeti klinikáján. 1909-ben docensi ki-
nevezést kapott. 

Vizsgálatai és klinikai tapasztalatai során jutott el a 
belső fülben lévő egyensúlyszerv problémáihoz. Megfigyelte, 
hogy ha betegeinél fülöblítést végez, a páciensek gyakran el-
szédülnek. Kiderült, hogy ez az öblítő folyadék hőmérsékleté-
vel függ össze. Langyos vizet használva a betegeknél nem je-
lentkezett szédülés, ám hideg, illetve túl meleg víznél igen. En-
nek magyarázata, hogy a belső fül ívjárataiban keringő nyirok-
folyadék hőmérséklete az emberi testéhez hasonlóan körülbe-
lül 37 °C.  A folyadék a hőmérsékletváltozásokra áramlani 
kezd és a hideg vagy a meleg hatására más ívjáratokba áramlik, 
ami szédülést vált ki. Ezzel a testhelyzetünkről való tájékozó-
dás zavart szenved, melyet a szemgolyók rezgése, a nystag-
mus  reakciója mutat. A jelenség élettani reflexmechanizmus. 
Felfedezését Bárány-féle kalorikus reakciónak nevezték el.  
Hiánya kóros állapotot eredményez, mivel a fül ívjárataiban 
gyulladásos folyamatokat jelez. Ez a folyamat a tengeribeteg-
ség jelenségével is összefügg. Bárány Róbert a füllel és az 
egyensúlyérzékeléssel kapcsolatos felfedezésért 1914-ben No-
bel-díjat kapott. Az általa kifejlesztett Bárány-féle forgószéket 
egyensúlyvizsgálatnál, pilótatréning során és utazási betegség 
kezelésekor ma is használják.  

Egy másik magyar kutatás is foglalkozik a kérdéssel. Hő-
gyes Endre 1880-1885 között publikált hasonló eredménye-
ket, de Bárány Róbert ezt kutatást sosem ismerte el. 

1909-ben feleségül vette Ida Felicitas Bergert. Három 
gyerekük született, valamennyien az orvosi hivatást választot-
ták: Ernst gyógyszerész, Franz belgyógyász, Ingrid pedig pszi-
chiáter lett. Egyik unokája, Anders Bárány fizikusként a No-
bel-díj bizottság titkára lett, s számos kitüntetés odaítélésében 
vett részt. 

Később több magas szakmai kitüntetést is szerzett: 1912-
ben Politzer-díjjal, 1914-ben Guyot-díjjal, 1925-ben a svéd 
Orvostársaság Jubileumi Érmével jutalmazták. 

Bárány Róbert tiszteletére és munkássága elismerésként 
1960-ban Svédországban megalakult a Bárány Társulat, mely 
tanácskozásait ötévenként tartja. 

Az egyik, általa kifejlesztett eljárásra Karinthy Frigyes is 
hivatkozik, Utazás a koponyám körül című művében.  

Érdekes tény, hogy Bárány Róbertre később Kertész Imre 
Nobel-díja terelte ismét a figyelmet. 

Hőgyes Endre 
(Hajdúszoboszló, 1847. november 30. – Budapest, 1906. 

szeptember 8.) 

Édesapja asztalosmester. Elemi iskoláit a reformátusoknál, 
gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte. Debre-
cenbe került főiskolára, s 1865-ben avatták orvossá. 1871-ben 
sebészorvosi végzettséget szerzett, majd a Szent Rókus Kór-
ház segédorvosa, később Balogh Kálmán tanársegédje lett.  

1875-től Kolozsváron dolgozott, az általános kór- és gyógy-
tan rendes tanáraként. Létrehozta az Orvos-Természettudomá-
nyi Társulatot, mely az Erdélyi Múzeum Egyesülettel közösen 
működött. Kiemelkedő eredménye, hogy az Alexander Graham 
Bell által szabadalmazott telefont 1879-től a halláserősség mé-
résére alkalmazta, s ebből a Siemens-féle híd beépítésével ki-
fejlesztette a világ első audiométerét. A mérési eredményeket a 
mellékágba beiktatott ellenállás nagyságával szerezte, amelytől 
a hallgató észlelni kezdte a hangot – így megkapta az alany fü-
lérzékenységének alsó határát. Eszköze a Nobel-díjas Békésy 
György audiometriai vizsgálatainak előzménye. 

1883-tól az általános kór- és gyógytan tanára a Budapesti 
Egyetemen. Kutatott a kór- és élettan, valamint a gyógyszertan 
körében is. 1886-tól haláláig szerkesztette az Orvosi Hetilapot, 
mely kiadójának tulajdonosa is volt. Tíz éven át a Magyar Or-
vosi Könyvkiadó Társulat titkára, 1894-től elnöke lett. 1881-
től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1889-től rendes 
tagja. Az Országos Közegészségi Tanács és a Természettudo-
mányi Társulat tagja, utóbbinak 1889-től egyik alelnöke. A 
Budapesti Királyi Orvosegylet tagjaként a veszettséget tanul-
mányozó bizottságot vezette. A budapesti egyetemen több 
éven át vizsgaelnök, majd az orvosi kar jegyzője, később dé-
kánja lett. 

1890-ben megalapította Magyarországon a Pasteur-intézetet. 
Tanulmányaiban, melyek magyarul, németül és franciául 

jelentek meg, számos kutatását publikálta; a vese élet- és kór-
tanáról, a fül ívjáratairól, a hipnózis jelenségeiről, az asszociált 
szemmozgásokról szóló írásai nemzetközi elismertséget hoz-
tak számára. Behatóan foglalkozott a veszettség gyógyításá-
nak lehetőségeivel. 

Munkásságát a Magyar Tudományos Akadémia 1890-ben 
Marczibányi-jutalommal értékelte. 

1906-ban, 58 éves korában hunyt el Budapesten. 
Forrás: Várpalotától Uppsaláig. Fizikai Szemle, 1996/4. 
Karasszon Dénes: Hőgyes Endre. In: Magyar tudóslexi-

kon A-tól Zs-ig. Főszerkesztő: Nagy Ferenc. Budapest, 
MTESZ – OMIKK, 1997 

Összeállította: Varga Ákos  
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus

Szociálpolitikai kalauz 
Szemelvények a magyar orvostudomány, egészségügy világából

Korszakos találmányok – 2. rész 
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Rejtvény a Rák havában 
Van képünk is hozzá! 

A kiemelt sorokban a júniusi zöld jeles nap neve olvasható. 
Vízszintes sorok 

1. Lásd a képet! 
2. Lásd a képet! 
3. Aki a 40 napos esőt ígéri. 
4. Június 11-én van az a névnap, me-

lyen a szénakaszálást kezdték. 
5. Nyári hideg édesség. 
6. Aratáskezdő névnapok. 
7. Így is hívták régen a nőket. 
8. Fecskefészek alá tesszük, hogy 

tisztán maradjunk. 
9. … … napjának fénypontja a tűzug-

rás. 
10. Istállók madara. 
11. „Szép …, szép … koszorúzza az 

eget…” 
12. Égi kísérőnk. 
13. Lásd a képet! 
14. Igazságos királyunk madara. 
15. A virágok királynője. 
16. Minden magban benne van. 
17. Alvás közben látjuk. 
18. Mély hangú békánk. 
19. Híres magyar építész (Miklós). 
20. A nyár slágere a parton. 
21. Lásd a képet! 
22. Az ember barátja, ma már család-

tag. 
23. Ritka női név, napján már nem 

nőnek tovább a szántóföldi növé-
nyek, elkezdődik az érés időszaka 
(június 15.). 

Függőleges sorok 
1. Az … pénz. 
2. Mezőgazdász egyik eszköze. 
3. Egy kis „éji zene”. 
4. Üledék a tó fenekén. 
5. Ló, tehén bokacsontja. 
6. A Balatont tápláló folyónk. 
7. Tetőépítő szakember. 
8. Finom piros gyümölcs. 
9. Ezen a napon a leghosszabb a 

nappal. 

Vízszintes 1. Vízszintes 2. 

Vízszintes 21. 

Vízszintes 13. 
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Varázslatos dallamok 
1.rész: A mágus hagyatéka 

 
Valahol messze földön, sűrű erdő rejtekén, élt egyszer egy 

öreg mágus. Hatalmas varázserőt birtokolt, ám örökké ő sem 
élhetett. Mikor már érezte, hogy közeledik a végső óra, magá-
hoz hívatta a tanítványait, három siheder legényt. 

Kezükbe nyomott egy-egy lezárt ládikát, és azt mondta nekik:
– Halálom után rakjatok máglyát, a testem égessétek el, s 

a hamvaim szórjátok a patak vizébe. Amint megteszitek, a lá-
dák felnyílnak, s ami bennük van, a tiétek lehet. 

Nem sokkal ezután a mágus jobblétre szenderült. A fiúk el-
siratták mesterüket, majd mindent úgy tettek, ahogy kérte. Mi-
kor a hamvakat a patakba szórták, a ládikák fedele felpattant. 

A legidősebb fiú, Balambér örülhetett a legjobban. Az ő lá-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gazdag úrként, csizmában, lóháton érkezett a kunyhóhoz. Bol-
dizsár csak gyalogosan, mezítláb. 

– Csodás varázslatokat tanultam – kérkedett Balambér a 
többiek előtt. – A pálcám érintésével képes vagyok hegyeket 
mozgatni. De hiába, bolond világ ez! Többet fizetnek az em-
berek, ha szebbé teszem őket. Nem is képzelitek, hány sebhe-
lyet, bibircsókot tüntettem már el! 

– És képes vagy visszafordítani is a varázslataidat? – kér-
dezte Boldizsár. 

– Minek foglalkoznék ezzel? Senki sem kéri vissza a csúf-
ságot. 

– Én sem panaszkodhatom – vette át a szót Bendegúz. – Meg-
tanultam olvasni a varázsgömbben. Mindenkinek látom a sor-

 
 
 

– S amikor valakire balsors vár, látod-e, mit tehetne, hogy 
a vészt elkerülje? – kérdezte Boldizsár. 

– Látom olykor, de mindig valami képtelenség az, hát in-
kább elhallgatom. A jóslat úgyis akkor lesz értékes, ha betel-
jesedik. 

Végül Boldizsár is elmesélte, mire jutott a három év alatt. 
– Mindenfelé jártam, hol az emberek daloltak. Menyegző- 

kön, szüreti bálokon, s temetéseken is. Megtanultam eljátsza-
ni minden dalt, mi a fülembe jutott. Szebben is szól már a har-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Ej, homályos még a látásod, pajtás! Vagy tán összeke-
vertél minket? 

Suhintott egyet a varázspálcával, és lássatok csodát! A 
szoba közepén ott termett egy minden földi jóval megrakott 
asztal. Ettek-ittak, mulattak hajnalig. A mulatsághoz Boldizsár 
fújta a talpalávalót. Másnap búcsúzáskor megint megegyeztek, 
hogy három év múlva találkoznak. 

Elszaladt ez a három esztendő is, s a megbeszélt napon Bol-
dizsár megérkezett a kunyhóhoz. Gyalog jött ezúttal is, lóra nem 
futotta, de egy könnyű cipőt már viselt a lábán. Gyakran zenélt 
mulatságokban, s cserébe elfogadott némi alamizsnát. 

Amíg a fiú a többiekre várakozott, leült a kunyhó elé, s ját-
szani kezdett a harmonikán. Olyan szépen szólt már a hang-

dikája egy varázspálcát rejtett. 
Ebből megértette, hogy reá 
szállt a mágus varázsló tudomá-
nya. 

Bendegúz, a középső fiú is 
elégedett volt, ő a varázsgöm-
böt örökölte. Ezzel övé lett a jö-
vendőmondás képessége. 

Boldizsár, a legkisebb fiú, 
elszontyolodva bámulta, mi ju-
tott neki. Nem volt az egyéb, 
mint egy szájharmonika. 

„Ennek meg miféle varázs-
ereje lehet?” 

Fújta elölről, hátulról, köz-
ben figyelte, mi történik. De hi-
ábavaló volt az igyekezete. A 
hangszerből csak recsegő, ro-
pogó hangok törtek elő. Oda-
kinn a madarak felrebbentek a 
fákról, az erdő vadjai ijedten el-
menekültek. A másik két fiú 
szánakozva mosolygott. 

Pár nap múlva a három le-
gény elbúcsúzott egymástól. 
Nyakukba vették a világot, 
hogy megtalálják a szerencséjü-
ket. Megegyeztek, hogy három 
esztendő múltán ugyanitt talál-
koznak. 

Telt-múlt az idő, elröppent a 
három év, eljött a találkozó ide-
je. Balambér és Bendegúz már 

monika, kitapasztaltam, hogyan 
kell fújni. Épp csak a varázslat 
nem akar előbújni belőle. 

Balambér erre gúnyosan 
megjegyezte: 

– Kár, hogy nem fuvolát 
kaptál a mestertől. Varázsfu-
voláról már sokat hallottam, és 
annak a hangja is kellemesebb. 

– Lehet, de ezen egy kéz-
zel is tudok játszani. Így mindig 
gyakorolhatok. Akkor is, ha ú-
ton vagyok, s a másik kezem a 
vándorbotot markolja. 

Az idősebb fiúk a hasukat 
fogták a nevetéstől. 

– Hát te még gyakorolsz? 
Nekünk erre már nincsen szük-
ségünk. 

– Gyakorlok bizony, min-
den áldott nap. Míg eggyé nem 
válok a hangszeremmel, s meg 
nem nyílik előttem minden ké-
pessége. Nektek is erre kellene 
törekednetek. 

Bendegúz erre előkapta a 
varázsgömbjét, és bemutatta a 
tudományát. Boldizsárnak meg- 
jósolta, hogy nagy király válik 
belőle. Balambérnak ellenben 
azt jövendölte, hogy börtönben 
fog sínylődni. Balambér ezen 
csak kacagott. 

sát, akár jó szerencse, akár tragé-
dia köszönt rá. Tisztességgel meg-
fizetnek érte. 
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szer, hogy a templomi orgona is elbújhatott volna mellette. 
Előjöttek a sűrűből az állatok, őzek, rókák, vaddisznók. 

Mind letelepedtek a fiú köré, s hallgatták a muzsikát. A ma-
darak egyenest Boldizsár vállára szálltak, s a dallammal 
együtt énekeltek. 

Három napig várta a fiú a társait, s eközben szakadatlanul 
zenélt. Arra lett figyelmes, hogy amikor szomorúbb dalokat 
játszott, elborult az ég. Csakhamar zuhogni kezdett az eső, az 
állatok is szétszéledtek. Ha viszont vígabb dallamokra zendí-
tett rá, a felhők nyomban eloszlottak. Kisütött a nap, s az álla-
tok visszatértek. 

A harmadik nap végére Boldizsár megértette, hogy a ze-
néje az emberek, az állatok, és az égiek szívéhez egyaránt utat 
talált. Mérhetetlen örömmel töltötte el a tudat, hogy most már 
ő is képes varázslatra. Ám boldogságát csakhamar aggodalom 
váltotta fel, hiszen Balambér és Bendegúz nem került elő. 

A következő reggel a fiú szedte a cókmókját, s útnak in-
dult, hogy barátait felkutassa. Amerre járt, már nem csak mu-
lattatta az embereket, hanem segített rajtuk. Ahol szárazság 
volt, záporokkal öntözte a földeket, ahol meg arra volt szük-
ség, előcsalogatta a cirógató napsugarakat. Szolgálataiért nem 
fogadott el mást, csak jó tanácsot, merre folytassa útját. 

Így jutott el Florániába, egy varázslatos világba, melyet 
sűrű lepelként borítottak be a virágok. Hónapokig tartott, míg 
Boldizsár ezen a földön átkelt. Óvatosan haladt, vigyázott, ne-
hogy egy virágot is eltaposson. Mikor végre az ország határá-
hoz ért, meglepődve megtorpant. A sorompó innenső oldalán 
minden ezer színben pompázott, ám azon túl nem volt más, 
csak kő és homok. 

– Itt kezdődik Gorgónia – magyarázta a határőr. – Elátko-
zott ország az, évek óta szárazság gyötri. A föld terméketlenné 
vált, az állatok elpusztultak, az emberek éheznek. Jobb, ha be 
sem teszed oda a lábad! 

– Talán éppen én segíthetek rajtuk – felelte Boldizsár, és 
nekivágott a pusztaságnak. 

Egy kiszáradt folyómedret követve csakhamar eljutott az 
első faluba. Mikor meglátta a csontsovány embereket, meg-
esett rajtuk a szíve. Leült a folyómeder szélére, elővette a har-
monikát, s játszani kezdte a legbúsabb dalokat, amiket ismert. 

Erős átok sújthatta az országot, mert egy hétig tartott, mire 
az első felhőfoszlány megjelent az égen. Kerek egy hónap 
múlt el, mire az első esőcsepp Boldizsár karjára hullott. Ő ez- 
után is csak zenélt tovább. Újabb három hétre rá már úgy sza- 
kadt az eső, mintha tüstént be akarná hozni minden elmaradá- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sát. A folyómeder megtelt vízzel, s 
hömpölyögve vitte tova a csoda hírét.

Akkor végre Boldizsár is zsebre 
vágta a harmonikát. Folytatta az útját, 
s néhány nap múlva megérkezett a fő-
városba. Alig lépett be a városkapun, 
egy csapat testőr máris körbevette. 
Megragadták a karját, s vitték egye-
nest a király elé. Nem szóltak semmit, 
Boldizsár nem is tudta, hogy most 
megjutalmazzák, vagy lenyisszantják 
a fejét. A trónterembe lépve… 

Ejnye, most látom, hogy eljárt az 
idő! Sajnos el kell vágnom a mese fo-
nalát. Pedig biztosan fúrja az oldala-
tok, mi lett Boldizsár sorsa. Annyit el-
árulhatok, hogy a feje még jó ideig a 
nyakán maradt. Várjatok türelemmel, 
a mesét a következő számban befejez-
zük! 

Csesznák András
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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 
Június 7. (kedd) Kommunális 
Június 14. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
Június 21. (kedd) Kommunális 
Június 27. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Június 28. (kedd) Kommunális 
 Lomtalanítás 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Június 5. (vasárnap) Kommunális 
Június 12. (vasárnap) Kommunális 
Június 14. (kedd) Zöldhulladék 
Június 19. (vasárnap) Kommunális 
Június 26. (vasárnap) Kommunális 
Június 27. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Június 28. (kedd) Lomtalanítás 

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

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

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

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

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

Gyűjtse inkább biológiailag lebomló zsákba, 
vagy komposztáljon! 

 

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

A közterületen lévő hulladéktárolók 
NEM KOMMUNÁLIS SZEMÉT TÁROLÁSÁRA VANNAK! 

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

 

Kommunális és zöldhulladékos zsákokat 
a következő helyeken lehet vásárolni 

tudják megvásárolni 

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

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

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

ÁLLÁS 
 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 gyermekfodrászat. TC Jaguar meleg ollós hajvágás, 

pedikűr, gyógypedikűr, manikűr, műköröm, géllakkozás, 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 

 

Rejtvénymegfejtés 
A Rák havában 

37. oldal 
A rejtvény megfejtése: 

Környezetvédelmi 
világnap 

Vízszintes 
1. Teknős 
2. Verőköltő bodobács 
3. Medárd 
4. Barnabás 
5. Fagylalt 
6. Péter-Pál 
7. Vászoncseléd 
8. Fecskepelenka 
9. Szent Iván 
10. Füsti fecske 
11. Szivárvány 
12. Hold 
13. Kakukk 
14. Holló 
15. Rózsa 
16. Csíra 
17. Álom 
18. Unka 
19. Ybl 
20. Lángos 
21. Levelibéka 
22. Kutya 
23. Vida 

Függőleges 
1. Idő 
2. Tárcsa 
3. Szerenád 
4. Iszap 
5. Csánk 
6. Zala 

Legyen az Ön fotója a 

Balatonkenesei  Hírlap 
borítóján vagy oldalain! 

Várjuk képeit! 
balatonkenesehirlap@gmail.com 

 

 

7. Ács 
8. Málna 
9. Nyári 

napforduló 
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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 
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 ISTENES EMÍLIA ÁRNYAS ÚT CÍMŰ FESTMÉNYE. 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: JÚNIUS 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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