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„Boldogok a szelídek, 
mert ők öröklik a földet.” 

Mt 5,3-7 
 
 

Bayer Emil: 
Balatoni este 

 
Nyári alkonyon narancsszín festi 
a tavon tükröző eget 
és ásítva nyugszik a nap 
a túlparti kékes hegyek felett. 
Tűnődve üldögélek a parton 
s érzem, hogy boldog vagyok… 
Hogyan? Hiszen a világ 
gyötrő gondjai fájdalmasan nagyok! 
 
Oly egyszerű: a Krisztus követeként 
szeretnék élni, 
egyedül jóságos, megbocsátó 
Istenemet félni, 
s míg lassan, csendben rám borul az éj, 
melynek színe olyan, mint az ében – 
imádságos lélekkel fürdeni 
Atyám végtelen, nagy szeretetében… 

 
(1997) 

 

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.) 
A nyári időszakban (májustól szeptemberig) 
nyomtatott formában az alábbi pontokon is el-
érhető: 
● Tájház (Kossuth utca 6.) 
● Tourinform iroda (a Vak Bottyán strandnál) 
● Alsóréti Szabadstrand/Alsóréti Üdülő Egye-

sület (Parti sétány 61.) 
● Balcsi „Íz-lelő” Büfé (Parti sétány 61.) 
● Nádas Csárda (Jókai Mór utca 1.) 
● Vadkacsa Étterem és Panzió (Vak Bottyán 

Strand 4714/1 hrsz.) 
● Eleven Cukrászat (Óvoda utca 10-12.) 

Aktuális és korábbi számok: 
www.balatonkenese.hu 

https://www.facebook.com/ 
balatonkenesevarosonkormanyzata 
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A szokásosnál lényegesen bővebb 
ehavi számunk: kitört a nyár, megkez-
dődött a vakáció, a szezon, a szabadsá-
gok időszaka. Vége lett az iskolának, de 
még visszatekintünk a 2021-2022-es 
tanévre, a gyerekek eredményeivel, em-
lékezetes pillanataikkal. 

Aztán zajlott az élet a kenesei sport-
életben is: bajnok lett Balatonkenese 
futballcsapata! A fiúk már nagyon meg-
érdemelték ezt a győzelmet – nem vélet-
lenül választottuk őket a júliusi borítóra. 
Pünkösdi versenyt rendeztek a Kenese

Open csapatának teniszezői, már a fel-
újított balatonkenesei salakos pályákon. 

Sűrűsödnek a rendezvények, így vé-
gigtekintettünk azon, kik jártak nálunk 
az elmúlt időszakban, és programokat is 
bőven ajánlunk. 

És van még miről beszámolnunk: 
júliusban 40 éves lesz a Pannónia Cite-
razenekar, a Pilinszky Irodalmi Színpad 
viszont júniusban ünnepelte fennállásá-
nak 20. évfordulóját. – Egy kenesei fia-
talembernek drukkolt mindenki, aki A 
Konyhafőnök című tv-s főzőműsort fi-
gyelemmel kísérte. – Jártunk kiállításmeg-
nyitón, író-olvasó találkozón, megemlé-
kezésen. 

Töltsék vidáman és boldogan a nyarat! 
Nagy Krisztina

Szerkesztői előszó 
 
Július 



Balatonkenesei Hírlap                     – 4 –  2022. július 

Tisztelt Hírlapolvasók, szeretettel köszöntök mindenkit! 
2022 júliusába érkeztünk. 

Balatonkenesén a tavasz gyökeres átalakulásokat hozott 
közlekedési és forgalomtechnikai szempont-
ból, s most érik be a két nagy beruházás gyü-
mölcse. Mindjárt a közepébe vágva, öröm-
mel értesítem Önöket, hogy 2022. június 27-
én megkezdődött a körforgalom műszaki át-
adása, amely egy hónapig tart. Ezt követően 
teljes értékűen használatba tudják venni a 
körforgalmat. Építési tevékenység már nem 

folyik, a zebrák felfestése, a növénytelepítés van még hátra, 
illetve reméljük, az E.ON napokon belül felszereli a mérőórát, 
és már az új közvilágítás fogja a fényt biztosítani. Új helyén 
van a Szent Orbán szobor, valamint a faültetést követően na-
pokon belül megjelennek a köztéri padok is a település köz-
pontjában. Kívánom mindenkinek, hogy a körforgalmat hasz-
nálja biztonsággal, a zebrákat nyugalommal. Ezután azzal a 
megnyugtató tudattal indulhatunk az orvosi rendelő felé, idős 
hozzátartozóink az orvostól a gyógyszertárhoz, illetve szept-
embertől úgy engedhetjük iskolába a gyermekeinket, hogy biz-
tonságban tudjuk őket. Mostantól a négy zebra nyújtotta biz-
tonság már nem elérhetetlen álom Balatonkenese lakosainak. 

A másik komoly beruházás, amelynek az építési tevékeny-
sége június 18. napjával befejeződött, a kerékpárút. Az új sza-
kasz a balatonakarattyai Tompa Mihály utcai vasúti átjárótól 
Kenese Fűzfő felé eső végéig, az úgynevezett disznólejáróig, 
a 71-es úton való átvezetésig tart. Most, június-július forduló-
ján már az átvezető szakasz és a vasúti átjáró kiépítése folyik, 
de a Kikötő utca már teljes hosszában használható. A korábbi 
kerékpárút megszélesedett és új, bitumenes burkolatot kapott, 
s a legforgalmasabb helyen különválik a gyalogjárdától. – Egy 
újságcikket olvastam, amelyben a Kerékpárosok Szövetségé-
nek szakértője úgy fogalmazott, hogy a bringakörút kiépíté-
sének egyik legnagyobb nyertese Kenese, ahol több neuralgi-
kus pontot is sikeresen kezeltek a projekt során, még akkor is, 
ha ez néhány fa kivágásával járt, amit ősszel viszont pótolni 
fogunk. Júliusra tehát befejeződött a két nagy építési munka, 
és azt hiszem, ez nagyban hozzá fog járulni, hogy Kenese is-
mét hívogató legyen, még ha a tavaszi felfordulás egy kis bo-
rúlátásra is adott okot. A kivitelezők tartották magukat az 

ígéretükhöz, és a főszezonra a nehéz, nagy munkagépek levo-
nultak a város mindkét forgalmas részéről. 

Ha a nyár beköszönt, beköszönt vele a programok tömke-
lege is. Túl vagyunk a Folkfeszten, és a hét végén az Alsóréti 
Üdülő Egyesülettel közösen újraélesztett szezonnyitó is meg-
valósul. A jövő héttől pedig zakatolnak a rendezvények – lesz 
közöttük csendesebb, hangosabb; gasztronómiai rendezvény-
ből is mindjárt kettő: az V. Balatoni Horgászok Napja és a 
Lecsófesztivál. Mindkettő kötelező gyakorlat. Bízom benne, 
hogy ismét nagyszámú csapat fogja megmutatni, mit tud al-
kotni a fakanállal a kezében. Kuriózumként sikerült bekerül-
nünk négy olyan Balaton-parti település közé, ahol egy vízről 
prezentált koncertsorozatot láthat és hallhat a közönség. A 
négy település Balatonfüred, Balatonföldvár, Zamárdi és Ba-
latonkenese. Amíg rendezvények tekintetében ilyen klubban 
vagyunk – ami nem mellékesen nekünk nem kerül pén-
zünkbe, pusztán az élményt kapjuk a fellépőkön keresztül –, 
nincs miért szégyenkeznünk. Büszke vagyok rá, hogy Kene-
sén négy napon át olyan fesztiválnak adhatunk helyet, ahol a 
gyerekektől az idősebbekig mindenki megtalálhatja a saját 

zenei ízlésének megfelelő 
programot. 

Nyilván mindenkit fog-
lalkoztat, hogy a többi hét-
végén milyen programok 
lesznek: nyugodtan keres-
sék ezzel kapcsolatban a 
honlapunkat, Facebook ol-
dalunkat, a Kultúra Háza 
kollégáit. Látogassák a Táj-
ház rendezvényeit, a Szé-
chenyi parkot és az egyéb 
színhelyeket is, hiszen 
mind-mind eltérő jellegű 
programoknak adnak he-
lyet.  Remélem, sokan fog-
ják örömüket lelni bennük. 

Mindenkitől kérem, 
hogy a nyáron a Balatont 
próbáljuk meg biztonság-
gal használni. Sajnos a sze-
zon elején országos szin-
ten kiugróan megnőtt a ví-
zibalesetek száma. Kérem, 

mindannyian vigyázzanak magukra, s tartsák be az előíráso-
kat! Használják a vízi sporteszközöket, a vízi ugrálóvárat ren-
deltetésszerűen, s vigyázzanak maguk és mások testi épségére. 
Ennek egyik záloga, hogy mint a két fizetős strandunkon nyit-
vatartási időben folyamatos vízimentő-szolgálatot biztosítunk, 
illetőleg a Bezerédj stran-don egy vízimentő-állványt is elhe-
lyeztünk, amelyről mentőmellényhez juthat bárki. Vigyázzunk 
ezekre az értékekre is! 

Legyünk egymással türelmesek, élvezzük a nyarat, a nyár 
szépségeit. Kívánom mindenkinek, hogy érezze jól magát Ba-
latonkenesén, érezze magát otthon! Az itt lakóknak türelmet és 
megértést kívánok, mivel megnövekedik városunk létszáma, 
ami nagy terhet jelenthet. Az ide látogatóknak felhőtlen és 
gondtalan nyarat, jó időt kívánok! Örülünk neki, hogy Balaton-
kenesére jönnek, és vissza is várjuk őket, ha tetszettünk nekik. 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 
Jurcsó János 
polgármester 

Nyár, 2022 
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2022. májusi ülésükön a képviselők elsőként a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről szavaztak. Gyermek születésekor nyújtható 
települési támogatást április hónapban 4 fő részére fizettek ki, 
240.000 Ft összegben. Elhunyt személy eltemetésének költsé-
geihez való hozzájárulást két alkalommal nyújtottak, 120.000 
Ft összegben. 

Módosult a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 
20.) önkormányzati rendelet. Egyebek mellett a törvény 34. 
§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módosult továbbá Az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, va-
lamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló
1/2018. (II. 5.) önkormányzati rendelet. 24. §-a az alábbi
(3) bekezdéssel egészült ki: 
 

 
 
 
 
 
„(3) A Képviselő-testület különösen indokolt esetben, pályá-
zaton kívül felújításra szoruló krízislakást adhat lakhatási 
krízishelyzetben lévő személyeknek. Különösen indokolt e-set-
nek minősül a bérbeadás, ha a kérelmező, és adott esetben 
családja lakhatási igényeinek kielégítését akut módon veszé-
lyeztető élethelyzet áll fenn, amelynek megoldására a kérel-
mező bérlemény keresése nem vezetett eredményre, és a lak-
hatás önerőből más módon nem biztosítható, és megfelel ezen 
rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.” 

Elfogadta a Testület a Balatonkenese város 2022. évi első 
negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

Ugyancsak elfogadták a Balatonkenese Városért 2021. 
évi beszámolóját is, az alábbi kiegészítésekkel: 

● Balatonkenese Városért Közalapítvány kuratóriumában 
egy önkormányzati képviselő is legyen tag, 

● történjen meg az egyeztetés a Közalapítvánnyal, 
● Kocsis Jenő alpolgármester koordinálja a feladatokat, 
● új kuratóriumi tagok megválasztásához kérjenek bejavas-

latokat, 
● új kuratóriumi tagok toborzására legyen közzé téve egy 

felhívás az újságban, honlapon, Facebook-on, 
● történjen meg a Közalapítvány elmúlt 30. évéről a meg-

emlékezés. 
Tárgyalták és elfogadták a képviselők a Balatonkenese 

egészségügyi helyzetéről szóló beszámolókat. 
Napirendre kerültek a civil szervezetek és a helyi kulturá-

lis kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések támogatá-
sára kiírt pályázatok. A döntéseket a következő oldalunkon 
találják. 

Beszerzési eljárás indult műszaki ellenőrzési szolgáltatásra 
az alábbi projektekkel kapcsolatban: 

● a Berek utca útépítése, csapadékvízelvezető rendszer ki-
építése; 

● az Óvoda és a Soós Lajos utca járdájának felújítása; 
● a Kosztolányi és Alsóréti utca egyes szakaszainak szilárd 

burkolattal történő ellátása; 
● a Petőfi és a Bocskai utca egyes szakaszainak felújítása. 
Megállapodást kötött a város a Kenese Bay Garden Resorts 

& Conference szálloda fejlesztésének kivitelezését végző A-
HÍD Zrt.-vel, mely az építési munkálatok és az építési forga-
lom során megrongálódott, Balatonkenese Város Önkormány-
zatának tulajdonában levő közutak helyreállítását magára vál-
lalta. 

Belterületbe vonta a Testület az alábbi balatonkenesei in-
gatlanokat, s hozzájárult ennek a földhivatali ingatlan-nyilván-
tartásban történő átvezetéséhez is: 

Balatonkenese, külterületi 0156/159, 0156/160, 0156/161, 
0156/162, 0156/163, 0156/165, 0156/166, 0156/167, 0156/ 168, 
0156/169, 0156/170 és 0156/1 helyrajzi számú ingatlanok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képviselő-testületi ülés 
2022 májusában 

 

„34. § Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni Ba-
latonkenese teljes közigazgatási területén minden építés-
ügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenység 
megkezdése előtt, az alábbi esetekben: 

a) Az építmények rendeltetésének módosítása, vagy a 
rendeltetési egységek számának megváltozása (a to-
vábbiakban: rendeltetésváltoztatás) tekintetében; 

b) Reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén; 
c) Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korsze-

rűsítése, közterület felőli homlokzatának megváltozta-
tása esetén; 

d) Új, önálló, homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon 
álló égéstermék-elvezető kémény építése esetén, mely-
nek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg; 

e) A közterületről látható kereskedelmi, vendéglátó ren-
deltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az 
építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 
m2 alapterületet; 

f) Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, 
bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után 
sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m 
gerincmagasságot; lapostetős épület esetén a 3,5 m 
homlokzatmagasságot; 

g) Önálló reklámtartó építmény, valamint gépjármű-
üzemanyag egységárának feltüntetésére szolgáló osz-
lop vagy tábla építése, elhelyezése; 

h) Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelye-
zése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága 
nem haladja meg a 6,0 m-t; 

i) Megfelelőség-igazolással – vagy 2013. július l-je után 
gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozat-
tal – rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 
napig fennálló szerkezetek, kivéve az önkormányzati 
vagy önkormányzat intézményeinek megbízásából tör-
ténő létesítést. 

j) Olyan nem építési engedélyhez kötött növénytermesz-
tésre szolgáló üvegház vagy fóliasátor építése, bőví-
tése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, 
korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek legmaga-
sabb pontja az építési tevékenység után meghaladja a 
3,0 métert, míg alapterülete a 100 m2-t; […] 

k)  A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy 
annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, 
nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes a-
nyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minő-
sülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezésé-
hez szükséges építmény építése, bővítése; 

l) Áru- és pénzautomata építményen vagy építményben 
való elhelyezése esetén.” 
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Garics Levente, a Nebuló-Meló Iskolaszövetkezet igazgató-
sági tagja szociális szövetkezet alapításában való részvételre 
kérte fel Balatonkenese Város Önkormányzatát. A Testület a 
felkérést megtárgyalta és hat igen szavazattal, egy tartózkodás 
mellett úgy döntött, hogy a szociális szövetkezet létrehozásá-
ban alapító tagként vesz részt. A megalakuló Rendezvény Tá-
mogató Szociális Szövetkezet székhelye: 8174 Balatonkenese, 
Kálvin János tér 4. szám lesz. 

– nk –
 

A civil szervezetek 
és a helyi kulturális kínálat bővítésére 

irányuló kezdeményezések 
támogatására kiírt pályázat eredményei 

Civil szervezetek 

Civil szervezet neve 
A 2022-es 

pályázaton 
elnyert összeg 

Balatonkenese Városért Közalapítvány 150.000 Ft 
Balatonkenesei Polgárőr Egyesület 500.000 Ft 
Onogur Hagyományőrző Egyesület 400.000 Ft 
Pannónia Népzenei és Kulturális Egyesület 1.000.000 Ft 

Nők a Balatonért Egyesület 130.000 Ft 
200.000 Ft 

A képviselő-testület a Kid Rock and Roll Sportegyesület, a Balaton 
Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület pályázatát nem támogatta. 
 

A helyi kulturális kínálat bővítésére 
irányuló kezdeményezések 

Pályázó neve 
A 2022-es 

pályázaton 
elnyert összeg 

Szivárvány Népdalkör 500.000 Ft 
Tátorján Nyugdíjasklub 300.000 Ft 
Lencse Gábor egyéni sportoló 150.000 Ft 
Schauermann Zoltánné 150.000 Ft 
Balatonkenesei Gobelin- és Hímzőkör 120.000 Ft 
Balatonkenesei Református Egyházközség 250.000 Ft 
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 
Szülői Munkaközössége 200.000 Ft 

Simon Csaba 150.000 Ft 
Balatonkenesei Pilinszky János Általános Is-
kola és Művészeti Iskola Diákönkormányzat 300.000 Ft 

Vági Ilona 100.000 Ft 
 

 
 

Új közterület-elnevezések 
Balatonkenesén 

 
 

Terület megnevezése Közterület 
neve 

1102/1 hrsz., 
„kivett telephely” megnevezésű, 
215 m2 területű ingatlan 

Összetartozás 
tere 

5301/137 hrsz, 
„kivett saját használatú út”  
megnevezésű, 
356 m2 területű ingatlan 

Bocskai köz 

6092 hrsz, 
„kivett közút” megnevezésű,  
2771 m2 területű ingatlan 

Csendes utca 

1360/1 hrsz, 
„kivett közterület” megnevezésű, 
957 m2 területű ingatlan 

Rövid utca 

6059 hrsz, 
„kivett közút” megnevezésű,  
403 m2 területű ingatlan 

Hegyalja köz 

541/6 hrsz, 
„kivett közút” megnevezésű,  
1297 m2 területű ingatlan 

Part utca 

6131 hrsz, 
„kivett közút” megnevezésű,  
2262 m2 területű ingatlan 

Mogyoró utca 

4414/244 hrsz, 
„kivett saját használatú út”  
megnevezésű, 752 m2 területű,   
ingatlan  

Levendula 
utca 

6091/8 hrsz., 
„kivett közút” megnevezésű,  
1734 m2 területű ingatlan 

Ezredes utca 
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 Gyermeknapi programok és az újszülöttek köszöntése 
Szép hagyomány városunkban, hogy a gyermeknap alkalmából köszöntjük a legkisebbeket, akik az elmúlt évben születtek. 
Tiszteletükre fát ültet Balatonkenese, az Újszülöttek ligetében. 

 
– A gyereknap nem egy napról szól. A gyereknap a fogan-

tatás pillanatától egészen addig tart, amíg az utolsó lélegzetün-
ket vesszük, mert amíg vagyunk, addig a gyerekeinknek le-
gyen minden nap gyereknap – mondta ünnepi köszöntőjében 
Jurcsó János polgármester. – Nagyon köszönjük, hogy eny-
nyien vállaljátok, vállaltátok, hogy tavaly és az idén Kenesén 
újra kisbabák szülessenek. Egy település addig él, amíg látjuk 
az utánunk következő generációban, hogy ők is szeretnének 
szülőkké válni, ami talán a legnagyobb kihívás és a legna-
gyobb kaland is az életben. Rengeteg fejfájás és probléma jár 
vele, de amikor az ember a gyereke szemébe néz – és ezt kicsit 
saját példából is mondom, mert én is apuka vagyok –, akkor 
minden idegesség el tud múlni. Gyakran van, hogy az ember 
feszülten megy haza, és nem mindig tud mérlegelni, hogy ne 
otthon engedje ki a gőzt, így nem győzünk elégszer arra gon-
dolni, hogy ezt most elrontottuk. Ám úgy gondolom, amelyik 
gyereket szeretet veszi körbe, annál nem lehet elrontani a ne-
velést. Nagyon szépen köszönjük, hogy vállaljátok ezt a nehéz 
feladatot, és bízom benne, hogy a további években is itt fogunk 
állni az újszülöttek köszöntésénél, akik az idei évben Kenesére 
érkeztek és keneseivé váltak. 

 

Emlékezés Trianonra 
a Nemzeti összetartozás napján 

Június 4-e délutánján a trianoni emlékműnél gyűltek össze a balatonkeneseiek. Jurcsó 
János polgármester gróf Apponyi Albert szavait idézte: 

– A következő mondatok gróf Apponyi Albert védőbeszédéből származnak, amikor is 
ő Párizsban, a béketárgyaláson felszólalt. Maga a beszéd kétórás volt, és három nyelven 
mondatott el. 
„Nem titkolhatjuk el, mindenekelőtt, megütközésünket a békefeltételek mérhetetlen szi-
gorúsága felett. […] Arról van szó, hogy Magyarország elveszítse területének kéthar-
mad- és népességének majdnem kétharmadrészét, és hogy a megmaradt Magyarország-
tól a gazdasági fejlődés majdnem összes feltételei megvonassanak. Mert az ország e 
szerencsétlen középső része, elszakítva határaitól, meg lenne fosztva szén-, érc- és só-
bányáinak legnagyobb részétől, épületfájától, olajától, földgázforrásaitól, munkaerejé-
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 nek jórészétől, alpesi legelőitől, amelyek marhaállományát táplálták. Ez a szerencsétlen 
belső rész meg lenne fosztva a gazdasági fejlődés minden forrásától. […] Ily nehéz és 
különös helyzet előtt állva, kérdezzük, hogy […] mi váltotta ki ezt a különös szigorúsá-
got Magyarországgal szemben? 
Önök, Uraim, akiket a győzelem a bírói székhez juttatott, […] elhatározták, hogy a há-
ború következményeit a felelősökre hárítják. Legyen így; de akkor, azt hiszem, hogy a 
fokozat megállapításánál a bűnösség fokával arányban kellene eljárni, és mivel Ma-
gyarországot sújtják a legszigorúbb feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy éppen ő 
az, aki az összes nemzetek közül a legbűnösebb. […] Egy állam lakosságának egyetlen 
része sem helyezhető át akarata és megkérdezése nélkül, mint valami marhanyáj, egy 
idegen állam fennhatósága alá. Ennek a nagy eszmének a nevében, […] követeljük a 
népszavazást hazánk azon részeire vonatkozólag, amelyeket tőlünk most elszakítani 
akarnak. Kijelentem, hogy előre is alávetjük magunkat e népszavazás eredményének, 
bármi legyen is az. […] Ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választa-
nia kellene ennek a békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen 
arra a kérdésre adna választ: helyes-e öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék.” 

Mit is érdemes tudni Apponyi grófról? Ő volt az, aki szokat-
lan magasságával, kifogástalan eleganciájával mind a ma-
gánéletben, mind a politikában nagy hatással volt a kortársa-
ira és az utókorra egyaránt. Különböző magyarországi egye-
temek és politikai csoportok összesen ötször jelölték őt No-
bel-díjra; a kortársai azzal a névvel illették, hogy ő a legna-
gyobb élő magyar. Legendás szavai erkölcsileg, történetileg, 
földrajzilag egyaránt megalapozottak voltak, szónoklata a 20. 
század kiemelkedő retorikai élményének számít, de az érve-
ket mégsem vették figyelembe a döntéshozók. 

A mai nap részben az emlékezésé, részben az ünnepé. A ma-
gyar nemzetet ért békediktátumot nem lehet meg nem tör-
téntté tenni, a hatásait tompítani azonban igen. A mi felada-
tunk, hogy bekössük a sebeket, bebizonyítsuk a világnak: ne-
künk, magyaroknak, határoktól függetlenül közös gyökere-
ink vannak, melyekbe a legnagyobb vihar esetén is magabiz-
tosan kapaszkodhatunk. 

2010-ben az Országgyűlés kimondta, hogy a több állam fenn-
hatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége ré-
sze az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok 
feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok szemé-
lyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Így 
kerekedett felül a gyászon a magyarság együvé tartozása, 
mely Nemzeti összetartozás napjaként vált ünneppé. Remé-
nyeim szerint olyan jeles nap ez, amit a pillanatnyi politikai 
ambíciók, az -izmusok köpenye mögé bújó érdekemberek töb-
bé már nem sajátíthatnak ki. Mert a „magyar” szónak nincs 
fokozása: nem létezik „magyarabb” és „legmagyarabb”. Lé-
tezik viszont az egységes hazaszeretet, ami egészséges, ami 
megszilárdítja helyünket és lelkünket a világban. Ez minden 
magyar ember sajátja, mert a belsőnkből fakad. 

A programban közreműködtek a Pilinszky János Általános 
Iskola diákjai. A megemlékezés koszorúzással ért véget.  

Gyűjtsetek kavicsokat, fessétek meg és rakjátok le őket bárhol! 
Ha a megtalált követ valahol lerakjuk, mások is örülhetnek neki. A kavicsokat a városunkban helyezzük 
ki, de nem kell, hogy itt maradjanak. 
● Fontos, hogy írjátok rá a csoport nevét: Köves/s/ Kenese. 
● A kő mérete a célnak feleljen meg, legyen könnyen vihető. 
 

Posztoljátok Facebook oldalunkon, hogy hol találtátok a köveket: 
www.facebook.com/kovesskenese/ 

Használjátok a következő kifejezéseket: #kövesskenese – #megtaláltam – #énkészítettem – 
#cserekövek – #megtartottam 
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A tű csodája 
Németh Sándorné, vagy ahogy mindenki ismeri, Jucika ki-
állítására gyűltek össze az érdeklődők június 17-én. A Ba-
latonkenesei Gobelin és Hímzőkör vezetőjének gobelinjei-
ből láthattunk átfogó körképet, köztük festmények repro-
dukcióiról – mint Mucha –, természetképekből, életképek-
ből. Mindegyik kép külön-külön a szíve csücske, hiszen 
emlékszik készítésének körülményeire, fel tudja idézni a 
hozzá fűződő érzéseket. Nem kizárólag gobelineket varr – 
népi hímzéses keresztszemes terítői, függönyei, kötényei 
már több elismerést szereztek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munkái a Gobelin kör és más varrókörök tagjaként, vala-
mint egyénileg is szerepeltek kiállításokon Budapesten, a 
Duna Palotában, a Szent István Bazilikában, Balatonfűzfőn, 
Balatonalmádiban. Balatonkenesén már több alkalommal 
láthattuk képeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagyon fontos számára a hímzőhagyomány átadása: oktatja 
is, és ő is folyamatosan tanul, így például rendszeresen jár 
Békéscsabára, továbbképzésekre. 
Munkái a Gobelin kör és más varrókörök tagjaként, vala-
mint egyénileg is szerepeltek kiállításokon Budapesten, a 
Duna Palotában, a Szent István Bazilikában, Balatonfűzfőn, 
Balatonalmádiban. Balatonkenesén már több alkalommal 
láthattuk képeit. 
Reméljük, egy legközelebbi kiállításán népi hímzéseit és 
zsűrizett munkáit is megtekinthetjük. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Németh Sándorné XXX. Kisjankó Bori Országos Hímzőpá-
lyázatra beküldött pályamunkáit a Népi Iparművészeti Bí-
ráló Bizottság díjazásban részesítette. Kárpátaljai, beregi 
hímzései védjegyet kaptak. A díjat július 1-jén, Mezőköves-
den vehette át. 

BKHírlap 

Író-olvasó találkozó a könyvtár előtt – 

Fábián Jankával 
A népszerű írónő volt a Balatonkenesei Könyvtár vendége 
június 17-én. Hallhattunk tőle könyvei írásának hátteréről, 
a gyűjtőmunkáról, amely regényei születését megelőzi. Az 
olvasók megtudhattak néhány érdekességet az írónő leg-
utóbbi könyveiről, Az árvízi naplóról és Az Anna-bál sze-
relmeseiről is, s dedikáltathatták is köteteiket. 

A híd felé 
Kováts Kriszta szólókoncertje a Tájházban 

Áll a ház, A felhőkön túl, Öt perccel tíz előtt, Esténként más 
a Körút, Gellért szálló, A híd felé. Kováts Kriszta dalait 
hallgathatták a zenekedvelők június 11-én este a Tájházban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az est a Köszönjük, Magyarország program keretében va-
lósult meg. 
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korábbra, 1995-re datálódik, amikor a vers és irodalom sze-
retete összekovácsolt bennünket. 1995-ben, iskolánk zsibon-
gójának névadóján szerepeltünk először együtt, majd követ-
kezett 1996-ban iskolánk névadó ünnepsége. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogy mit jelent nekünk az elmúlt több mint húsz év? Mit ta-
nultunk, mit tanítottak nekünk? A két dátum örökre fontos 
marad számunkra, éppen úgy, ahogy a két nagybetűs peda-
gógus, Kecskés József tanár úr és felesége, Kecskés Jó-
zsefné, Jutka néni – vagy ahogy éveken át meghívóinkon sze-
repelt (fejtörést okozva vendégeinknek, ki lehet): K. Molnár 
Judit. Nélkülük ma nem állnánk itt, Önök előtt. Tanítottak, 
neveltek bennünket, nemcsak irodalomra, zenére, versszere-
tetre, hanem az életre. Négy szó jut eszembe bármikor, ami-
kor rájuk gondolok: erkölcs, hit, gerinc és hűség. Mindketten 
példát mutattak nekünk, hogy mennyire fontos az életben tar-
tozni egy közösséghez; a vállalt kötelezettségeinket maximá-
lisan teljesíteni. Nem megelégedni a jóval, törekedni a leg-
jobbra. Egyenesnek maradni a világban, a mindennapokban; 
hinni önmagunkban. 
Szabó Magda versének sorai jutnak most eszembe: 

Hinni szeretnék a kimondott szóban, 
Hinni az emlékekben, egy régi fotóban. 
Hinni szeretnék egy darabka kőben, 
Egy száraz faágban vagy épp zöldellőben. 
Hinni szeretnék a könyv betűiben, 
A madarak dalában, a tiszta levegőben, 
Hinni a szóban, a segítő kézben, 
Hinni szeretném, hogy van miben hinnem. 

(Szabó Magda: Hinni) 
Jóska bácsi és Jutka néni rengeteget tanított nekünk iroda-
lomról, versről, prózáról, zenéről. Emlékszem a véget nem 
érő verselemzésekre, melyek az előadások előtti próbaidő-
szak leghosszabb alkalmai voltak. Addig nem állhattunk szín-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ség mindannyiunk számára többet jelentett egy szónál. A 
próbák kedvéért hétvégén hazautaztunk, hogy szombaton 
vagy vasárnap itt, a Kultúra Házában készüljünk az újabb és 
újabb előadásokra – emlékezetes pillanatot szerezve szüle-
inknek, családtagjainknak, Balatonkenese közösségének, kö-
zösségünknek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005-ben a tizedik jubileumi előadásunk talán éppen ezért a 
„Bólints, hogy érdemes” címet kapta. 
A mai nap az emlékeké. Emlékezünk az elmúlt húsz évre, 
felejthetetlen pillanatokra. Emlékezünk azokra, akik már 
nem lehetnek itt velünk, és az égi színpadról figyelnek ben-
nünket. Ma ismét itt vagyunk, és Önökkel közösen ünnepel-
hetünk. Ünnepeljük az elmúlt húsz évet és a balatonkenesei 
Pilinszky János Irodalmi Színpad 25. előadását itt, az emlé-
kek színpadán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Az előadásban szerepelt: Kerti Teréz, Nagy Dávid, Tóth-
Renczes Katalin, Tóth Péter, Tóth Zoltán, Sipos Csaba, S. 
Nagy Jusztina. 
 

Emlékek színpadán 
20 éves a Pilinszky Irodalmi Színpad 

– Régóta készültünk a mai 
napra, hiszen a 2000 decem-
berében alakult színpad az 
idén már a huszonkettedik 
születésnapját ünnepli, azon-
ban az elmúlt két év nem 
tette lehetővé, hogy ezt a 
jubileumot megünnepelhes-
sük – mondta köszöntőjé-
ben Tóth-Renczes Kata, a 
társaság egyik alapító tagja.
Húsz év nagy idő. Ha visz-
szagondolunk, már sokkal

padra, míg a kiválasztott 
vers nem volt tényleg a mi-
énk. Megtanultuk, hogy 
egy előadás akkor lesz jó, 
ha szívből jön, ha a lelkünk 
is benne van. 
Jóska bácsi és Jutka néni, 
ahogy a mi elfoglaltságaink 
egyre inkább elszólítottak 
minket Keneséről, több al-
kalommal is a befejezésen 
gondolkoztak. Azonban a 
fent említett tanítások, a hű- 
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Ahogy évről évre szokás, idén is kedves meghívással kö-
szöntötte településünk pedagógusait Balatonkenese Város 
Önkormányzata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ne dobd el, inkább szedd fel!” 
A Balatonkenesei Városvédő Egyesület szemétszedést 
szervezett a Soós-hegyen. Tagjaiknak akadt munkája bő-
ven, akiknek ezúton köszönik a részvételt. 
Vigyázzunk a környezetünkre, ne szemeteljünk, inkább 
szedjük fel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotók: Csomor Loretta 
 

Pedagógusnapi köszöntő 

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 

E-mail: balatonkenese.haziorvos@gmail.com 
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 

Szép kertek Kenesén 
Nem kell messzire mennünk a központtól, hogy a Nefe-
lejcs utca 3. előtt rátaláljunk Tóth Zoltán szép virágaira, 
melyekben már évek óta mindig gyönyörködhetünk. 

– 2022. július 20., 15:00-18:00 óráig, a Kultúra Házában
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Balatonkenesei 
Testvérvárosi Közösségek 

Egyesülete 
Balatonkenese több évtizede ápol testvérvárosi kapcsolatot 

a szlovákiai Nagykér és a németországi Tutzing települések-
kel. Ezen kapcsolatok leglátványosabb eseménye minden eset-
ben a testvérvárosi delegációk fogadása, illetve küldése. A vi-
lágjárvány az előző két évben sajnos nem tette lehetővé a cse-
relátogatásokat, de örömünkre 2022. szeptember 23-26. között 
városunkban köszönthetjük tutzingi barátainkat, hogy együtt 
ünnepeljük a testvérvárosi kapcsolat 30 éves jubileumát, me-
lyet Kuti Csaba polgármester úr 1992. szeptember 20-án kö-
tött meg a München mellet fekvő Tutzing akkori polgármeste-
rével, Dr. Alfred Lecraire-vel. Településünk későbbi polgár-
mesterei Kürthy Lajos, Sörédi Györgyné és Tömör István is 
aktív részesei, támogatói lettek ennek a kétoldalú kapcsolat-
nak. 

E három évtized alatt igazi baráti kötelékek alakultak ki a 
német és magyar családok között. Szeptemberi német vendé-
geink nagy része is régi ismerősként érkezik Balatonkenesére. 
A vendéglátók már izgatottan készülnek az újbóli találkozásra, 
hiszen viszonozni szeretnék a 2018-as bajor vendégszeretet. 

Egyesületünk azzal a céllal alakult, hogy a kapcsolattartás-
ban, a szállásadásban, a programok lebonyolításában segítse az 
önkormányzat munkáját. Az őszi találkozás előkészületei is 
megkezdődtek, hiszen folyamatosan egyeztetünk az önkor-
mányzattal, a német szervezőkkel, tervezünk, kalkulálunk, in-
formálódunk. 

A június elsejei egyesületi összejövetelünknek is ez volt az 
egyik fő témája. Emellett felidéztük az elmúlt 30 évet, vala-
mint ekkor került sor az új elnökségi tagok megválasztására is. 
Az új elnökség tagjai: Révfalusiné Páczelt Gabriella elnök, 
Pozsonyi Monika jegyző, Endrődi Éva, Apáti Tímea, Bucz 
Júlia, Juhász Mia és Miklós Péter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ga külön megköszöni Kürthy Lajos elnök úr és Sörédi György-
né elnökségi tag sok éves áldozatos munkáját! Tapasztalata-
ikra, tanácsaikra, segítségükre a továbbiakban is számítunk! 
Köszönjük a családtagjaiknak is a testi-lelki támogatást! Mind-
nyájuknak egészséget és további szép nyugdíjas életet kívánunk! 

Egyesületünk szándéka mindig is az volt, hogy az emberek 
közötti kapcsolatokat építse, a barátságokat erősítse. Nyitottak 
voltunk és vagyunk az új tagok, családok bevonására. Kedv-
csinálónak ajánljuk a 25 éves jubileumi alkalomra készült szí-
nes kiadványunkat, melynek példányai megtekinthetőek a 
Kultúra Házában, illetve a Könyvtárban. 

Az alábbi e-mail címen szeretettel várjuk azoknak a jelent-
kezését, akik aktívan bekapcsolódnának az egyesület munká-
jába: bk.testvervaros@gmail.com 

Révfalusiné Páczelt Gabriella 
 

Pünkösdi Kenese Open 
teniszverseny 

a felújított salakos pályán 
Balatonkenese frissen rendbe hozott teniszpályájánál jár-
tunk, a Kenese Open teniszversenyen, ahol az egyik fő szer-
vezővel, Győrei Jánossal beszélgettünk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Tavaly télen, amikor baráti társaságuk a téli tenisz-
versenyt rendezte, azzal váltunk el egymástól, hogy nyáron 
remélhetőleg már a felújított kenesei pályán találkozunk. 
Most itt vagyunk. Mi történt azóta? 

– Az újságolvasók is értesülhettek róla: 2021 ősze óta 
egyeztetünk Jurcsó János polgármester úrral, hogy a kene-
sei salakos teniszpályák újra játékra alkalmas állapotba ke-
rüljenek, ahogyan régen voltak. A kérésünk nyitott fülekre 
talált, s a képviselő-testület a Városgondnokság kezelésébe 
adta a helyi sporttelep működtetését. Megismertem Séra 
Zsoltot, a gondnokság vezetőjét, akivel itt, a helyszínen ta-
lálkoztunk május elején. Elmondtuk, mi mire gondoltunk, 
mit szeretnénk – különböző társadalmi munkákat, szakta-
nácsokat, partnerkapcsolatokat ajánlottunk fel –, ő pedig el-
mondta, mire van forrása és lehetőségei. Szándék és mun-
kaerőforrás volt, és Séra Zsolt úr nagyon pozitívan, lelkesen 
állt a kezdeményezésünkhöz, mindent megtett, hogy a pá-
lyákat újra használni lehessen. Heti több alkalommal be-
széltünk, egyeztettünk. Elmentünk Fűzfőre, hogy megnéz-
zük az ottani teniszpályákat. Beszéltünk a gondnokával, aki 
tanácsokkal látta el Zsoltot a pályák kialakításához. Amikor 
a Városgondnokság dolgozói nekiálltak a munkának, kér-
deztek, a részleteket megbeszéltük – folyamatos volt köz-
tünk a párbeszéd. A polgármester úr kérdezte, ha a pályák 
elkészülnek erre a hétvégére, a csapatunk tudna-e szervezni 
egy versenyt. Mivel már korábban is Kenese Open néven 
rendeztünk mérkőzéseket, most is ez lett a rendezvény 
neve. Hála Istennek, tizennyolc barátunk, sporttársunk jött 
el, de van, akivel most találkozunk először. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– …ami további barátságok kezdete lehet. 
– Igen, nagyon fontos, hogy a teniszkedvelők megismer- 

jék egymást, kapcsolat szövődjön közöttük, s például ami- 
 

Tisztelettel emlékez-(t)ünk Ju-
hász Tiborra, egyesületünk alapító 
tagjára, az egyesület első elnökére, 
aki céltudatos munkájával, közvetlen 
személyiségével sokat tett a Tutzing-
Kenese testvérvárosi kapcsolat élet-
ben tartásáért. Tibor halála után, 
2018-tól Kürthy Lajos lett az egyesü-
let elnöke, aki méltóképpen folytatta 
elődje munkáját. 

Az egyesület elnöksége és tagsá-
 

Pünkösdi Kenese Open 
teniszverseny 

a felújított salakos pályán 
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kor valakinek nincs párja, legyen egy telefon-
lista, amelyről felhívhatjuk egymást: van-e ked-
vetek, időtök eljönni játszani – így össze tu-
dunk jönni. 

– Hogyan épül fel a verseny, s hogy kezdő-
dött a mai nap? 

– A szabályokat Pintér János kollégánk al-
kotta meg, szakmai oldalról ő vezeti a versenyt. 
Ő végzi a sorsolásokat, írja az eredményeket. 
Első körben párokat sorsoltunk, s ezt minden 
forduló után újra megtesszük. Így nincs az, 
hogy összeáll két jó teniszező, kiegészítik egy-
mást a játékosok, ráadásul van lehetőségünk 
megismerni mindenkit, hiszen olyanokkal is 
játszunk, akikkel korábban még soha. 

Ma reggel tartottunk egy kis megnyitót. Az 
éjszakai nagy eső után reggel még vizes volt a 
pálya, de ez nem szegte a kedvünket. Reggel 
hétkor válságstábot hívtunk össze telefonon, de 
az időjárás-jelentésekben láttuk, hogy délelőtt-
re már napsütést ígérnek. Igaz, kilenckor még 
nem tudtunk elkezdeni játszani, de tízkor már 
igen. Persze most nem pattog ugyanúgy a lab-
da, mint száraz pályán, de fő a társaság, együtt 
vagyunk, jó a hangulat és mindenki élvezi a já-
tékot. Öt óra felé tervezzük a díjátadót. 

– Kicsit nehezített a terep, de most, délután 
háromkor még mindig zajlik a verseny. – Be-
széljünk a teniszkedvelő baráti társaságukról, 
mert nélkülük biztosan nem ülnénk most itt. 

– Nem mondom, hogy nélkülünk nem tud-
ták volna megcsinálni a pályákat, de nyilván-
valóan könnyebb volt így, hogy tudtunk segít-
séget és tanácsokat adni. Ez a sportlétesítmény 
sokkal több figyelmet érdemel, mert az adott-
ságai nagyon jók. 

– A további tervek? 
– Jó lenne az utánpótlás-nevelés irányába 

elmozdulni. Iskolaidőben a gyerekek eljöhetné-
nek egy-egy teniszórára, hátha közülük többen 
kedvet kapnak ehhez a sporthoz. Ahol van ha-
gyománya a tenisznek, ott kicsit könnyebb elkez-
deni, de ahol nincs, ott is érdemes belefogni. 

A cél, amivel felkerestük a város vezetését, 
nem öncél, mert azt szerettük volna, hogy a te-
niszpályák mindenki által használhatóak le-
gyenek. A sport mindig és mindenhol nagyon 
fontos, de különösen igaz ez egy üdülőtelepü-
lés számára, ahol az emberek a szabadidejüket, 
pihenésüket töltik, s jó, ha minél több sporto-
lási lehetőségből tudnak választani. Nyilván 
lenne még mit tenni, de nagyon örülünk neki, 
hogy ennyi megvalósult, s ma játszhatunk. Kö-
szönet illeti érte Jurcsó Jánost, Balatonkenese 
polgármesterét és Séra Zsolt városgondnokot. 
A verseny végén a kupát Zsolt adja át. 

– nk – 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kérjük a teniszezni vágyókat, 
hogy játékigényeiket 

az alábbi elérhetőségeken előre jelezzék: 
varosgondnoksag@balatonkenese.hu 

Tel.: 06 30/320-51-02 
Pályahasználati díj: 2000 Ft/óra/pálya 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A játékosokat s edzőjüket, Török-Kurucz Ferencet június 23-
án köszöntötték a Polgármesteri Hivatalban, s ekkor vehették 
át az érmeiket, valamint a kupát. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajnok lett Balatonkenese 
futballcsapata! 

A Balatonkenese VSE a CoreComm SI Megyei III. osztály keleti 
csoportjának első helyén végzett a 2021-2022-es évadban. 
 

A csapat edzője, Török-Kurucz Ferenc 
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2022. május 31-én rendezték meg Budapesten a 
BankVelem PénzOkos Kupa országos döntőjét, a-
hová az ország 399 csapatából a tíz legügyesebbet 
hívták meg. Nagy örömünkre iskolánk csapata, Var-
ga-Greman Eszter, Pilászy Piroska és Hegedűs Gá-
bor is bekerültek a top 10-be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az iskolai, megyei, területi fordulók után az országos 
verseny beugró feladataként egy kisfilmet kellett ké-
szíteniük, amelyben az iskola büféjének tulajdonosát 
győzik meg arról, hogy az iskolabüfében is lehessen 
bankkártyával fizetni, hiszen ez a tulajdonosnak és a 
vevőknek is hasznukra válik. A film elkészítésére csak 
néhány napot kaptak, de a gyerekek kreativitásának és 
a több hónapos banki, pénzügyi ismereteket felölelő 
felkészülésének köszönhetően, hamar elkészült a for-
gatókönyv, majd a legós animációs kisfilm. Ezt az 
előre elkészített és beadott feladatot a zsűri értékelte.  
A verseny napján a Pénzmúzeumban a csapatok újabb 
feladatlapot kaptak, melynek megoldásán 60 percet 
dolgozhattak. A két részfeladat adta az összpontszá-
mot, a verseny végeredményét, ami alapján a Becsü-
letes Bankrablók csapata 6. helyezést ért el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez nagyon szép teljesítmény! Büszkék vagyunk Rá-
tok! Csak így tovább a középiskolában is! 
Köszönjük Eszter édesapjának, Varga Lászlónak a 
lelkiismeretes, alapos felkészítést! 

 

 

Pilinszky Nap 
2022. május 27-én ünnepelte a Balatonkenesei Pilinszky János Ál-
talános Iskola, névadója születésének 100. évfordulóját, illetve 
megemlékezett halálának 40. évfordulójáról. 
A rendezvényt a tanárok és diákok közös műsora nyitotta meg, 
amelyet a Pilinszky-jelvények átadása követett. Hagyománnyá 
vált, hogy minden tanévben, a Pilinszky Nap keretében, az iskola 
intézményvezetője az oktatási intézménybe újonnan érkező peda-
gógusokra és tanulókra feltűzi a Pilinszky-jelvényt. 
Idén az 1. évfolyamból Pilinszky-kitűzőben részesült Berecz Bet-
tina, Bőczi Emília Szilvia, Eleven Roland, Fáró Nikolett, Fésü 
Nándor, Gonda Tibor György, Halasi Panna Flora, Horák Kor-
nél, Horváth Alexander György, Károlyi Miklós László, Kovács 
Olivér, Olasz Olivér, Petz Noel, Pilászy Péter, Pisák Olivér, Rádi 
Bulcsú, Salamon András György, Sára Gergely, Simon Elina, Si-
pos Zsolt Lajos, Szabó Hanna, Török-Kurucz Áron, Török-Kurucz 
Dorka és Tóth Gellért. A 3. évfolyamból Kiss Rajmund és Zsednai 
Dávid, az 5. évfolyamból Bakos Marcell, a 6. évfolyamból Orsik 
Adrián és Somodi Gergő, a 7. évfolyamból Bakos Kristóf Nándor, 
Gombos Márk Andor és Rácz Lionel Tamás, míg a pedagógusok 
közül Kolosné Végvári Dorottya és Pusztainé Tóth Judit kapott 
jelvényt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A műsorban szerepelt Baloghné Fecsó Zsuzsanna, Igaz Ágnes Ro-
zália, Fekete Ágnes Terézia, Kocsisné Vörösházi Villő, Révfalu-
siné Páczelt Gabriella, Bödör Viktorina Vanessza, Czinkán Re-
beka Kitti, Farkas Emma, Hegedűs Gábor, Huri Simon Mihály, 
Kara Kamilla Lola, Mátyás Anna, Mátyás Rebeka, Török László, 
Varga Botond és Varga-Greman Eszter. A műsor összeállította: 
Igaz Ágnes Rozália. 

 

Összeállította: Álich Klára
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 A program második szakaszában az 1-2-3. évfolyamos ta-
nulók Pilinszky János Aranymadár című versesmeséjének 
adaptációját nézték meg, majd játékos formában dolgozták 
fel a látottakat. A feladatokat Pusztayné Nemes Beáta ál-
lította össze. 
A 4-8. évfolyamos tanulók közül minden osztályból 4-4 ta-
nuló vetélkedőn vett részt a Sportcsarnokban. A versenyfel-
adatok Pilinszky János életművére épültek. Minden évfo-
lyamból további 3-3 tanuló a Kultúra Házában, a Pilinszky-
teremben végzett kutatómunkát. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni Tóth-Renczes Katalin-
nak az együttműködést és a segítséget! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az osztályokban maradó tanulók további feladatokat oldot-
tak meg: verset írtak megadott szavak felhasználásával, il-
letve Facebook vagy Instagram oldalt tervetek a Baumgar-
ten- és Kossuth-díjas költőnek. 
A vetélkedőt és osztályfeladatokat követte a Fürdő utca 2. 
szám alatt lévő korábbi Pilinszky-nyaraló emléktáblájának 
megkoszorúzása. Fésű Ella, 4. b osztályos tanuló furulya-
játékával (felkészítő tanára: Kolosné Végvári Dorottya) és 
a 4. a osztályosok rövid műsorukkal (felkészítő tanáruk: Fe-
kete Ágnes Terézia) járultak hozzá a méltó megemlékezés-
hez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ünnepség végén a zsűri megjutalmazta a vetélkedő nyer-
teseit és az előzetesen meghirdetett Pilinszky János: Őszi 
cirkusz című verséhez, illetve Aranymadár című művéhez 
készített illusztrációk, 1-3. helyezést elérő alkotóit. 
A vetélkedő, a kutatómunka a Kultúra Házában és az osz-
tályfeladatok együttes pontszáma határozta meg a végső 
rangsort. Az első helyezést a 8. a osztály érte el. A második 
helyen, a 8. b, a harmadik helyen pedig a 7. osztály végzett. 
 

Az Őszi cirkusz meseillusztrációt készítő tanulók közül az 
1. kategóriában első helyezett lett Bőczi Emília Szilvia. A 
második helyet Vajda Gyöngyvér Szira, a harmadik helyet 
Hatvani Hanna kapta. A 2. kategóriában Pilászy Istváné 
lett a nyertes alkotás, akit Németh Tímea Lara és Fésű 
Ella követett gyönyörű munkájával. Felkészítő tanáraik 
Magyar Csilla Anita és Posta Zsófia. 
Az Aranymadár versesmese-illusztrációk és a dekoráció a 
művészeti iskolások keze munkájának köszönhető. Felké-
szítő tanáruk Gárdonyi Anikó. 
Első helyezett lett az 1. kategóriában Papp Bertalan, a 
második helyet Gróf Lia és Kerekes-Bór Jázmin, a har-
madik helyet Spengler Csenge és Németh Gréta Auróra 
szerezte meg. A 2. kategóriában az első helyet Puskás Bí-
borka, a második helyet Szüts Naomi, harmadik helyet 
Eleven Bálint kapta. 
Ezúton is szeretném megköszönni Gárdonyi Anikónak a 
munkáját és a felajánlott díjakat! Köszönjük szépen a Rády 
Diáksport Egyesületnek a felajánlott díjakat! 
A rendezvény előzményei közé tartozott a Pilinszky versíró 
pályázat. Az öt beadott pályamunka közül közönségszava-
zással került ki a nyertes mű, amelyet Varga-Greman Esz-
ter írt, a címe pedig Egy átlagos napom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ünnepséget egy hatalmas torta koronázta meg, amelyen 
Pilinszky János költő arcképe szerepelt és 100. születésnap-
ját szimbolizáló gyertyák álltak. Köszönjük szépen az Ele-
ven Cukrászatnak a csodálatos és nagyon ízletes tortát! 
Köszönjük szépen az osztályfőnököknek és a kollégáknak 
az esemény zavartalan lebonyolításában nyújtott rengeteg 
segítséget és támogatást! 

A szervezők: Igaz Ágnes Rozália és Rábai Dalma 
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Akikre büszkék lehetünk! 
Fáró Nikolett 1. osztályos tanuló 2020. októberétől jár a budapesti Passion SE ritmikus gimnasztika és showtáncóráira. Két 
hónap múlva edzője, Soós Viktória a kezdő csoportból a haladóba tette. 2021 januárjától a Passion SE igazolt sportolója. 
Újabb két hónap múlva lelkesedésének és szorgalmának köszönhetően sikerült beilleszkednie és felzárkóznia egy három éve 
együtt versenyző csapathoz. A 2021-es versenyszezont már velük kezdte meg csapatban, egyenrangú partnerként. 2021 ápri-
lisában elnyerte a Passion SE legszorgalmasabb növendékének járó díjat. 2021 szeptemberétől már heti 3x2-3 órában edz. 
Ugyanekkor edzőjétől szólót kapott, amivel 2022 márciusától versenyez. 
Minden eddigi versenyén (megyei, országos, nemzetközi) kategóriájában a dobogón végzett! 

A 2021/2022-es tanév versenyeredményei: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Unity for Passion Dance Fest 
Őszi Kupa (országos) 

2021. október 23., Dabas 
Dance Show, Mini Csapat: III. hely 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Klauzál Kupa (országos) 
2021. november 27., Budapest 

Művészi látványtánc, Manó Csoport: 
I. hely 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. I. Sziget Kupa (Pest megyei) 
2022. március 5., Szigetszentmiklós 
Művészi látványtánc, Manó Szóló: 

II. hely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 28. Euro Show Dance Fest 
(nemzetközi) 

2022. április 29., Serbia, Senta 
Dance Show, Solo Mini: I. hely 

Nemzetközi bajnok! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Ritmuscsapatok 
Országos Táncversenye 

Modern Táncok II. Elődöntője 
és Kvalifikációja (országos) 
2022. május 21., Budapest 

Színpadi látványtánc, 
Mini Egyéni: II. hely 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontszámai alapján Nikolett 
a következő 

nemzetközi versenyekre került be: 
International Dance Open 

2022. június 17-19., Belgrád 
International Dance Open 

2022. szeptember 23-25., Nov Alja 
 

 
 
 
 
 
 

4. Klauzál Kupa (országos) 
2022. március 12., Budapest 

Gimnasztikus látványtáncok, 
Gyerek Csoport: I. hely 

Show Tánc, Manó Egyéni: I. hely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Unity for 
Passion Dance Fest: 

Tavaszi Kupa (országos) 
2022. április 2., Dabas 

Dance Show, 
Mini Egyéni: III. hely 
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Pályaválasztási nap 
A tanulók sikeres pályaválasztásának elengedhetetlen ösz-
szetevője a széles körű tájékozódás a pályaválasztás lehető-
ségekről és a szakmákkal való mélyebb megismerkedés. 
Ezt szem előtt tartva iskolánk tanulói évek óta a pályavá-
lasztási nap keretében helyi vállalkozásokat, munkahelye-
ket látogatnak meg. Ilyenkor kiváló alkalom nyílik arra, 
hogy tanulóink kérdéseket tegyenek fel és benézhessenek a 
kulisszák mögé. Ebben az évben is több helyszínnel ismer-
kedhettek meg a gyerekek: Porga Zoltánné – Postahiva-
tal, Álich Tibor – autószerelő, Sallai Judit – védőnő, Bo-
tanic Manufaktúra (Zergi Gábor – méhészet), Katica 
Pékség, Flora Virágüzlet – Balatonkenese (Rigó Katalin), 
Novépszer ’97 Kft., Kenese Marina-Port (Szijártó 
Csaba), Eleven Cukrászat Balatonkenese, COOP ABC, 
Balatonkenesei Rendőrőrs. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy időt szakítot-
tak ránk és betekintést engedtek munkájukba! 

Kissné Pethő Ildikó 

Gyermeknap 
Gyermeknapi rendezvényünket június 13-án hétfőn tart-
hattuk meg pár év kihagyás után. Nehezen indult a szerve-
zés, mert kevés idő állt a rendelkezésünkre. A szülői mun-
kaközösség segítségét kértük, hogy a felajánlásokat gyűjtse 
össze. Köszönjük Ambrus Gábornak az italokat, a renge-
teg palacsintát a szorgos kezeknek, az apró- és házisütemé-
nyeket a szülőknek. Köszönet a helyben segítőknek, akik a 
büfében tevékenykedtek: Renáta, Marcsi, Krisztina, és 
akik felügyeletet biztosítottak a légváraknál: Ildikó, Kitti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kézműves foglalkozások nagyon színvonalasra sikerül-
tek. Teri néni origamijai és Zsuzsa krepp virágai most is 
nagy sikert arattak a gyerekek körében. A kihagyhatatlan 
csillámtetoválásokat Dóri, Sára, Zsóka, Rebeka készítet-
ték, melyhez a hozzájárulást Gréti munkája és Renáta 
(Otthonka) felajánlása egészítette ki. Nagy örömömre 
szolgált, hogy öregdiákjaink közül páran velünk töltötték 
ezt a napot. Gréti, Julcsi, Bence, Emma, Anna segítették 
a diákönkormányzatosok munkáját. Gábor, Boti, Olivér a 
focibajnokság ötletgazdáiként és megvalósítójaként na-
gyon jó csapatot alkottak, a bajnokság sikerességét Török 
Ferenc edző és bíró is biztosította. 
Köszönet azoknak, akik az egész napot végigdolgozták és az 
előző héten segítették a programok sikeres megvalósulását. 
Köszönet Lucának, aki talpraesettségével és gyakorlatias-
ságával a jobbkezünk volt. 
Napunk legsikeresebb pontját a az 5N zenekar koncertje 
adta. A Litérről érkezett fiatalok, hatalmas lelkesedéssel ki-
váló hangulatot teremtettek az iskola udvarán. Ezúton is kö-
szönjük Tóbiás Barnabásnak, Pintér Zéténynek, Ódor 
Laurának, Petrik Andrásnak, Kondics Márknak a kon-
certélményt és lelkes szüleiknek a támogatást. 
Anyagi támogatást a légvárakra, a hangosításra, a zenekar 
tiszteletdíjára, a jutalmakra a Rády DSE és a Diákönkor-
mányzat biztosította. A fagyijegyek az Eleven cukrászat 
felajánlásai. 
Roli bohóc, aki szintén iskolánk öregdiákja, a kicsik ked-
vence lett. Zsuzska táncos csoportja számos versenyfellé-
pésük mellé elfogadta meghívásunkat és egyéni koreográ-
fiáikkal kápráztatták el a közönséget. A zenei élményeinket 
a karaokebajnokság koronázta meg, amely nagy sikert 
aratott a diákok körében.  
A rendezvény sikerességéért hálásak vagyunk a szervezés-
ben résztevevő kollégáknak: Papp Juditnak, Baloghné 
Andrási Juditnak és Szabóné Németh Borbálának. 

Diákönkormányzat  
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Kedves Ballagó 8. osztályosok! 
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! 
Vegyes érzésekkel állok Önök előtt iskolánk tanévzáró ünnep-
ségén. Az öt évvel ezelőtt megkezdett igazgatói munkám e 
tanév végén lezárul. Érthető tehát, azt gondolom, hogy a mai 
napon még az átlagosnál is meghatottabb hangulatban vagyok. 
Az elmúlt évek során számos olyan élménnyel lettem gazda-
gabb és több, melyeket hosszú évekre a szívembe zárok. A 
mostani beszédem tehát nemcsak e tanévet, hanem számomra 
ezt az öt évet is lezárja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Már tanárként is szívemen viseltem a Balatonkenesei Pi-
linszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
sorsának alakulását. Nyugodt szívvel állíthatom, hogy munka-
vállalásom első napjától kezdve jó érzés volt ide tartozni; csa-
ládias, összetartó és építő közösség vett körül, s társaimtól, fe-
letteseimtől mindig megkaptam a bátorítást és a támogatást. 
Nélkülük elképzelhetetlen lett volna az idáig vezető út. Ugyan-
csak köszönettel tartozom mindenkori diákjaink szüleinek, 
akik szintén hozzájárultak a közös munkához. 
Természetesen a sorban a legnagyobb köszönet – mint mindig 
– most is a gyerekeknek kell, hogy szóljon. Őértük vagyok, 
vagyunk, a pedagógusi munkánk csakis általuk, velük lehet 
teljes. Sokszor bele sem gondolunk abba, hogy egy általános 
iskolás gyermek is mennyi mindenre meg tudja tanítani a saját 
tanárát. Figyeljük csak meg, ha empátiával, megértéssel és 
szeretettel fordulunk a gyermekekhez, akkor mennyi pozitív 
élményben részesülhet a pedagógus is. Ezt az elvemet nem-
csak tanárként, hanem az intézmény igazgatójaként is igyekez-
tem megvalósítani.  
Nem árulok el nagy titkot; az elmúlt években a nyugodtnak 
hitt életünket leginkább a koronavírus-járvány borította fel, 
szinte teljesen. Az ennek következtében kialakuló nehézsé-
gekről, már sokszor beszéltem, így inkább ennek kapcsán is az 
összefogás erejét szeretném kiemelni. A tantestület, a szülők, 
a gyermekek, az iskola valamennyi munkatársa, az Önkor-
mányzat közösségi erejének köszönhetően azonban még a leg-
nagyobb nehézségeket is le tudtuk küzdeni. S ennél a pontnál 
egy előremutató figyelemfelhívással szeretnék élni, elsősor-
ban a diákok felé: az élet ennél már csak nehezebb lesz, higy-
gyétek el. 
 

Tanáraitoktól megkapjátok az alapokat, de Ti is kelletek ah-
hoz, hogy egy sikeres életpályát fussatok be. A legjobb szán-
dékkal hívom fel figyelmeteket arra, hogy a mai világban 
csakis a kemény munkát díjazzák és ismerik el. Szívleljétek 
meg azokat az intelmeket, melyeket tanáraitoktól és családtag-
jaitoktól kaptok a tanulás fontosságát illetően. 
A szeptemberi tanévkezdetkor még mindenki nagy lelkesedés-
sel, új tervekkel indult. Most itt a tanévzáró, az elmúlt tanév 
értékelése, és remélem, egy csodálatos nyári szünidő követke-
zik mindannyiunk számára. Visszatekintve elmondhatom: a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

csoportok kapcsolatát. Az évek során sok önbizalmat erősítő 
sikerekben volt részetek. A tanulás mellett a tanulmányi, mű-
vészeti és a sportversenyek, vetélkedők területén is kipróbál-
hattátok magatokat. 
Az iskolában figyeltünk rátok, néha talán túlságosan is vigyáz-
tuk lépteiteket. Szüleitekkel együtt próbáltunk nevelni, irányí-
tani. Sok olyan siker ért bennünket általatok, amelyre nagyon 
büszkék vagyunk. Nemcsak a versenyeredmények számítanak.
Vannak köztetek olyanok, akik a kezdeti döcögős indulás után 
megkomolyodva, határozott célt kitűzve végezték az utolsó 
hónapokat. Ezeket a pozitív változásokat is magunkénak érez-
zük. Sokszínű évfolyam vagytok. Ki a tanulásban, ki a nyelvek 
területén, ki a képzőművészetben, ki a sportban alkotott na-
gyobbat. 
Mindannyiótokban ott rejlik a tehetség. Kiben így, kiben úgy 
jelenik meg. Sokszor hosszú évek telnek el, mire felszínre tör. 
De úgy gondolom, akkor lehettek boldogok, ha azt csináljátok, 
azzal foglalkozhattok, amit igazán szerettek. 
A mi tanári nevelőmunkánk, nem csak az középiskolában segít 
Benneteket, hanem az élet kihívásai során is eligazodást nyújt. 
Büszke vagyok mind a huszonhat ballagó diákra, hiszen majd-
nem mindannyian érettségit adó középiskolába mentek. Bízok 
benne, hogy sikeresen megálljátok majd a helyeteket, és szép 
emlékeket visztek magatokkal innen, a Pilinszky iskolából. 
Kassák Lajost idézve: „Aki elment, az elment, de aki egyszer 
nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen.” 
Kedves Fiatalok! 
Teljesen érthető a ti korotokban, hogy a közösségi médiákból 
rátok zúduló információk tengerében azt gondolhatjátok, hogy 
 

Évzáró és ballagás 
Sellei Abigél intézményvezető búcsúbeszéde 

180 tanítási nap adott új feladatokat és hozott szép 
eredményeket is. Talán az első évfolyam kisdiákjai-
nak és a most ballagó nyolcadikosoknak volt a leg-
több feladata. Az elsősök mindannyian megtanultak 
írni, olvasni, számolni. Sokan közülük dicséretesen 
vették az akadályokat. Csak így tovább! 
Kedves ballagó 8. osztályosok! 
Most Tőletek szeretnék külön elköszönni! 
Hát eljött ez a fontos nap. Nem azért fontos, mert mi-
attatok öltözött díszbe az iskola, nem is azért, mert a 
veletek szemben álló sok vendég a Ti kedvetekért van 
itt, hanem azért, mert befejeződött eddigi életetek egy 
jelentős szakasza. A tanulmányok első fokát vettétek 
sikerrel. Itt álltok az általános iskolai tanulmányaitok 
végén. Hosszú idő telt el, mire a kis elsősből nyolca-
dikossá cseperedtetek. Visszagondolva talán még em-
lékeztek az első találkozásra, barátkozásokra. Renge-
teg pozitív élmény formálta a közösséget és a kisebb 
csoportok kapcsolatát. 
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a mindenféle értéket nélkülöző „celeb” életmóddal 
biztos életet és egzisztenciát lehet megteremteni. Egy 
darabig lehet, ez azonban egy álvilág, mely zsákut-
cába vezet… Arra kérlek Benneteket, hogy higgyetek 
nekünk, pedagógusoknak és a szüleiteknek, akik a 
legjobbat akarják Nektek. 
Legyetek alázatosak és szerények, hiszen ahogy a 
mondás is tartja: „csak az üres kalász hordja fent a 
fejét… a teli meghajol”. Váljatok tudásra szomjazó 
fiatalokká, akik mernek kérdezni és megtalálni a fej-
lődés útját. De elsősorban azt kívánom Nektek, hogy 
boldog, egészséges, teljes értékű egyénjei legyetek 
társadalmunknak. 
Kedves Kollégák! 
Hiányozni fog a veletek való közös munka… Nem 
titok, nagy űr tátong majd bennem az elkövetkezendő 
időszakban, hogy a jól megszokott dolgok nem foly-
tatódnak. Köszönöm Nektek az elmúlt évek közös 
munkáját, és azt, hogy a legnehezebb időkben is szá-
míthattam Rátok! 
Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyári szünetben, 
és ezennel a 2021/2022-es tanévet bezárom. 

Sellei Abigél
intézményvezető

 

A 2021-2022-es tanév eredményei a Pilinszky iskolában
Pilinszky-díj 

Pilászy Piroska 
8. a osztályos tanuló kitűnő tanulmányi eredményéért, példa-
mutató magatartásáért és szorgalmáért, kiemelkedő természet-
tudományos eredményeiért, kulturális és közösségi munkájá-
ért Pilinszky-díjban részesült. 
 

Varga-Greman Eszter 
8. a osztályos tanuló kitűnő tanulmányi eredményéért, példa-
mutató magatartásáért és szorgalmáért, kiemelkedő művészeti 
tevékenységéért, kimagasló közösségi munkájáért Pilinszky-
díjban részesült. 
 

Gratulálunk nekik!
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Példamutató magatartásáért és szorgalmáért, 
kitűnő tanulmányi eredményéért 

nevelőtestületi dicséretben részesült 
4. a osztályban: Fésü Ella 
5. osztályban: Várady Kinga 
7. osztályban: Kelemen Milán Gergő 

Kitűnő tanulmányi eredményéért dicséretben részesült 
1. osztályban: Berecz Bettina, Bőczi Emília Szilvia, Fáró Ni-
kolett, Gonda Tibor György, Károlyi Miklós László, Petz 
Noel, Pisák Olivér, Rádi Bulcsú, Sára Gergely, Török-Kurucz 
Áron, Török-Kurucz Dorka. 
2. osztályban: Karádi Luca, Majoros Sophie, Németh Richárd 
Tamás, Ujfalusi Réka Viktória, Vajda Gyöngyvér Szira, Varga-
Greman Alexander Péter, Várady Fanni. 
3. osztályban: Hegedűs Milán, Tóth-Renczes Zsuzsanna. 
4. a osztályban: Varga Izabella, Spengler Boglárka, Kelemen 
Lili Andrea, Hermann Fanni, Gyürüs Borbála. 
4. b osztályban: Balla Balázs, Németh Tímea Lara, Puskás 
Bíborka. 
5. osztályban: Vajda Kincső Luca, Várady Kinga. 
7. osztályban: Varga János Miksa. 

Verseny 
megnevezése, 

helyszíne 

Résztvevő 
tanuló Helyezés Évfolyam 

FELHŐ-TLEN 
online 

matematikaverseny 
 

Kelemen Lili Andrea 
Pősze Kolos 1. 4. 

Spengler Boglárka 
Hermann Fanni 2. 4. 

Fésü Ella 
Paucsa Bella 3. 4. 

Kelemen Kristóf 
Bocsi Áron 1. 6. 

Spengler Csenge 
Revuczky Antónia 2. 6. 

Vajda Kincső Luca 
Németh Gréta Auróra 3. 5. 

Varga-Greman Eszter 
Pilászy Piroska 1. 8. 

Károlyi Raul Gergely 
Horváth Gergő 2. 7. 

Török-Kurucz Sára 
Üllei-Kovács Dóra 3. 7. 

Országos 
idegennyelvi 

verseny, 
megyei forduló 

Pilászy Piroska 5. 8. 

„Szakmára fel!” 
Szakmaismereti 

vetélkedő 

Bödör Boglárka 
Pilászy Piroska 
Ricz Anna 
Varga-Greman Eszter 

4. 8. 

„Hallo Schweiz!” 
projektverseny 

Pilászy Piroska 
Ricz Anna 
Varga-Greman Eszter 

5. 8. 

„Fun”tastic 
megyei 

angolverseny 

Károlyi Raul Gergely
Kelemen Milán Gergő
Pintér Márk 
Török-Kurucz Sára 

5. 7. 

Hatvani Petra 

6. 5. Herberger Ferenc 
Kovács Jázmin Lilien
Vajda Kincső Luca 

Angol-német 
kiejtési verseny 

Nagy Olivér Zsolt 1. 5. 
Huri Simon Mihály 1. 8. 
Üllei-Kovács Dóra 1. 7. 
Albertus Lili 1. 5. 
Hatvani Petra 3. 5. 

Megyei angol-német 
kiejtési verseny Huri Simon Mihály 3. 8. 

Területi angol 
kiejtési verseny 

Györgydeák 
Milos János 3. 6. 

Hevesy György 
Kárpát-medencei 

kémiaverseny, 
megyei középdöntő 

Pilászy Piroska 2. 8. 

XXXII. Herman Ottó 
Kárpát-medencei 
biológiaverseny 

Pilászy Piroska 
(országos döntőbe 
jutott) 

1. 8. 

XXX. 
Kárpát-medencei 

Kaán Károly 
Természet- és 

környezetismereti 
verseny 

Vajda Kincső Luca 1. 5. 
Hegedüs Áron 9. 6. 
Kelemen Kristóf 11. 6. 

Mondik Róbert István 12. 6. 

BankVelem 
PénzOkos Kupa 
regionális döntő 

(országos döntőbe 
jutottak) 

Varga-Greman Eszter 
Pilászy Piroska 
Hegedűs Gábor 

1. 8. 

BankVelem 
PénzOkos Kupa 
országos döntő 

Varga-Greman Eszter 
Pilászy Piroska 
Hegedűs Gábor 

6. 8. 

 

Versenyeredmények 
a 2021-2022-es tanévben 

Verseny 
megnevezése, 

helyszíne 

Résztvevő 
tanuló Helyezés Évfolyam 

Diákolimpia, 
mezei 

futóverseny, 
Vörösberény 

 

Kovács Áron Noel 12. 3. 
Hegedüs Milán Ábel 15. 3. 
Fésü Ella 12. 4. 
Spengler Csenge 6. 6. 
Revuczky Antónia 13. 6. 
Vass Ádám 12. 8. 
Baltavári Hanna 12. 7. 
Bödör Boglárka 15. 8. 

Diákolimpia 
IV. korcsoport, fiú 

labdarúgás, 
körzeti forduló 

Huri Simon Mihály 
Lotz Bálint 
Vass Ádám 
Erdei Keve Balázs 
Papp Bertalan 
Horák Gergő 
Novák Martin 
Horváth Flórián 
Hegedüs Gábor 
Bakos Kristóf 

5. 

8. 
8. 
8. 
8. 
7. 
7. 
7. 
7. 
8. 
7. 

Medve 
Szabadtéri 

Matekverseny 

Pilászy Piroska 
Varga-Greman Eszter 
Ricz Anna 

3. 8. 

Albertus Lili 
Várady Kinga 
Németh Gréta Auróra
Vajda Kincső Luca 

13. 5. 

„Kutyával az élet” 
rajzpályázat 

Spengler Boglárka legjobb 
10-ben 4. 

Németh Tímea Lara legjobb 
10-ben 4. 

Medve 
Szabadtéri 

Matekverseny 

Mondik Róbert István
Kelemen Kristóf 
Hegedüs Áron 

6. 6. 

Pilászy Piroska 
Varga-Greman Eszter 8. 8. 

Ginál Maja 11. 8. Bödör Boglárka 
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Május végén az ovi rendkívül 
mozgalmas programokban bővel-
kedve várta a nyarat. 

Az utolsó pénteken tartottuk a 
gyermeknapot, ami csodásan sikerült. A gyerekek nagy örö-
mére csupa olyan lehetőséget nyújtottunk, amit elmondhatom, 
hogy kivétel nélkül mindenki nagyon élvezett. Egy szülői fel-
ajánlásból – köszönet érte a gyermekek nevében – az egész 
délelőtt folyamán (sőt, egy kis ideig délután is) rendelkezé-
sünkre állt egy klassz légvár, amit a szolgáltató az udvar hátsó 
részén állított fel. Több kollégámmal együtt azt hiszem, kije-
lenthetem: ugrálni elképesztően fárasztó, le a kalappal, hogy a 
gyerekek ilyen intenzíven élvezték. Az étteremben az óvoda és 
a bölcsőde egy interaktív, zenés előadáson mulatta ki magát 
két lelkes és rendkívül tehetséges fiatal előadó jóvoltából. Aki 
az udvaron épp nem ugrált, Álich Barbara kolléganőmmel kö-
zös meglepetésünk keretében kaphatott egy arcfestést. Csodás 
volt látni, ahogy az unikornissá, pókemberré vált kicsik milyen 
boldogan viselik a festményeinket. 

A balatonkenesei rendőrőrs két kollégája is tiszteletét tette 
nálunk, a gyerekek beülhettek a rendőrautóba, mindent alapo-
san szemügyre vehettek és pár dolgot ki is próbálhattak. Ez-
úton is köszönjük, hogy teendőik mellett a gyerekek örömét is 
beszorították a szolgálatukba. Nagyszerű élmény volt. 

A nap egyik legnagyobb különlegessége a gyerekek szá-
mára az volt, hogy nem mentünk aludni ebéd után: persze ter-
mészetesen senki nem is volt fáradt és különben is „minek pi-
hennénk?”, de a szülői visszajelzésekből kiderült, hogy végte-
len kimerült és boldogan elfáradt gyerekekkel tértek haza. 

Búcsúzóul aznap minden gyermektől 
egy-egy lufiállatkával köszöntünk el. 

Tökéletes nap volt: mindenki elfá-
radt, mindenki kimerült, ellenben az, 

hogy ilyen önfeledtnek láthattuk a gyerekeket, egy óvónőnek 
a legnagyobb öröm. 

Május 31-én délután ünnepélyes keretek között tartottuk az 
iskolába menő nagycsoportosok ballagását. Már rég készül-
tünk erre a napra. A gyerekekkel Zelk Zoltán: A három nyúl 
című verses meséje köré építettük a műsort. Kis színészeink 
csoda ügyesek voltak, nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy 
ilyen fegyelmezetten, ilyen színvonalas formában mutatták 
meg, mennyit ügyesedtek, mennyit bátorodtak óvodai éveik 
során. Az ünnepség keretében hivatalosan búcsúztatta az In-
tézményvezető asszony Tóth Gézáné kolléganőnket, nyug-
díjba vonulása alkalmából, akinek tényleges köszöntésére jú-
nius 15-én, szűk körben került sor. Ezúton is köszönjük Marcsi 
néninek a négy évtizedes kitartó és lelkiismeretes munkáját, és 
őszintén gratulálunk a jól megérdemelt Pedagógus Emlék-

éremhez, amit szintén ezen a napon ve-
hetett át a munkaközösség körében. Min-
den elképzelhető szépet, jó egészséget és 
tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk! 

Június 2-án a leendő első osztállyal 
kirándulni mentünk. Autóbusszal Buda-
pestre utaztunk. Délelőtt betértünk a Tro-
picariumba. Ez csodás élmény volt mind-
annyiunknak. Nem csak érdekes, de hasz-
nos túra volt: ilyen közelről, ennyi kü-
lönleges állatot nem mindennap lát az 
ember gyereke... Az ovisok csillogó szem-
mel kémlelték a rájákat, cápákat, szinte 
testközelből. Mivel már nagyok, nagyon 
ügyesen, kulturáltan beszélgettek a lá-
tottakról, kérdeztek bennünket. Ebéd u-
tán ellátogattunk a Pán Péter Játszóház-
ba. Jól elfáradtunk. Nagyon büszkék vol-

tunk a kirándulócsoportunkra: összeszedett, udvarias, érdeklő-
dő, motivált és türelmes gyerekek. Szuper elsősök lesznek. Hi-
ányozni fognak. Sok sikert és örömet kívánunk nekik iskolás 
éveik során! 

 
 
 

 

Indul a nyár 
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Beköszöntött a nyár. Mint évről évre, a gyerekek száma 
folyamatosan csökken, aktivitásuk ellenben ezzel ellentétesen 
növekszik. Épp ezért, mivel célzott fejlesztő foglalkozásokat 
nyáron már nem szervezünk, igyekszünk a lehető legtöbb időt 
a szabadban tölteni és inkább játékba integráltan, tapasztalati 
tanulás útján foglalkozunk velünk. Nagy hangsúlyt fektetünk 
a mozgásra, főleg a szabad mozgásra, amivel a gyermek ön-
fejlesztése észrevétlenül zajlik. 

A DM pályázatán nyert magas fényvédőfaktorú krémekkel 
napról napra kezeljük a gyerekek bőrét. A dajka nénik gondos-
kodnak róla, hogy a játék hevében is mindig megfelelő meny-
nyiségű folyadékot fogyasszanak a gyerekek, s bár az udva-
runk árnyékos, arra bátorítjuk a gyerekeket, hogy mindenki 
vegyen fel napellenzős sapkát. Mi így vigyázunk magunkra. 

Ujfalusi-Hujber Zsófia
óvodapedagógus

 

Foglalkozások helyszíne: 
Kultúra Háza – 

8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 24. 

Kenese ArtFeszt Összművészeti Fesztivál 
Balatonkenesén 

2022. augusztus 12.  és 16. között 
 

Kenese ArtFeszt 
Közösségi foglalkozások a művészet jegyében 
május, június és július folyamán Balatonkene-
sén, a Kultúra Házában 
Balatonkenesei származású művészek összefo-
gásával és a Veszprém-Balaton 2023 Európa 
Kulturális Fővárosa program, valamint Balaton-
kenese Város Önkormányzata támogatásával in-
dul 2022. május 28-án a Kenese ArtFeszt ingye-
nes közösségi művészeti foglalkozássorozata 
gyermekes családok, fiatalok és művészetsze-
rető felnőttek számára. 
Az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésével nem 
csak Veszprémnek, de régióbéli településeknek is 
lehetősége adódik részt venni a programalkotás-
ban, már a 2022-es előkészületi évben is, a 2023-
as fő évadra készülve. Balatonkenesén és a szom-
szédos Balatonakarattyán több művész él vagy 
gyökerei ehhez a két településhez nyúlnak vissza. 
A mára már jelentős szakmai háttérrel rendelkező 
művészek éltek az EKF adta lehetőséggel és egy 
olyan programsorozatot hoztak létre, melyben első-
sorban a gyermekes családokat és az ifjúságot sze-
retnék megszólítani, kiegészítve ezáltal a település 
már meglévő programjait. A Kenese ArtFeszt-ben a 
művészek a fővárosban és külföldön megszerzett 
tudásukat szeretnék a helyi közösséggel megosz-
tani és remélik, hogy ezáltal a közösség is erősödni 
fog. 
Ritmusvilág a július 16-i rendezvény címe, melyen 
Sipos Csaba ütőhangszeres művész, pedagógus 
eloszlat minden kételyt, ha valaki azt gondolná, 
nincs ritmusérzéke. Egymásra épülő, mókás, ritmi-
kus játékok sokasága várja az érdeklődőket a legki-
sebbektől a szépkorúakig. 
A spanyolországi Sevillában élő hegedűművész és 
pedagógus, Füredi Veronika zárja a nyári közös-
ségi foglalkozások sorát, Cantabile Dalműhelyével. 
A minden korosztálynak szó-ló zenei alkalom során 
felfedezzük, hogyan szolgálhat testünk hangszer-
ként, és milyen egyszerűen alkothatunk nagyszerűt! 
Lesznek játékos bemelegítő feladatok, ritmusimpro-
vizáció és nem utolsósorban többszólamú közös 
éneklés. A szintén balatonkenesei származású mű-
vész tanulmányait Glasgowban, Córdobában és 
Barcelonában végezte, de minden nyáron visszatér 
szülővárosába, ahol nagy sikerrel ad elő.  
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Negyven év emberi időben mérve sem kevés (ekkor kezdünk középkorúak lenni…), hát még bármilyen csoportéban, zenekaréban. 
A Pannónia Citerazenekar idén ünnepli fennállásának negyvenedik évfordulóját. Ebből az alkalomból beszélgettünk Bollók 
Attilával, a csapat vezetőjével a II. Folkfeszt alkalmával rendezett Tájházi nyitogatón való fellépésük előtt, s próbáltuk áttekinteni 
ezt az időt. 

– Születésnapot ünnepelve adódik a kér-
dés: hogyan kezdődött el? 

– 1982-ben alakultunk, Károlyi László ve-
zetésével, akkor még Palánta néven, Papke-
szin. Iskolások voltunk, akiket érdekelt a nép-
zene, a népi kultúra. A hetvenes években meg-
indult táncházmozgalom nyomán népszerű 
volt a műfaj, s ez meglátszott a létszámon is: 
25-30 fővel indultunk. Hetente rendszeresen 
próbáltunk, s ez hamar meghozta a sikereket. 
Számos népzenei versenyen, fesztiválon vet-
tünk részt. 1983-ban rádió- és televíziófelvétel 
is készült velünk. 

– Hogyan folytatódott? 
– Károlyi László nagyszerű zenész és pe-

dagógus volt, nagyon értett a gyerekek nyel-
vén. Látta, hogy néhányunk érdeklődése több, 
mint amit az addigi lehetőségek adtak, s 1986-
tól rendszeresen vitt minket szakmai táborok-
ba, többek között Tiszakécskére, ahol szakma-
ilag nagyon sokat fejlődtünk. A tábort Pri-
bojszki Mátyás citeraművész hozta létre. Ettől 
kezdve rendszeresen jártunk továbbképzésekre, illetve népze-
nei minősítőkre. Számos   alkalommal arany fokozatot nyer-
tünk. 

Aztán 1989-ben a zenekar átalakult. Új művészeti veze-
tőnk lett, Vajda Béla személyében. Ezzel művészetileg is vál-
tottunk, már többszólamú darabokat is elkezdtünk tanulni és 
játszani. Kétórás, önálló műsort adtunk Veszprémben, ahol 
Pribojszki Mátyás citeraművész volt a műsorvezető. Azon az 
estén jelentettük be, hogy a zenekar új neve Pannónia lett. 

Még abban az évben meghívást kaptunk Erdélybe, ahol 
kéthetes vendégszereplésen vettünk részt a veszprémi Bakony 
Néptáncegyüttessel. 

– És a külföldi szerepléseknek ezzel nem szakadt vége… 

– Számtalan külföldi meghívásnak tettünk eleget. Több al-
kalommal jártunk Erdélyben, Felvidéken, Szlovéniában, Né-
metországban, Spanyolországban és Franciaországban is. Emel-

lett persze a szűkebb hazánkat sem hanyagol-
tuk el, a környék településeinek rendezvényein 
is részt vettünk. És jöttek a megmérettetések 
is: 1993-ban az Országos Honvédelmi Ki mit 
tud-on első helyezettek lettünk és egészen a te-
levíziós válogatóig jutottunk. 

– Egy zenekar folyamatosan formálódik, s 
ebbe az új irányvonalak, a műfaji bővülés 
ugyanúgy beletartozik, mint a tagok időnkénti 
változása. 

–1998-ban újból átalakultunk, ekkor vet-
tem át a zenekar vezetését. És a „tiszakécskei 
kapcsolat” is eredményes volt, 2002-ben csat-
lakozott hozzánk Bódi György az ottani zene-
karból. Ő lett a csapat művészeti vezetője, aki 
citerára írja át a klasszikus műveket. A műso-
rainkban elhangzó darabok 100%-ban a Pan-
nónia citerazenekar saját hangszerelései. 

– És városunk hírnevét is öregbítitek. 
– 2012 októberétől Balatonkenese város tá-

mogatásával működik a zenekar. Ez újabb 
szép és nagy feladatot hozott, amelynek büszkén teszünk ele-
get, a település rendezvényein azóta is rendszeresen fellépünk. 
2013 júliusában a művelődési ház dolgozóival közösen ren-
deztük meg nagy sikerrel a Citera- és pogácsanapot, mely osz-
tatlan sikert aratott a balatoni közönség körében. Mivel mind-
annyian elkötelezett hívei vagyunk a népzenének, többen taní-
tunk hangszeres játékot iskolás gyerekeknek, hogy a felnövő 
generációknak átadhassuk ezt az értéket. Ebből következett, 
hogy gondoltunk egy nagyot: 2014 júliusában országos citera-
tábort szerveztünk Balatonkenesén, közel nyolcvan fő hazai és 

Amikor a citera több mint népi hangszer 
40 éves a Pannónia Citerazenekar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Pannónia Citerazenekar – balról jobbra Bagi Barnabás, Cservék József,
Bódi György, Bollók Attila, Nagy István

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-ben, a Nemzeti összetartozás napján 
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határon túli résztvevővel. A nagyszerű hangulatú egyhetes 
összejövetelt aztán több alkalommal meg tudtuk ismételni. 

– Majd újra tágítottátok a műfaji határo-
kat. 

2014. augusztus 22-én közösen léptünk fel 
a világhírű Budapest Ragtime Band-del, Ba-
latonkenesén. Nagy sikerünk volt, és az együtt-
működésből máig tartó kapcsolat született. 
Nem sokkal utána a Ragtime Band meghívott 
minket Budapestre, és azóta számos közös fel-
lépésen vagyunk túl. A hagyományos jazzda-
rabok citerán is remekül szólnak: közösen 
játsszuk Scott Joplin Original Rag-jét és a The 
Entertainer-t. Zorba tánca a Zorba, a görög 
című filmből pedig mindig közönségsiker. 

– Nem maradt el munkátok jutalma és 
megbecsülése, a díjak sem. 

– 2015-ben Balatonkenese Város Képvi-
selő-testületétől a Balatonkenese Kultúrájáért 
Díjat kaptuk. 2017. április 28-tól május 7-ig a 
spanyolországi Lloret De Mar-ban képvisel-
tük Magyarországot a Sea Sun fesztiválon, 
ahol 120 zenekar közül megnyertük a fesztivál 
nagydíját. Ugyanabban az évben, július 5-én Balatonfüreden 
szerepeltünk, ahol Oroszországból érkező zenekaroknak ját-

szottunk. Sikert arattunk, melynek eredménye 
egy meghívás lett az orosz filharmóniától, 
2018. május 1-től 10-ig Oroszországba, Jeka-
terinburgba, egy zenei fesztiválra. Július 20-án 
már Németországban, Frankfurtban voltunk, 
ahol a Magyar Napokon képviseltük hazánkat. 

– 2017-ben lett harmincöt éves a zenekar, 
melyet méltó módon és stílusosan ünnepeltetek 
meg. 

– A születésnapot a veszprémi Hangvillá-
ban tartottuk a barátainkkal, egy nagyszabású, 
két és fél órás, teltházas koncerttel. A rendez-
vény háziasszonya és műsorvezetője Pribojsz-
kyné Petrozsényi Eszter színművésznő volt. 
Ott volt velünk az ifjú néptáncos, Baka Le-
vente, a Litéri Zöldág Táncegyüttes tagja, akit a 
közönség az első, gyermekeknek rendezett 
„Fölszállott a páva” versenyen ismerhetett 
meg. Balogh Kálmánnal először egy rábaközi 
összeállítást és kalotaszegi legényest játszot-

tunk, majd Brahms I. magyar táncát. Természetesen eljött a 
Budapest Ragtime Band is, Kelemen Angelika jazzénekessel. 

– De utána sem maradtatok fellépések nélkül. 
– Több helyre hívtak minket, és mi örömmel mentünk, pél-

dául a szlovákiai Nagyabonyba. Jártunk Me-
zőtúron, ahol minősítőre készültünk: két kate-
góriában indultunk, az első alkalommal kiváló 
minősítést szereztünk, a következő évben pe-
dig a fesztiváldíjat is megnyertük. Ez volt a ze-
nekar harminchetedik éve. 

– Akkor minden évre jutott valami jó. De 
aztán beütött a Covid-járvány. Után hogyan 
sikerült a visszatérés? 

– Nagyon nehezen. Nekünk is rosszul jött 
a két év kihagyás. Közben, hogy ne üljünk tét-
lenül, átalakult az egyesület: a Pannónia Cite-
raegyesületből Pannónia Népzenei és Kulturá-
lis Egyesület lettünk. Fellépések helyett pályá-
zatok voltak, és próbáltunk műsort szervezni. 
Ahol lehetett, felléptünk. Tavaly nyáron már 
jobban tudtunk fellépéseket vállalni, igaz, ak-
kor még négyen. Az egyik az Őrségi Tökfesz-
tivál volt, majd játszottunk Szalafőn, a Szent-
endrei Skanzenben, illetve Csík Jánossal és a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Budapest Ragtime Band-del, a balatonkenesei Széchenyi park színpadán 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balogh Kálmánnal, a 35. születésnapot ünneplő koncerten
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Szentendrei Skanzenben, a Közösségek öröksége című rendezvényen, 2021-ben, 
Kiss Évával 
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Mezzo zenekarral, a Muzsikáló Tájházban. Utóbbi programso-
rozat mellett tavaly indítottuk útjára a Folkfesztet is. Idén is 
több nagyszerű koncert lesz a Tájházban: egy-egy estén fellép 
Gájer Bálint és a Varga Tivadar Trió, a Szulák Andrea Quartet 
és a Vujicsics együttes. 

– Az idei Folkfeszten is szerepeltek: a be-
szélgetésünk után léptek fel a Tájházi nyito-
gató programjában. 

– Ebben az évben ez lesz az első fellépé-
sünk. Július 9-én Csajágon játszunk. 14-én 
Lakitelekre megyünk, Csík János és a Mezzo 
meghívására, ott főműsorban játszunk egy 
órát. Július 29-én lesz negyven éves a zenekar: 
akkor Balogh Kálmánnal és zenekarával 
adunk koncertet. A születésnapot az ősszel ün-
nepeljük, szintén egy Hangvillás műsorral, 
ahová citerazenekarokat, a barátainkat hívjuk. 

– Negyven év alatt az egykori iskolásokból 
álló citerazenekar országosan és nemzetközi-
leg ismert és elismert együttessé vált. Sokat 
tesztek azért, hogy a citerát a világ minden tá-
ján megismertessétek, a műfaji határokat át-
lépve egyedi stílusban. „Hogyan tovább?” 

– A zenekar tagjai továbbra is munka mel-
lett zenélnek együtt. De ettől a lelkesedésünk 

még megvan. – A Folkfesztet megkedvelte a közönség, a fel-
lépők és mi is. Tavaly és idén kétnapos rendezvényt szervez-
tünk, ahol igazi népzenei sztárok léptek és lépnek fel: Balogh 
Kálmán és a Gypsy Cimbalom Band, Pál István Szalonna és 
bandája, valamint a Dobroda zenekar. A mai trendekbe oltott 

népzenét képviseli a 
mostani Folkfeszten sze-
replő Balkan Fanatik. E-
zek mellett tánctanítás és 
táncház, kiállítások, szak-
mai program is várta, vár-
ja a közönséget. Itt van 
velünk Vastag Richárd és 
a Gerence Hagyomány-
őrző Néptáncegyüttes, a-
kik mindig megtáncoltat-
ják a jelenlevőket. A ta-
valyi programon ünne-
peltük a harmincéves ba-
latonkenesei Szivárvány 
Népdalkört. Ezt a hagyo-
mányt szeretnénk tovább-
vinni. Meglátjuk, mit hoz 
a jövő. 

– Reméljük, még negy-
ven évet. 

 
– nk –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Őrségi Tökfesztiválon 
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A Kultúra Házában, a könyvtárban és a Tájházban mindig történik valami. Szabó Andrea megbízott intézményvezetővel és Tóth-
Renczes Katalin rendezvényszervezővel ültünk le beszélgetni, hogy áttekintsük a nyarat és az év még előttünk álló hónapjait. 
Időközben Monostory Margit könyvtáros is csatlakozott hozzánk. 
 

– Megnézve a nyári programokat, látszik, hogy ügyeltetek 
arra, sokféle műfajból legyen a kínálatban. Hogyan áll össze 
egy adott időszak programterve? 

Andi: Figyelembe vettük, melyek azok az elemek az év so-
rán, amik már megszokott és hagyományos rendezvények, 
mint például a Lecsófesztivál. Ezeket helyeztük előtérbe. Mi-
vel Kenese elsősorban a családok számára próbál minél sok-
színűbb kikapcsolódási lehetőséget kínálni, minden rendezvé-
nyünkön igyekszünk több korosztály igényeit kielégíteni. 
Lesznek olyan események, amelyek 
végén utcabál, retró diszkó várja a 
közönséget. Kifejezetten gyerekek-
nek, illetve családoknak szóló prog-
ram az évek óta nagy sikerrel futó 
Tájházi szerdák sorozat, ahol kéz-
műves foglalkozásokkal, a hagyo-
mányos népi mesterségeket bemu-
tató alkotókkal várjuk az érdeklődő-
ket, melyeket gyakorlatban is ki le-
het próbálni. De várjuk a családokat 
nagy rendezvényeinken is, mint a 
Pannónia Folkfeszt és a Lecsófesz-
tivál: a legkisebbeket meseszínház, 
bábszínház, légvár és játszóház vár-
ja, a nagyobbakat pedig többféle 
előadás. 

Próbálunk kedvezni azoknak is, 
akik nem a zenés rendezvényeket 
keresik: lesznek könyvbemutató-
ink, a nyár során négy alkalommal. 
Folyamatosan lesznek kiállítások, 
köztük népi kézműves és egyedi 
anyagfelhasználással készült alko-
tások lesznek megtekinthetők. 

Kata: A kézműves program 
mellett a Tájházi szerdák egyik fő célja, hogy minél több gye-
reknek, felnőttnek mutathassuk meg a még élő hagyományo-
kat. A foglalkozásokon sok felnőtt is találkozik olyan tevé-
kenységgel, amelyet korábban nem ismert. – A Tájházat sze-
zonon kívül is előszeretettel használjuk: ősszel ott van a Tök-
nap, ami gyerekeket, felnőtteket egyaránt vonz. 

Szeretnénk, ha a rendezvényeink során tájházunk, most már, 
mint a Veszprém Megyei Értéktárba tartozó helyi értékünk, 
önálló helyszínként jelenne meg. A Tájházat természetesen jó 
lenne olyan eszközökkel, felszereltséggel és olyan megújítható 
kiállítótérrel ellátni, amely megfelel a 21. század elvárásainak. 
Sajnos egy ezzel kapcsolatos pályázatunk nem nyert, így fel 
kell kutatnunk a forrásokat, melyekből ezt megvalósíthatjuk. 

Andi: Ami számunkra nagyon pozitív esemény a tavaszi-
nyári szezonkezdő programok során, hogy Balatonkenesén 
tartjuk a Regionális Tájháztalálkozót. (A beszélgetés még az 
esemény előtt készült – a szerk.) Ez a Folkfeszt programjaihoz 
kapcsolódik: a kétnapos rendezvénysorozat első napjának dél-
előttjén szakmai program várja az érdeklődőket a Kultúra Há-
zában. Aznap délután, június 24-én Tájházi nyitogatóval indul 
az idei Tájházi szerdák-szezon. 

– Tisztázzunk egy kérdést. Általában milyen jellegű prog-
ramokat szervez egy helyi művelődési ház? 

Andi: Leginkább kiállításokat, könyvbemutatókat – döntő 
többségben közösségépítő eseményeket. Egy Balaton-parti te-
lepülés esetében ez kicsit más, a hagyományos profilból ná-
lunk kivételek a nyári, Széchenyi parki rendezvények, azok 
sokkal inkább fesztiváljellegűek. 

Kata: A közművelődési intézménynek nem feladata a nagy 
fesztiválok szervezése. Ez nem tartozik a klasszikus művelő-

dési házi feladatok közé. A megvalósí-
tásuk sokkal összetettebb, mint amit a 
mi lehetőségeink adnak. A zenekarok a 
kisebb településektől is azt a technikai 
igényt várják el, amit nagyobb buda-
pesti szórakozóhelyeken, például a Bu-
dapest Parkban megkapnak. Ezek a 
helyszínek kifejezetten ezzel foglal-
koznak, és a létrehozásuktól számított 
néhány hónapon belül megtérül a költ-
ségük. Mi ezt nem tudjuk biztosítani. 
Infrastrukturális lehetőségeink jelen-
leg az ingyenes rendezvényeket teszik 
lehetővé, így olyan előadókkal és prog-
ramokkal tudunk készülni, amelyek ki-
csit összetettebbek, s nem kizárólag 
egy nyáresti koncert. 

Egy rendezvény több, mint a fel-
lépő. A látogatónak, azon túl, hogy jól 
érzi magát, biztonságban kell lennie, s 
egyéb igényeire is figyelnünk kell. A 
21. század annyi előírást, jogszabályt 
hozott, olyan feltételeknek kell eleget 
tenni, hogy sokszor nem egyszerű ne-
kik megfelelni. Ez a nehezebb része, nem 
az, hogy megtaláljuk az előadókat. 

Andi: Ha megnézzük más, hozzánk hasonló települések 
programkínálatát, amelyeket a helyi művelődési ház szervez, 
azok jóval kevésbé színesek, mint a miénk. 

Kata: És nem is szólnak egész nyárra, hanem általában há-
rom-négynapos hosszú hétvégék. Mindemellett belépőjegyes 
vendégelőadásokat fogadnak. 

Andi: Nálunk kiemelt fontosságú, hogy minden rendezvé-
nyünk ingyenes. Néhány vendégelőadás Kenesén is lesz, pél-
dául bábszínház. 

Kata: A legnehezebb az ifjúság igényeinek a kielégítése. 
Onnantól, hogy a gyerekek kilépnek az általános iskolából, 
egészen addig, amíg fiatal felnőttként esetleg visszatérnek a 
településre, nem mi leszünk az a hely, ahol megtalálják az el-
képzeléseiket. Ez a generáció a fesztiválok bűvöletében nőtt 
fel. 

Andi: És ezzel az is együtt jár, hogy „jó buli” elmenni egy 
másik városba a barátokkal egy koncertre, ott aludni és él-
vezni, hogy nem otthon vannak. 

Kata: Ahhoz, hogy egy nagyobb fesztivált megrendezzünk, 
ami vízparton, koncertekkel, kiegészítő programokkal zajlik, 
valamennyi időre le kellene zárni a strandot, a Széchenyi 

Hagyományok és újdonságok 
Programokról, szervezésről és a mindennapokról a Kultúra Házából 
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parkot, ezt pedig a település nem engedheti meg magának, 
pontosan amiatt, hogy a nyári időszakban a strand az egyik fő 
bevételi forrás. Továbbá ennek lebonyolításához sokkal na-
gyobb csapatra lenne szükség, mint a Kultúra Háza rendelke-
zésre álló személyi állománya. A fesztiválszervezés külön 
szakma: ott szponzorok – és itt nagyvállalatokra kell gondolni 
– bevonásával valósulnak meg az események. Természetesen 
szponzorációra nekünk is szükségünk lenne, és dolgozunk is 
azon, hogy megtaláljuk ezeket az együttműködőket. 

– Szponzorokat keresni, velük a kapcsolatot tartani teljes 
embert kívánó feladat. Ezen kívül milyen lehetőségei vannak a 
Kultúra Házának, hogy a programjai megvalósításához forrá-
sokat találjon? 

Kata: Intézményünk elsősorban 
önkormányzati forrásból gazdálko-
dik. Emellett folyamatosan pályá-
zunk: részt veszünk többek között a 
Déryné programban és a Köszönjük, 
Magyarország! programban is. E két 
pályázatnak köszönhetően, állami tá-
mogatással tudunk színházi előadást, 
irodalmi esteket és kisebb koncerte-
ket hozni a településre. 

Andi: Pályázati forrásokat jelen-
leg elsősorban a népzenére, néptánc-
ra, a néphagyomány őrzésére, átadá-
sára lehet találni, valamint olyan prog-
ramokra, amelyeket minőségi tarta-
lommal töltünk meg. Falunap meg-
rendezését, populáris produkciókat 
nem támogatnak. – A pályázati ösz-
szegek elszámolását jelenleg több té-
nyező is nehezíti. Ilyen például az 
előadók útiköltségének kiszámítása, 
mert a mostani üzemanyagárak mel-
lett nem könnyű kikalkulálni, hogy 
az adott időszakban mennyibe fog 
kerülni a benzin. 

A programok némelyikét együtt-
működő szervezetekkel, partnerekkel közösen valósítjuk meg. 
Rendezvényeink megvalósításához a civil szervezetek pályá-
zati forrásokkal járulnak hozzá. Vannak olyan közreműködők, 
akik saját rendezvénnyel csatlakoznak a kulturális programkí-
nálat színesítésébe. A Pannónia Népzenei és Kulturális Egye-
sület szervezésében valósulnak meg a Muzsikáló Tájház soro-
zat eseményei, és együttműködünk velük a Pannónia Folkfeszt 
rendezésében is. Újra lesz Balatoni Horgászok Napja, melyben 
a Balatoni Horgászok Szövetségével és a Peremartoni Hor-
gászegyesülettel működünk együtt. Egy teljesen más műfaj: is-
mét lesznek nyári zenés estek a református templomban, il-
letve a Kenese Artfeszt csapata is csatlakozott a nyári progra-
mokhoz – nekik saját művészeti fesztiváljuk zajlik majd. Az 
Alsóréti Üdülő Egyesülettel közös szervezésben, július máso-
dikán ismét lesz szezonnyitó. 

– Több helyi csoportot említetek. Kik segítik a munkátokat? 
Andi: Kiemelkedő a kapcsolatunk az összes kenesei civil 

szervezettel. Újra keresnek minket, mi is keressük őket, s próbál-
juk nemcsak az ötleteiket, segítségüket fogadni, hanem cserébe 
olyan támogatást nyújtani nekik, amely a működésüket előre-
mozdítja: például tájékoztatjuk őket a számukra elérhető pályá-
zatokról. Sokat jelentenek a civilek, akik felajánlják számunkra 
a lehetőséget, hogy pályázatok kapcsán együttműködjünk. 

Kata: Az intézmény az elmúlt évek során rengeteg átala-
kuláson, személyi változáson ment keresztül. Ebből adódóan 
nem könnyű úgy programokat szervezni, hogy folyton változik 

a vezetői szemlélet. Ezért sem volt egyszerű a 2022-es év kul-
turális kínálatának az összeállítása. Ráadásul a Covid után nem 
volt könnyű újraindítani a rendezvények világát. Egy bezárkó-
zott közösséget kellett újra felébreszteni. De hála az égnek, 
vannak olyan partnerek, együttműködő csoportok, amelyekre 
számíthatunk. 

A folyamatos változások miatt az elmúlt években az isko-
lával és az óvodával sem volt zökkenőmentes az együttműkö-
dés, de mára közelednek a nézőpontok, egyre gyakoribb kö-
zöttünk a partnerség. Monostory Margit kolléganőnknek kö-
szönhetően az óvodások a nevelési évben rendszeresen járnak 
a könyvtárba matinéra, ismerkednek az olvasással, a könyvek 
szeretetével. 

Andi: A Kultúra Házán belül jú-
nius elsejével klassz csapat áll össze a 
nyári események lebonyolításához. 
Jelen pillanatban az intézménynek 
három állandó munkatársa van: Kata, 
Margit és én. Június elsejétől Tóth Ist-
ván, Pisti is visszatér a Tájházba, ahol 
remek tárlatvezetéseket tart, s nagy-
szerű ötletei vannak, hogy a Tájház 
mindennapjait színesítse. Szeretettel 
várja az érdeklődőket. A könyvtárban 
továbbra is ott találják Monostory 
Margitot, és május elsejével bekap-
csolódott a munkánkba Nagy Krisz-
tina, aki a könyvtár szakmai felügye-
letét látja el, illetve író-olvasó találko-
zókat vezet. 

– Őt elég jól ismerem, mert én va-
gyok… Még előttünk vannak a nyári 
hónapok, de beszélnétek egy kicsit az 
év további részéről? 

Kata: Szeretnénk, ha a Kerekítő 
foglalkozások az ősszel, a szeptem-
bertől június elejéig tartó időszakban 
újraindulnának. Havonta két alkalom-
mal szokott lenni, kéthetente, hétfőn, 

10-től 11-ig. Ez az Önkormányzat támogatásával valósul meg. 
Önszerveződő formában szintén szeretnénk ismét életre hívni 
a baba-mama klubot, mert úgy látjuk, igény lenne rá, hogy az 
édesanyák a Kultúra Házában találkozhassanak, tapasztalatot 
cseréljenek és vendégelőadókat hallgassanak meg. 

Andi: Továbbra is elérhető lesz az ingyenes jóga, valamint 
a Gobelin és Hímzőkör is várja a kézimunkázni vágyókat. 

Kata: A Kultúra Házában próbál a Szivárvány Népdalkör 
és a Conestoga Country Linedance csapata is, s nem zárkóznak 
el az új tagok belépésétől. Újra aktív a nyugdíjasklub, havonta 
egy alkalommal, minden hónap harmadik szerdáján, 16-tól 18 
óráig tartják a találkozóikat. 

Andi: Szeptember végén pedig ismét lesz Kenese napja. 
Tavaly sikerült belőle egy nagyszerű szezonhosszabbító prog-
ramot létrehozni. Úgy tűnik, ennek is lesz hagyománya. 

Kata: A közművelődés nagy napjaihoz is szeretnénk csat-
lakozni, de időbe telik, amíg olyan kapcsolati rendszert épí-
tünk, s olyan lehetőségeket találunk, amelyekkel a Kultúrhá-
zak éjszakájába, a Tájházak napjának rendezvényeibe be tu-
dunk kapcsolódni. 

– A munkától kicsit eltávolodva személyes kérdés: hogyan 
kerültetek a művelődési terület, a programszervezés körébe? 

Andi: Putnokról jöttem. Kazincbarcikára jártam középis-
kolába, ott érettségiztem, pedagógia-pszichológia szakirá-
nyon. Mindezek után kommunikáció-művelődésszervező szak-
ra jelentkeztem, Nyíregyházára, melyet három szakirányal, si-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tóth-Renczes Kata 
 



Balatonkenesei Hírlap                     – 28 –  2022. július 

keresen elvégeztem: intézményi kommunikátor, humánpoliti-
kus és andragógus lettem. Az idők során több végzettséget sze-
reztem: így civil ügyintéző és digitális térségfejlesztési refe-
rens is vagyok. 

Ahogy ez lenni szokott, nem a szakmámban helyezkedtem 
el, hanem a kereskedelemben: Siófokon, a C&A-nál dolgoz-
tam, mint osztályvezető. Ezután üzletvezető lettem az Orsay-
ban, Székesfehérváron. Mikor megszülettek a lányaim, nem 
tudtam visszamenni a kereskedelembe dolgozni. Projektme-
nedzserként helyezkedtem el, uniós 
pályázatok megvalósításában vettem 
részt. Ezt követően jelentkeztem Ba-
latonkenesére, s két évig az Polgár-
mesteri Hivatalban voltam beruházá-
si ügyintéző. Számos pályázat lebo-
nyolításán, új pályázatok benyújtá-
sán, a régiek elszámolásán dolgoz-
tam. A szívem azonban mindig ide 
húzott, a kulturális területre. Minden 
intézménnyel együtt tudtam működ-
ni, s egyre közelebb kerültem a Kul-
túra Házához, az itt dolgozókhoz. 
Nagyon megtetszett az itteni légkör, 
ezért pályáztam a megüresedett in-
tézményvezetői állásra. Megbízással 
ez év február elsejével neveztek ki. 
Jelenleg Papkeszin lakom, de na-
gyon megszerettem Balatonkenesét. 

Kata: Tavaly januárban kerültem 
a kenesei Közművelődési Intézmény-
hez, rendezvényszervezőként. Szüle-
tésem óta Balatonkenesén élek. A 
kultúra és az irodalom mindig von-
zott, iskolás koromban az azóta hu-
szonkét éves Pilinszky Irodalmi Szín-
pad alapító tagja lettem. 1999-ben Pilinszky-díjat kaptam. A 
veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban érettségiztem – bio-
lógia szakon. Az irodalommal való kapcsolatot azonban nem 
vesztettem el. Tanárnak készültem, de az élet máshogy hozta: 
tíz éven keresztül a Balatonfűzfői Tűzoltóparancsnokságon 
dolgoztam, majd az átszervezés után a Veszprém Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság dolgozója lettem. 2012-ben 
megszületett a lányom, 2014-ben a kisfiam, majd 2017-ben a 
harmadik gyermekem, aki szintén fiú. Az évek alatt úgy dön-
töttem, még tanulni szeretnék, ezért elvégeztem egy kulturális 
rendezvényszervező, illetve egy esküvőszervező tanfolyamot. 
Ezek mellett irodavezetői végzettséggel is rendelkezem. Több 
éven át esküvőket szerveztem, majd a rendezvényszervezés 
tetszett meg igazán. 2019-ben felvételt nyertem a Milton 
Freedman Egyetem közösségszervező szakára, ahol 2023 ja-
nuárjában fogok államvizsgázni. 

Gyerekkoromban azok a tanárok, akik tanítottak – Kecskés 
tanár úr és a felesége, Jutka néni, Mecseki tanár úr – arra ne-
veltek minket, hogy az embernek tennie kell a településért, 
ahol felnőtt. Szeretnék visszahozni, újraéleszteni és továbbfej-
leszteni olyan hagyományokat, amelyek éveken keresztül jól 
működtek, s közösséget formáltak Kenesén. 

Megérkezik a csapat harmadik és kihagyhatatlan tagja, 
Monostory Margit könyvtáros. 

– Jókor jössz, éppen arról beszélgetünk, ki hogyan került a 
kulturális területre. 

Margit: Szeretek itt dolgozni, szeretem az embereket és 
szeretek velük foglalkozni, emellett olvasni is. Ez pedig mind 
megvan a könyvtárban. Huszonkét éve vagyok könyvtáros: 
hosszú évekig Balatonakarattyán dolgoztam, azután kerültem 
Kenesére. Mindig szerettem a könyveket, az illatukat; meg-
fogni, végignézni őket, majd belemélyedni az olvasásba. Az 
idei évben is folyamatosan megújuló kínálattal várom a láto-
gatókat – mindig vannak új könyveink. Ezek beszerzésében az 
olvasók véleményét is kikérjük. – Mindemellett szívesen ve-

szek részt a kulturális intézmény 
munkájában. 

Andi: Margit aktívan működik 
közre a tájházi programok, a Kultúra 
Háza rendezvényeinek szervezésében 
és megvalósításában. 

Margit: Úgy gondolom, kicsit ki 
kell mozdulni a már megszokottból, 
új elemeket bevenni a programok so-
rába. A jó dolgokat persze meg kell 
tartani, de mindig szükség van valami 
frissítésre. 

Andi: A hagyományos eseménye-
ket is szeretnénk új elemekkel bőví-
teni. Emellett olyan rendezvényeket 
szeretnénk megvalósítani, amelyek 
Kenesén még nem voltak. 

Kata: Idén lesz nagykorú, tizen-
nyolcadik évébe lép a Lecsófesztivál. 
Tizennyolc év egy rendezvény életé-
ben nagyon hosszú, ez az idő bebizo-
nyította, hogy jól kitalált eseményről 
van szó. Több évtizeden át, több ve-
zető is meg tudta tartani olyan formá-
ban, hogy még mindig élő és működő 
rendezvény. 

Margit: Teljesen más műfaj, de reméljük, ilyen lesz a 
Pilinszky versmondóverseny is, amelyet idén már harmadik al-
kalommal rendeztünk meg. 

Kata: Ugyanígy kezdtük a tavalyi évben a Folkfesztet, és 
úgy látjuk, ennek is van élettere. Hiánypótlóként lépett be a 
kínálatba, mert a településünkön eddig nem volt kimondottan 
a népi, népzenei program. A népi kultúrával való foglalkozás 
sokkal inkább hivatás, mint munka, s olyan emberek vannak 
ebben a körben, akik a fiatalok körében is népszerűvé tudják 
tenni ezt a világot. 

– Reméljük, jó nyarunk lesz, és sokakkal találkozhatunk a 
rendezvényeken. 

Andi: A rendezvényekre látogatók azzal tudják támogatni 
a munkánkat, hogy eljönnek és jól érzik magukat. Szerdán dél-
utánonként pedig kettőtől négyig nyílt napot tartunk a Kultúra 
Házában – gondolkozzunk együtt, mivel színesíthetjük tovább 
Kenese mindennapjait. 

Kata: Köszönjük, hogy mindenki megértéssel, türelemmel 
és építő, együttműködő szándékkal keresi fel a Kultúra Házát! 
Várjuk az érdeklődőket: beszélgessenek az intézményvezető-
vel, a dolgozókkal, hogy közösen ötleteljünk. Telefonon is le-
het minket keresni, de sokkal jobban örülünk a személyes ta-
lálkozásnak. Természetesen nemcsak az ötleteket várjuk, ha-
nem a szándékot, a közreműködést is azok megvalósításában. 
Mert csak így leszünk közösség. 

Nagy Krisztina 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monostory Margit 
 



Balatonkenesei Hírlap                     – 29 –  2022. július 

 
 
 
 
 
 
 

Nem minden nap történik meg, hogy Kenesén még az is tv-s főzőműsort néz, akit általában nem vonzanak ezek a programok. Az 
ok, hogy igen sokan növelték egy több évadot megért főzőshow nézettségét, nem volt más, mint egy kenesei versenyző, Zergi 
Gábor. 
 

– Itt, Kenesén nagyon sokan izgultak érted és drukkoltak 
neked. Hogyan jön az ötlet, hogy indulsz egy főzős TV-műsor-
ban? 

– Nagy Kata, a Jóban-rosszban egyik szereplője keresett 
meg az ötlettel, mivel tudta, hogy szakács vagyok. Úgy gon-
doltam, kipróbálom magam, rögtön tetszett a dolog. Azt még 
el kell mondanom, hogy korábban, a munkahelyemen egyszer 
már főztem Rácz Jenőnek, A Konyhafőnök zsűritagjának és 
séfjének, de úgy, hogy nem tudtam róla. És ő sem tudott arról, 
hogy a műsorban találkozni fogunk. 

Elmentem a castingra, ahol több ezer je-
lentkezőből választották ki azokat, akik először 
továbbjutottak, majd közülük került ki az a 35 
ember, akik nekivágtak a válogatónak, hogy 
végül bejussanak a TV-műsorba. Szerencsére 
ez sikerült, 2022. 02. 22-én, ami egyébként a 
születésnapom. – A csupa kettes idén szeren-
csét hozott. 

– Milyen volt a verseny hangulata? 
– Nagyszerű! Sok jó embert ismertem meg, 

barátságok is szövődtek. Vannak köztük olya-
nok, akikkel a mai napig tartom a kapcsolatot, 
mint például Frohner Fecóval. A verseny so-
rán nagy várakozással tekintettem minden nap 
elé: sose tudtam, hogyan fog végződni, mert 
előfordulhat, hogy egy tökéletesen elképzelt 
étel végül nem egészen olyan lesz, mint ahogy 
a gondolataimban élt, de az is lehet, hogy egy 
spontán ötlet nyeri el a zsűri tetszését. Szerin-
tem sikerült szép tányérokat összeraknom. 
Nagy megtiszteltetés volt Michelin-csillagos séfek előtt főzni. 
Aki érez magában kedvet, érdemes kipróbálnia magát egy 
ilyen megmérettetésen, mert rengeteg tapasztalatot ad. Jó volt 
ott lenni, s végeredményben nem bánom, hogy nem jutottam 
be a döntőbe: így is sokat tanultam belőle. Összesítettben a ti-
zenkilencedikként, a csapatból pedig a nyolcadikként végez-
tem. 

– Hogyan alakította a műsor a jelenedet? 
– Sok embert ismerhettem meg, és engem is nagyon sokan 

megismertek. Így most könnyebb bejutnom a delikátokba, a 

fontosabb boltokba a saját készítésű mézeimmel. Ami feltétle-
nül pozitív volt, az a kapcsolati háló építése. Bár végül nem 
jutottam el a verseny végéig, de Rácz Jenő azt mondta rólam, 
jó szakember vagyok, s nem zárta ki, hogy a jövőben még fo-
gunk együtt dolgozni. 

– Tényleg! Hogyan tervezed a jövőt? 
– A verseny és a jelenlegi munkám során is kapok vissza-

igazolást, hogy jó vagyok, van jövőm ezen a pályán. Most re-
mek helyen dolgozom Akarattyán, privát séfként, a négycsil-
lagos Pine Weekendhouse panzióban. 12-20 fő a hely befoga-

dóképessége, kül- és beltéri konyha is van. Szeretem, hogy 
kapcsolatban lehetek a vendégekkel, beszélgetünk, s közben 
alakul az étel. Hibázási lehetőség nincs, de megkötés se, mint 
egy hagyományos étteremben, s az ételek se futószalagon ké-
szülnek. Ha saját üzletre gondolok, esetleg egy lakáséttermet 
tudnék elképzelni, négy-öt asztallal, a vendég előtti ételkészí-
téssel. Szívesen adnék borvacsorákat, saját ételötletekkel. 
Időnként vendégséfeket hívnék, akár A Konyhafőnökben meg-
ismert versenytársak közül is. 

Mindemellett ott van számomra a méhészet. Családi indít-
tatásra kezdtem vele foglalkozni, s igyekszem a mézet minél 
sokoldalúbban felhasználni az ételek készítése során: jól illik 
például sajttálakhoz, sonkához. Szeretném a gasztronómiát a 
méhészettel ötvözni – ha az ezzel kapcsolatos ötleteim bejön-
nének, akár még a szakácskabátot is szögre akasztanám. 

– Melyik a kedvenc konyhád? 
– Négy és fél évet dolgoztam Ausztriában, így nagyon ked-

velem az osztrák ételeket. Az alap persze a francia konyha, ami 
mindenben benne van. Szeretek vadételeket készíteni, a ver-
seny egyik fordulójában például egy rénszarvastányért raktam 
össze, amivel az első galériába kerültem fel. A spanyol kony-
hát kevésbé szeretem, a hal – bár az a csillagjegyem – nem 
tartozik a kedvenc ételeim közé, és kevésbé szívesen dolgo-
zom vele. 

„Nagy megtiszteltetés volt 
Michelin-csillagos séfek előtt főzni” 

Zergi Gábor A Konyhafőnökben 
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– Az elmúlt években sokat halljuk, hogy nagyon kevés az 
ember a vendéglátásban. Hogyan látod a helyzetet? 

– Tény, hogy nagyon sokan elmentek külföldre dolgozni, 
ami például egy szakácsnak tapasztalatszerzés céljából nagyon 
jó. De az itthoni igényeket is ki kell elégíteni – én is több 
helyre járok kisegíteni, mert kevés az ember. Nemrég a kene-
sei iskolába hívtak, pályaválasztó napra. Igyekszem ösztö-
nözni a fiatalokat, hogy ezt a szakmát válasszák, egyrészt mert 
igazán szép, másrészt pedig jól jönne az utánpótlás. 

– Láthatunk-e főzni Kenesén? 
– A Konyhafőnökben megismert srácokkal itt leszünk az 

augusztusi Lecsófesztiválon: már nagyon készülünk rá. Bein-
dult az ötletelés, mivel kellene előállnunk. A részleteket egy-
előre nem árulom el, remélem, sokakkal találkozunk majd a 
helyszínen. De azt már elmondhatom, hogy különlegességeket 
is tervezünk, mint például a lecsófagyi. 

– Egészen biztos, hogy hallunk még rólad… 
– Ambiciózusnak tartom magam, sok ötletem és lehetőségem 
van. Semmi elől nem zárkózom el, ki tudja, mit hoz a jövő? 

Nagy Krisztina

 

A Tájházi szerdákon 
mindig történik valami és nagy-
szerű alkotások készülnek. Itt ép-
pen egy origami mű. 

Fotó: 
Kerti Teréz 
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Bárzongorista Verseny a Balatonon! 
A 2021-es esztendőben megalakult a Magyar Bárzongoristák Egyesülete. Az Egyesület célja a magyar bárzongorista 
hagyomány ápolása, a minőségi bárzongorázás múltjának feltárása, a szakma képviselőinek bemutatása. Értékmegőrzés, 
megújulás, képzés, illetve a bárzongoristák támogatása, érdekképviselete, ezek mind-mind az Egyesület feladatai. Az 
Egyesület elnöke Nyári Gyula, aki nem mellesleg a Magyar Állami Operaház zongoraművésze. A nyáron Balatonaka-
rattyán megrendezésre kerülő Bárzongorista Verseny kapcsán beszélgettünk vele. 
 

– Mindjárt a beszélgetésünk elején adódik a kérdés: ho-
gyan lesz valakiből bárzongorista? 

– Engem már egészen kisgyermek koromban magával ra-
gadott a zene. Édesanyámtól és édesapámtól egyaránt örököl-
tem a zene és a muzsikálás szeretetét. Anyai nagyapám, Suha 
Balogh József hegedűművész és zeneszerző, a híres dinasztia 
legidősebb tagja, aki Hubay Jenő egyik legkiemelkedőbb ta-
nítványa volt. A zongorához való ragaszkodásom is igen ha-
mar, már óvodás koromban megmutatkozott. Édesapám leg-
jobb barátja és zenészkollégája, a híres bárzongorista, Torma 
Rudolf volt, akit ennek köszönhetően nemcsak felvételről hall-
gathattam, hanem számtalanszor élőben is megcsodálhattam. 
Zongorázni ugyan még nem tudtam, de már számos híres dalt 
énekeltem szöveggel együtt (Horváth Jenő, Seress Rezső, Fé- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aztán 1997-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Zongora Tanszaka következett. Némethy Attila zongoramű-
vész volt a tanárom, aki híres a jó hangulatú, magas szintű zon-
goraóráiról és arról is, hogy kivétel nélkül barátként kezelte a 
hallgatókat. A zeneakadémiai évek során aztán lehetőségem 
nyílt számos nemzetközi mesterkurzuson részt venni. 

Végül eljött 1999, amikor a világhírű Gerbeaud kávéház-
ban mutatták be azt a zongorát, amely eredetileg a Titanicra 
készült, de nem lett kész az indulásra, így nem is lett a szomorú 
tragédia része. Engem kértek fel, hogy játsszak ezen a bizo-
nyos bemutatón. Így kezdődött el a bárzongorista pályafutá-
som, amely azóta is töretlen. 

– Melyek voltak a pályafutásod fontos mérföldkövei, mit 
emelnél ki a sok-sok érdekes zenei kaland közül? 

– Felejthetetlen emlékként őrzöm azokat az alkalmakat, 
amikor Kocsis Zoltán mesterkurzusain vehettem részt. Na-
gyon büszke vagyok rá, hogy Kocsis állítása szerint „a praxi-
somban ilyen rövid idő alatt (egy óra) ember és darab ennyit 
még nem fejlődött...!” Cziffra György 1973-ban a franciaor-
szági Senlis városában vásárolt és felújított egy kápolnát. Ma 
itt működik a Cziffra György Alapítvány, amelynek 1999-ben, 
egy a kápolnában adott koncertemet követően a kitüntetettje 
lettem. 

2004 is fontos esztendő volt számomra, akkor ugyanis 
megszereztem a zongoraművész-tanár diplomát, amelyet ki-
váló minősítéssel vehetettem át. Ebben az időszakban számos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kat tudni, a legfrissebb slágereket is ismerni kell. Egy élet sem 
elég ezt a sokrétű műfajt kiismerni, szinte minden nap tanu-
lunk új dalokat, zeneszámokat. A szakmánk arról szól, hogy ki 
kell szolgálni a vendégek igényeit. Az már a következő lépés, 
hogy az adott dallamot milyen színvonalon, milyen formában, 
milyen stílusban szólaltatom meg. Ez adja a szakma szépségét. 
De ha mindenáron kellene mondanom egy számot, hadd me-
séljek el egy anekdotát. A már említett kiváló bárzongoristá-
nak, Torma Rudolfnak volt egy visszatérő vendége, aki egy-
szer elhatározta, hogy összeírja hány dalt tud Rudolf kotta nél-
kül eljátszani. Ezerkétszáz szám után kifogyott a tolla... 

– Ki lehet tagja a Magyar Bárzongoristák Egyesületének? 
 

nyes Szabolcs, Máté Péter), amit 
szintén Torma Rudolfnak köszön-
hetek. Nagyon fiatalon, egészen 
közelről megismerkedhettem a bár-
zene különlegesen egyedi hang-
zásvilágával, stílusával és engem 
ez az egész világ annyira magával 
ragadott, hogy azt mondtam édes-
apámnak, szeretnék zongorázni ta-
nulni. Így aztán 7 éves koromban, 
amikor elkezdtem az áltanos isko-
lát, megkértem édesapámat, hogy 
vegyen egy zongorát, mert én bi-
zony zongorista leszek. 

– Ezek után gondolom, egyenes 
út vezetett a zeneiskolába? 

– Valóban nem volt kérdés, 
hogy merre induljak el.  A zeneis-
kolai tanulmányaim alatt a Zene-
akadémia neves tanára, Bihary Lász-
ló segített a helyes alapok elsajátí-
tásában, amiket egyébként mind a 
mai napig hasznosítani tudok. 1993-
ban vettek fel a Bartók Béla Zene-
művészeti Szakközépiskola és Gim-
náziumba, amit szakmai berkek-
ben mi csak konzervatóriumnak hí-
vunk. Szeretném megemlíteni Áb- 
rahám Mariann nevét, akinek na-
gyon sokat köszönhetek. 

koncertem volt Európa-szerte, u-
gyanakkor hű maradtam a bárzon-
gora műfajához is: a 2002-ben új-
ranyitott Palace Hotelben közel húsz 
esztendőn át játszottam. De eköz-
ben a MÚOSZ székházban lévő 
Premier étterem és a Kárpátia étte-
rem zongoristája is voltam. 2014-
ben nagy szakmai megtiszteltetés 
ért, a Magyar Állami Operaház zon-
goraművésze és a Magyar Nemzeti 
Balett korrepetitora lettem. 2018-
ban Budapestre látogatott a londo-
ni Royal Opera House tánctársu-
lata, a Royal Ballet, a világ egyik 
legnevesebb és legrangosabb ba-
lettegyüttese. Itt-tartózkodásuk a-
latt én voltam a zongoristájuk – 
ezekre a napokra is nagy szeretet-
tel gondolok vissza. 

– Hány dalt kell fejből tudnia 
egy bárzongoristának? 

– Én azt gondolom, hogy a vi-
lág legszínesebb zenei műfaja a 
bárzongorázás, számokban kifejez-
ni borzasztóan nehéz. Minden mű-
faj dallamait ismerni kell, legyen 
az popzene, filmzene, operett, jazz 
vagy klasszikus zene. Sőt, haladni 
kell a korral, nem elég a régi dalo- 
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– Először is szeretném megemlíteni, hogy noha a bárzon-
goristákat, bárzenészeket néha azonosítják a képzetlen, a 
hangszerek technikai adottságait kihasználó muzsikusokkal, 
az Egyesületünk tagjai egytől-egyig kiválóan képzett mesterei 
a zongorának. Az Egyesület megalakításával azt is szerettük 
volna elérni, hogy ezt a szakmát ne képviselhesse bárki; tehát 
legyen egy vizsga, és ha azon valaki megfelelt, csak után kap-
hasson megbízásokat. Ne felejtsük el, hogy példaképem, korá-
nak világelső zongoristája, Cziffra György is gyakorta meg-
fordult a belvárosi Kedves presszóban, ahol bárzongoristaként 
játszott, hogy eltartsa a családját. 

– Mit kell tudni az idei Bárzongorista Versenyről? 
– A pesti éjszakai bárok világát, a minőségi bárzongorázást 

idén nyáron „lehozzuk” a Balatonra. Ma a Balaton sokak ked-
venc kikapcsolódási helyszíne, többen már szerdán vagy csü-
törtökön leautóznak, hogy akár a balatoni házukból dolgozza-
nak. Nekik hozzuk el az ország tizenkét kiváló bárzongoristá-
ját az akarattyai Spumante pezsgőbárba, ahol június és augusz-
tus között, nyolc estén át „versenyeznek” egymással a zongo-
risták. Szórakoztató feladatok várják őket és a közönséget, akik-

nek – szavazataik révén – lehetőségük van beleszólni a verseny
alakulásába is. Mindenkit szeretettel várunk, a www.spumante.bar
oldalon tudnak belépőjegyet vásárolni! Ez egy olyan verseny 
lesz, ahol a résztvevők nem egymás ellen, hanem egymásért 
lépnek a pódiumra, egy olyan szakmáért, amelyet egész éle-
tükben alázattal szolgáltak és képviseltek. 

– Mi a Magyar Bárzongoristák Egyesületének legfonto-
sabb célja? 

– Fontos célja az Egyesületünknek, hogy ez a több mint 
száz évre visszatekintő szakma újra a régi fényében ragyog-
hasson. Talán nem túlzás azt állítani, hogy hazánk egyik ki-
emelkedő zenei, kulturális exportcikke a bárzongorista. Keve-
sen tudják, hogy például az idei davosi világgazdasági fóru-
mon is magyar zongorista szórakoztatta a résztvevőket! Na-
gyon sok svájci luxushotel bárjában vagy éppen óceánjárók fe-
délzetén találkozhatunk kiváló magyar zongoristákkal. Szeret-
nénk itthon tartani ezt az értéket, szeretnénk, ha a magyar kö-
zönséget szórakoztatná ez a kivételes tehetségű, hazai bárzon-
gorista gárda! 

Tóth Csaba

 A parton Bandoneon dala szól 
A Klassz a pARTon!  Fesztivál koncertjei Kenesén 

A Balaton egyik legszebb, törté-
nelmi nevezetességű partján folyta-
tódik idén a Klassz a pARTon! tó-
parti rendezvénysorozata. Ahol egy-
kor Széchenyi István kötött ki a Kis-
faludy nevű gőzös fedélzetén, né-
hány napra a klasszikus muzsika is 
révbe ér: a parton Mozart csodála-
tos dallamai mellett latinos ritmusok 
szólnak és teszik emlékezetessé, 
sok nézőnek talán felejthetetlenné a 
balatoni nyaralást.  

A Széchenyi park sétányánál kíván-
ni sem lehet alkalmasabb helyszínt 
klasszikus zenei koncertekhez. A ki-
kötő szinte észrevétlen neszezése, 
a park madárcsivitelése és a tó hul-
lámzása megannyi új szólamot al-
kotva különleges atmoszférát teremt 
a klasszikus zeneművek megszólal-
tatásához. Egész másképp csendül
fel itt Mozart muzsikája. A megválto-
zott közeg a bizonyosság, mennyire 
friss a világ egyik legjelentősebb 
komponistájának muzsikája ma is.  

Július 16-án a fesztivál egyik legsi-
keresebb előadása mutatkozik be a 
kenesei közönségnek. Gulyás Dé-
nes operaénekes mókás nyári át-
irata a bizonyság mennyi vidámsá-
got, bölcs emberi humort rejt az ope-
rák operája, A varázsfuvola. A le-
gendás dalmű bizonyos értelemben 
a Bibliához hasonlít, mint ezt a gyak-
ran idézett mondás is bizonyítja: A 
varázsfuvola olyan, mint egy tükör: 
„önmagát látja, aki belenéz; és amit 
csak keres, mindent megtalál benne.”
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 A fiatal énekesek számára igazi jutalomjáték az elő-
adás, hisz a dalszínházak szigorúan meghatározott elő-
adásai után itt szinte szabadon játszhatnak, és meg-
kockáztathatnak olyan gesztusokat is, amelyek láttán 
az operaházak közönsége ráncolná a homlokát. Mo-
zartnak azonban bizonyosan tetszene ez a határokat 
feszegető előadás, ahol a gyerekek is harsányan ka-
cagnak, ha Monostatos a vízbe esik – és a Balatonban 
végzi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Július 17-én lép színpadra Kenesén a Vörös Eszter 
Tangó Kvintett. A formáció névadó muzsikusa egy kü-
lönleges, a magyar koncertjáró számára alighanem szin-
te ismeretlen hangszer, a bandoneon megszólaltója. A 
harmonikához nagyban hasonlító instrumentumot or-
gonák helyettesítésére álmodták meg első tervezői, Ar-
gentínába pedig tengerészek közvetítésével jutott el, 
akik a hosszú tengeri utazás unalmát próbálták elűzni 
a kedves, játékos hangszerrel. 

 

Itt lelte meg igazán hazáját a bandoneon! Kevés esz-
köz képes oly szívhez szólóan megszólaltatni a tangó 
muzsikáját, mint éppen ez a hangszer. Kinek a művei 
is játszhatnák a főszerepet ezen az estén, mint Astor 
Piazolla halhatatlan alkotásai, aki szinte kihagyhatat-
lan egy nyári fesztivál repertoárjából. A legendás ar-
gentin zeneszerző bravúrosan egyesítette a klasszikus 
zene mélységét a tánczene könnyedségével. A fülbe-
mászó dallamok azok szívét is megdobogtatják, akik 
nem a klasszikus zenén nevelkedtek, a latinos harmó-
niák ugyanakkor a legjelentősebb zeneszerzők igé-
nyességét és eredetiségét tükrözik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mindkét napon interaktív játéktér is kapcsolódik az 
esti koncertekhez a Vak Bottyán Strandon.  A Veszp-
rém-Balaton 2023 program támogatásával megvaló-
suló Cimbora Zeneligetben az opera történetét is-
merhetik meg a gyerekek, játékos feladatok segítsé-
gével. 
 

Reméljük, hogy a találkozás a klasszikus zene világával 
sok gyermek számára meghatározó jelentőségű lesz, 

és a négynegyedek ütemére észrevétlenül lépnek be a zenekedvelők körébe. 

A Klassz a pARTon! Fesztiválon nincs belépőjegy, 
a Balaton partján a zene valóban mindenkié. 

 

Varázsfuvola – Breinich Beáta, Gulyás Bence és Szűcs Attila
Fotó: Érdi-Harmos Réka

 

Részletes 
program 

Július 6. szerda 
18:00 Paulina 
19:40 DJ Show 

Július 7. 
csütörtök 

18:00 Intermezzo 
20:00 Hiperkarma 
21:00 DJ Show 
Július 8. péntek 
18:00 
Cozombolis Trio 
20:00 DJ Show 
21:00 Jazztelen 

Július 9. szombat 
18:00 
Ivan & The Parazol 
20:00 Első Emelet 
21:00 DJ Show 

Július 10. 
vasárnap 

16:00 Eszter-lánc 
(gyerekműsor) 
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A nyári szezon várva várt nyitányaként a Nők a Balatonért 
Egyesület (NABE) tagjai igazán méltó módon ünnepelték a 
környezetvédelem világnapját: a rendkívül elhivatott hölgyek 
június 12-én már ötödik alkalommal rendezték meg a „Jövőd 
a Balaton” Zöld Fesztivál névre keresztelt programjukat, a-
melyen az idén 27 éves szervezet számos csoportja kép-
viseltette magát. 

Első alkalommal 2016-ban Balatonalmádiban, a Szent 
Erzsébet Ligetben (korábbi nevén Öreg park) szervezték meg 
a seregszemlét, nem titkoltan hagyományteremtő szándékkal, 
majd 2017-ben a magyar tenger déli partján, Siófokon tartották 
a nagyszabású fesztivált. 2018-ban Akarattyára esett a NABE 
elnökasszonyának a választása, 2019-ben pedig Zamárdiban 
zajlott ez a népszerű rendezvény. Bár 2020-ban és 2021-ben a 
pandémia keresztülhúzta a számításai(n)kat, és két év kény-
szerszünet következett, a Zöld Fesztivál mára egyértelműen 
népszerű és sikeres hagyományteremtő rendezvényként írta be 
magát a NABE egyre színesebb krónikájába... 

Idén, június második vasárnapján minden NABE-s tekintet 
Nemesvitára szegeződött, a lelkes, tettre kész és elhivatott lá-
nyok, asszonyok pedig már reggel birtokba vették a helyi 
sportpályát és a környékét, ahol észak és dél ezúttal is remekül 
megfért egymás mellett. 

Az időjárás több mint kegyes volt hozzánk, merthogy közel 
30 fokos hőségben ünnepeltünk… 

A balatonakarattyai és -kenesei csoport idén is szép számú 
küldöttséggel képviseltette magát a fesztiválon, ahol helyes kis 
pavilont rendeztünk be a jeles alkalomból. Ezúttal az idei Ma-
darak és Fák napja alkalmából szervezett akarattyai rendezvé-
nyünkre készített játékokkal, feladatokkal, ismeretterjesztő 

anyagokkal települtünk ki: volt madaras memóriajáték, az Év 
madara (zöldküllő) és az Év fája (nagylevelű hárs)-kirakó, 
emellett sok játékos feladvánnyal, a május 10-ei jeles nappal 
kapcsolatos feladatlapokkal, Madarak és Fák napja kvízzel is 
készültünk. 

A program hivatalos részében elsőként Szauer Rózsa, a 
Nők a Balatonért Egyesület elnöke mondott rövid beszédet, 
majd Csali János, Nemesvita polgármestere köszöntötte az 
egybegyűlteket. Végül Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség 
elnöke osztotta meg a fesztivállal kapcsolatos gondolatait a 
résztvevőkkel. Ezt követően a tapolcai Batsányi Népdalkör 
mutatkozott be egy színes dalcsokorral, majd keszthelyi tagtár-
sunk, Bajzikné Panni mondott verset, méghozzá saját költe-
ményeinek egyikével színesítette az ünnepi összeállítást. 

Vendéglátóink, a NABE nemesvitai csoportjának tagjai 
igazán kitettek magukért, és így az ötödik balatoni Zöld Fesz-
tivál is sokszínű, tartalmas eseménnyé kerekedett. A család 
minden tagja számára érdekes, hasznos ismeretterjesztő prog-
ramokat és játékokat kínált: rajzverseny gyerekeknek, kézmű-
ves foglalkozás agyaggal és náddal, kavicsfestés, Balaton ját-
szóház, interaktív balatoni játékok, mini mezítlábas park, vizes 
ügyességi játékok, kvízfeladványok – hogy csak néhányat em-
lítsek a sok érdeklődőt vonzó lehetőségek közül. 

A programok összeállításakor a szervezők természetesen a 
felnőttekre is gondoltak, akik amellett, hogy a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos megannyi hasznos tanácsokat kaphattak, 
a vízbárban különféle palackos, forrás- és csapvizet tesztelhet-
tek-kóstolhattak, megismerkedhettek a környezetbarát háztar-
tási tisztítószerekkel, újrahasznosított anyagokból készült tár-
gyakat vásárolhattak, és nem utolsósorban kiszámolhatták a 
saját ökológiai lábnyomukat. 

NABE ilyet! – idén Nemesvitán fesztiváloztunk 
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A nemesvitai csoport standjánál Pontozott világ (képek és 
kavicsok) címmel Süle Anikó mandalafestő kiállítását tekint-
hettük meg, egy másik sátornál a „Kertünk dísze – konyhánk 
kincse” – zöld fűszerek bemutatója vonzott sok vendéget. És 
ha már a különlegességeknél tartunk: a zalai Gyöngybagolyvé-
delmi Alapítvány sátránál is megannyi érdekes információval 
és tudnivalóval gazdagodhattak az érdeklődők. 

A fesztivál utolsó felvonásaként a táncos lábú tagtársak jó 
hangulatú örömtáncot jártak a Népek Tánca Tánccsoport tag-
jainak vezetésével. 

Mindezek közben a helyi csoport több, sokakat vonzó 
programmal is kedveskedett a tagtársaknak: vendéglátóink 
jóvoltából kétféle tematikus sétán vehettünk részt. Az egyiken 
a helyi templom történetével ismerkedhettünk meg Töreky 
András történész vezetésével, és többek között megtekinthet-
tünk a gyönyörű miseruha-gyűjteményt. A másik túrán Hoff-

mann Gabriella építészmérnök segítségével fedezhettük fel 
Nemesvita szépségeit és épített örökségeit. 

A nap folyamán ellátogathattunk a helyi levendulakertbe 
is, ahol a tulajdonos, Horváth Kata mutatta be szemet gyö-
nyörködtető birodalmát, emellett rendkívül népszerű volt a 
közeli, 22 méter magas, 7 pihenőszintes Tücsökdomb kilátóhoz 
vezető túra is, Budai András vezetésével, ahol a kilátószintről 
csodálatos körpanorámában gyönyörködhettünk. 

Az ötödik balatoni Zöld Fesztivál, csakúgy, mint az előző 
seregszemlék, sokszínű, tartalmas, kicsiket és nagyokat is szép 
számmal a nemesvitai sportpályára csábító eseménnyé kereke-
dett, és a család minden tagja számára érdekes, hasznos isme-
retterjesztő programokat kínált. A rendezvény ugyanis nem 
titkoltan a családokat szólította meg, mert mint tudjuk és 
valljuk, a természetet szeretetére és a környezetvédelemre való 
nevelést sem lehet elég korán kezdeni... 

Szűcs Anikó
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bár a nyár nem az az évszak, amikor a kertésznek olvasgatni van ideje, de egy hűvös hajnalon, amikor a kert még harmatos, 
és kiülünk gyönyörködni a virágainkban, fáinkban, az első reggeli kávé (vagy tea) mellé jólesik egy jó könyv társasága. Most 
egy nagyszerű kötetet szeretnék a figyelmükbe ajánlani: a Virágoskert, pihenőkert című könyvet, mely 1973-ban jelent meg 
a Mezőgazdasági Kiadónál. Ebben a hónapban e kiadvány okos gondolataiból szemléztem. 
 A kert élő műalkotás 

Minden művészet korhoz és helyhez kötött jelenség – de 
ez a virágok élete is. A növény előbb volt, mint az ember, s 
egy mai virág, amit kézbe veszünk, hosszú-hosszú életlán-
colat üzenete az emlékezet előtti világból. Kialakulásában 
benne volt az egész kozmosz, a Nap állása és az éjszaka csil-
lagai. Elmondhatatlanul öregebb nálunk, kik csak a keletke-
zés felsőbb rétegeiben kapcsolódtunk életükbe. Ez a bekap-
csolódás azonban alapvetően fontos volt, mert a ma kézbe 
vett virág nemcsak a tájról és klímáról beszél, amely megte-
remtette, de beszél arról is, aki megszerette, természetbe vet-
te, és akinek a kezén tovább nemesedve a mai alakjában hoz-
zánk jutott. Ez a virág már nemcsak a természet „munkája”, 
de a mi munkánk is. Mikor nedvei keringve telítődve és ex-
plodálva keresik a fajfenntartás útjait – akkor ott van az 
emberi képzelet és cél is, amely a természettel elvégeztetett 
munkája folytán olyan alakzatokat keletkeztet, amelyek 
emberi szándékok és célok nélkül, önmaguktól sose jöttek 
volna létre. 

Az élő növényekkel alkotott tér ugyancsak sajátos alkotói 
problémákat vet fel. A kerti kompozíciókban alkalmazott nö-
vényeink „produkciója” autoattraktív. Ez annyit jelent, hogy 
a növényekkel alkotott térformát nem mi, hanem maga a ter-
mészet hozza létre, pontosabban a természettel hozatjuk létre 
a kívánt formát. A szabad szemmel látható „élő felületet” le-
het a mi munkánknak nevezni, de mindenesetre a természet-
tel elvégeztetett munkánk. A természet törvényeivel szembe-
kerülve, azokkal ellentétesen a kertben az alkotómunkát vé-
gezni lehetetlen. Kazinczy szavaival: „aki nem leste, hogy a 
hely minémű karakter elfogadására a legalkalmasabb, annak 
minden fáradozása hiába lészen”; s aztán később „mely ne-
vetséges a hányt hegyek ott, ahol a hely tér, a tók, patakok, 
hol a vizet rekeszekbe kell szedni, a sziklák, ahol a követ mér-
földekről hozzák”. A kertészeti térformálásban tehát a nö-
vénynek egészen más szerepe van, mint az építészetben a 
téglának, a betonnak az üvegnek vagy az acélnak. A növény-
ből formált tér olyan, mint amikor valaki barátaival veszi 
magát körül. Már maga a kert anyaga is élő és „beszédes” a- 
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nyag. Az, hogy milyen növényeket választok ki térformáló 
szándékaim megvalósítására, eldönti a kerti kompozíció a-
laphangulatát; közérzetileg és kulturálisan egyaránt meg-
szabja, hogy mit szeretek és milyen atmoszférában gondol-
kodom; mi jellemzi a szándékaimat. A térben és időben 
szakadatlanul változó növényi alakzatok a szó koreográfiai 
értelmében vett tervet követelnek tőlünk Olyant, amely a 
növények élő kölcsönhatásait éppúgy tekintetbe veszik, 
mint az idő múlását, az évszaki változásokat, a növények 
növekedését és a fák egymásra vetett árnyékát, szélvédő 
hatását stb. A növények kibontakozása az egész növényzet 
harmonikus egymáshoz fejlesztése az időben formálódó tér 
művészetévé teszi a kertet, amely így nemcsak részelemei-
ben, de együttesében is „élő műnek” nevezhető. 

Egy növény jelen pillanatban látható terjedelme előtt jár 
holnapi terjedelmének ezernyi tényezője, melyek, alkotó-
elemeinek formáit, a holnapi alakulásra késztetik. 

Mikor az élő térforma a szabad szem számára láthatóvá 
válik, akkor a formát keletkeztető tényezők már messze a 
most látható forma „előtt járnak”. A tervezői előrelátásban 
is: a folyamatosan érvényesülő alakító szándék előtte jár a 
ma látható kertnek. 

Az élő forma belső és külső tényezők összhangjából ala-
kul. Mi a természetből kiválasztott egyedeket mielőbbi ki-
bontakozásra késztetjük, de úgy, hogy számukra a kibonta-
kozás kedvező feltételeit is megteremtjük. Ezt neveztük a 
növényvilág útján való formaképzés autoattraktív módsze-
rének. Az így létrehozott kerti teret „fejlesztett térnek” ne-
vezhetjük, szemben az architektúra „épített terével”. A kert 
sohasem ölt végső, befejezeti alakot, olyan mű, melyet az 
alkotó képzelete indít útjára, de a fenntartók kezén tovább-
fejlődve vég nélkül alakul, s befejezése időbeli értelemben 
éppoly lezáratlan, mint általában az élet. Más műalkotások 
azáltal győzik le az időt, hogy a művész kivonja őket az idő 
változtató hatásai alól. A kert alkotója pedig művét bekap-
csolja az idő sodrába, a kert éppen ezért felülkerekedik az 
időn, mert számol múlásával. 

 
 

Töredékek a gyakorló nagyapa 
valóságához 

A nagyszülő(pár) megmaradt tagjától 
Három egészséges unoka nagypapája, az összes nekem oko-
zott örömmel és elmaradó, majd újból ás újból ismétlődő gon-
dokkal. Amelyek mindig mások, de mindig más megoldást 
kívánnak tőlem, ami eddig, mindig így vagy úgy megoldást, 
kudarcot és sikert is okozott, tehát működött, működik. 
Aránylag nagy család vagyunk, sok ünnepélyes pillanatban volt 
és van részem, valamennyi leírhatatlan jó érzéssel és valami meg-
foghatatlan, elmúló szomorúságérzéssel tölt el. Hogy hogyan van
ez, nem tudom, de magyarázat nélkül is szinte felfoghatatlan ér-
zés, amit átélek. Talán azért, mert részemre gyermekként ebből a
gondoskodásból kevesebb jutott, legalábbis jelenleg úgy érzem.
Vajon melyik nagypapakor volt az az igazi, melyik adott töb-
bet a résztvevőknek, az együtt élő nagyszülőknek, szülőknek, 
unokáknak, valamint időnként az ükunokáknak – mert szeren-
csére ilyen is előfordul. A jelenlegi kor, mely gyors felnőtté 
válásra, önállóságra ad lehetőséget – és a szeretet, a gondosko-
dás nem létfeltétele már a felnőtté válásnak. Hogy ebből ki és 
kik maradnak ki, nagyrészt nem tudom eldönteni, de azt tu-
dom, hogy a nagyszüleimmel való rövid együttlétünk, majd a 
létük, az életük mély nyomokat, szeretet hagyott bennem, és a 
hét testvéremben, majd az anyámmal való hosszú együttlétben. 
A felnőtté válás, az emberré alakulás részemről egyik alapfelté-
tele a család, amely biztos hátteret ad; a családól meríthető erő 
olyan, ahogyan a hívők hisznek a Szentlélek erejében. Az élő, 
fejlődő család ezt kell, hogy adja. A társadalmi dogmák kinyilat-
koztatása nem egy esetben leírta már a család intézményét, ma 
viszont látjuk és tapasztaljuk: ahol nincs családi háttér, ott bi-
zony a lecsúszás, a társadalomba való beilleszkedés gondokat o-
koz és okozhat. Ahol a család működik, ott nincs elkényelmese-
dés, nincs „mamahotel”, ott csak folyamatos fejlődés és helyt-
állás van és marad. A működő család inspirálóként hat, van hova 
tartozni, van hova fordulni, tanácsot kérni a gondok megoldásá-
hoz. Megóv a rossz külső behatásoktól, védelmet és példát adhat 
azok elhárításához. A családok az igazi lélek hordozói, ők az iga-
zi átörökítő gének tulajdonosai, még akkor is, ha az a tudat-
alattinkban rejtve ott van, és szabályozza a mindennapjainkat. 
A jelenlegi társadalmi rendszerek lehetővé teszik a modern jani-
csárok születését. Valamikor a janicsárképzés lényege az volt,
hogy a gyermeket kirabolták a természetes környezetéből (a csa-
ládból) és kiváló katonát képeztek belőle, aki sem Istent, sem csa-
ládot nem ismert, viszont a rábízott feladatokat kiválóan, jó gaz-
da, jó végrehajtó módjára, a tulajdonos elvárásainak megfelelően 
teljesítette, végrehajtotta. Ezzel a tettével egész életére jólétet, a-
nyagi biztonságot teremtett, s nem foglalkozott holmi földi gon-
dokkal: majd minden megy a maga útján és megoldódnak a dolgok.
A természettudományokban a szervetlen valóság tanulmányo-
zása során tudósaink eljutottak az anyag legkisebb részéhez, 
az atom fogalmához. A szerves életben felfedezték a sejtet, 
mint a valódi élet legkisebb részét. Mindkét legkisebb rész ma-
gában hordozza a nagy egész legfontosabb tulajdonságait. Ez 
így van a társadalomtudományok művelőinél is: kimondták, a 
társadalom legkisebb, legfontosabb alkotóeleme a család. Alap-
eleme a mindenkori társadalomnak. Nem stabil, állandóan moz-
gásban van, irányítható és változtatható. A családcentrikusság 
nem veszi észre a társadalom adta lehetőségeket. Jelenleg a há-
zasságok körülbelül 40-60%-a felbontásra kerül, újrateremtő- 
 

Alig van olyan udvar, ahol az eresz alatt, sok 
esetben a ház végénél ne volna egy kis vi-
rágoskert. Az örökös munkában, gondban 
levő asszony lelke itt nyugszik meg. Kora 
reggel, késő este a virágokkal foglalatosko-
dik, locsolja, földjét porhanyósítja, gyomtól, 
gaztól tisztítja; lányát is rászoktatja a virág 
szeretetére. Valahányszor a kert mellett el-
megy, jólesőleg, vidáman tekint a kertre, a 
kertben levő virágokra… zinia, peremizs, kar-
sai rózsa, bársonyka, császárszakáll, bazsa-
rózsa, pántlikavirág, kékliliom, sarkantyúvi-
rág, ibolya, fodormenta, szélesmenta, orgo-
na, rezgő. Kirakja ide nyáron cserepestől a 
muskátlit, fuxiát, bazsaliliomot, szőlővirá-
got. Ahol nincs virágoskert, ott az ablakban 
van egy-két cseréppel és azokat ajnározza. 

Részlet Kiss Lajos:
A szegény asszony élete c. művéből
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dik; új nagypapák és nagymamák képződnek, akik a szeretet-
éhségüket az ő családjuk utódjaira fordítják. A volt házasság 
utódaival majd lesz valami. A család hamar válságba kerül, és 
annak a szeretetnek az átmentése általában a volt nagypapára 
és nagymamára szorítkozik. Erre vigyáznunk kell, mert ha ezt 
a szeretetet nem tudjuk nagypapaként vagy nagymamaként gya-
korolni, elveszhetnek az unokák; akár új, modern janicsárként, 
akár a társadalom elesettjeiként. Szerintem a mindenkori csa-
lád és szellemének megóvása testi és lelki egészségünk, vala-
mint a társadalmunk alapját kell, hogy képezze. Úgy gondo-
lom, hogy van is mit és hogyan sokat tennünk, hogy igazi nagy-
mamák és nagypapák legyünk. És akár nagyszülőként, akár 
nagyszülőpárként igazibb, nemesebb, ellenállóbb, családsze-
retőbb egyedek felnevelésének segítése legyen a cél. 

További töredékek 
Nagyszüleink hűségét, kitartását a szegénységük mellett az is 
erősítette, hogy őket az egyházi esküvőjük Isten előtt kötelez-
te: jóban, rosszban mindhalálig kitartsanak egymás mellett. Ma
a hűség és a kitartás mellett számtalan olyan elvárás is van, a-
mit sajnos nem tartunk be, mert mindenki „egyéniségnek” gon-
dolja magát, ami úgy tetszik, a szertelen nagy szabadság, a má-
sik semmibevételének lehetőségét is magában foglalja, utóddal 
vagy utód nélkül is. A felgyorsult és látszólag a meggondoltsá-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

got nélkülöző világban lettem két 
gyermekem apja, három unokám nagy-
apja, genetikailag (származásilag) a 
nagyszülőpárok egyik tagja, pedig 
csak nagyapás nagyszülőségre vágy-
tam. Kaptam helyette egy szinte kö-
vethetetlen, megújuló környezetet, a-
melyhez alkalmazkodtam. Nem volt 
kötelező, de a társadalom és a család-
fenntarthatóság alapján született meg 
a döntésem. Több szempontból való 
választásból arra a következtetésre 
jutottam, hogy jó, jó a különböző és 
társadalmi és evilági problémával va-
ló törődés, de a legfontosabb mégis-
csak az, ha a mindennapi dolgaim-
mal, kötelezettségeimmel foglalko-
zom, és abba bőven bele kellett, hogy 
férjen a családommal, a fiaimmal, u-
nokáimmal való együttélés, a család 
megtartása, személyiségük kialakítá-
sának segítése és tiszteletben tartása. 
 
 
 
 
 
 
 
A három unokám közül az egyik érett-
ségivel szerzett szakmát, egy fiú szak-
emberként találta meg a jövőjét, a 
harmadik, a legkisebb a kéttannyel-
vű iskola tanulója, és továbbtanulási 
tervei vannak. Mindkét fiam az érett-
ségi megszerzése után szakmát ta-
nult, és beilleszkedtek a mindennapi 
életbe, most már szülőként, és bizony 
nem kis nehézségekkel kell megbir-
kózniuk, akár az utódnevelés, akár a 
munkájuk ellátása kapcsán. 

Gyurica István
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Az óriás Kristófot az a vágy fű-
tötte, hogy szolgálatait a leghatalma-
sabb úrnak ajánlja fel. Először egy ki-
rály szolgálatába állt, de mert ez félt 
az ördögtől, ott hagyta, és az ördög 
szolgálatába szegődött. Csakhogy az 
ördög is félt a kereszt jelétől -- így ju-
tott el Kristóf végül Krisztushoz. 
Amikor Krisztust kereste, egy remete 
azt a tanácsot adta neki, hogy ha vele 
akar találkozni, keresztelkedjék meg 
és legyen a felebarátai szolgálatára. 
Kristóf megfogadta a tanácsot. Volt 
ott egy hatalmas folyó, melyen a za-
rándokok mindig csak nagy félelem-
mel tudtak átkelni. A remete azt aján-
lotta Kristófnak, hogy hatalmas erejét 
itt állítsa az emberek szolgálatába, 
azaz ha a folyóhoz érkezik valaki és 
fél a víz sodrától, segítsen az átkelés-
ben. Kristóf meg-fogadta a tanácsot. 
Készített magának egy kunyhót a fo-
lyó partján, abban élt, s egy nagy botra 
támaszkodva sorra átvitte a folyón az 
utasokat. 

Egy éjjel úgy hallotta, mintha a ne-
vén szólították volna. Egy szegényes 
külsejű gyermek állt kunyhója előtt, 
és a segítségét kérte. Kristóf szívesen 
teljesítette kérését, már csak azért is, mert a kicsi könnyű te-
hernek ígérkezett hatalmas vállai számára. Amint azonban a 
folyó közepe felé tartott, a teher mind nehezebb lett, mintha 
ólmot cipelt volna. Csaknem a víz alá merült a súlya alatt, s 
minden erejét össze kellett szednie, hogy átérjen a túlsó partra. 
Ott azután a kisfiú elmagyarázta Kristófnak a keresztség misz-
tériumát, és azt mondta: „Ami a válladat nyomta, több volt, 
mint az egész világ. A Teremtőd volt az, akit áthoztál, én 
ugyanis az a Krisztus vagyok, aki a leghatalmasabb, és akinek 
szolgálni akartál.” 

A görög Khrisztophórosz név jelentése: „Krisztushor-
dozó”. Krisztus azt tanácsolta Kristófnak, hogy a történtek em-
lékezetéül ültesse el azt a száraz datolyapálmatörzset, amit bot-
ként használt. Kristóf úgy is cselekedett, és a pálmafa, mint 
Áron vagy József vesszeje, kihajtott és gyümölcsöt hozott. – A 
nyugati művészet Kristófot előírásosan abban a „pillanatban” 

örökíti meg, amikor az örvénylő víz-
ben gázolva a gyermek Jézust viszi a 
vállán. 

Szép szokás Anyaszentegyházunk-
ban, hogy számos alkalommal teszi je-
lenvalóvá, közvetíti nekünk Isten áldá-
sát a teljesség igénye nélkül (házszen-
telés, liturgikus tárgyak megáldása, a 
közlekedési eszközök megszentelése; 
valamint személyeknek szóló áldások: 
nászáldás, családok megáldása, újmi-
sés áldás, ezüst- és aranymisés áldás). 
Isten áldása mindig rendkívüli jóságot, 
szeretetet hordoz, és hatalmas erőt ad 
az Őt fel- és elismerni képes ember 
számára. Isten áldásában kifejeződik 
az Ő atyai gondviselése a saját képmá-
sára teremtett férfinak és nőnek a ja-
vára, hogy valamennyien be tudjuk töl-
teni saját egyéni hivatásunkat. De 
nemcsak nekünk fontos Isten áldása, 
hanem ugyanezt kérjük a használati 
tárgyaink számára, amelyek jelentős 
helyet foglalnak el életünkben. A mai 
világban elengedhetetlen a mobilitás, 
ehhez különféle közlekedési eszközö-
ket használunk, amelyekben napi szin-
ten bizony sok időt eltöltünk. Az autó 
napjaink legtöbbet használt és legnép-

szerűbb közlekedési eszköze. Tudjuk, hogy a közlekedés „ve-
szélyes üzem”. Ezért már egy jó ideje Egyházunk megszenteli 
a közlekedési eszközeinket, hogy ezek által biztonságosan 
célba érjünk, így kérjük Szent Kristófnak, az úton levőknek a 
védőszentjét, hogy vegyen pártfogásába minket. 

Természetesen az autó megáldása nem azt jelenti, hogy 
most már figyelnünk sem kell a vezetésre, a forgalomra, mert 
a Szent pártfogása most már a miénk, és ezen a téren már sem-
miféle problémánk nem lesz. A közlekedési szabályokat ez-
után is be kell tartanunk, de az áldással bizonnyal megkapjuk 
Isten kegyelmét, amelyre éppen szükségünk van. 

Szent Kristóf, az utazók védőszentje, könyörögj érettünk! 

Balatonkenese, 2022. június 19., Úrnapján 

Medveczky Miklós 
plébános 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szent Kristóf – autószentelés 

A közösség együtt vonult az Oltáriszentséggel 
Az úrnapja katolikus főünnep az eucharisztia tisz-
teletére, teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent 
Vérének ünnepe. Magyarországon és több más or-
szágban (például Angliában és Walesben) a húsvéti 
időt lezáró pünkösdvasárnap után két héttel tart-
ják. Jellemzően körmenet kapcsolódik hozzá. 

Június 19-én, Úrnapján nagy lelkesedéssel készültek a 
Balatonkenesei Római Katolikus Egyházközség tagjai 
a 10 órai, ünnepi szentmisére és az azt követő körme-
netre. Ünnepi díszbe öltözött a templom, a templom 
előtti tér és a Hősök kertjének környéke. Régi hagyo-
mány, hogy az Úrnapi szentmisét követően a templom-
ból ünnepélyes körmenetben a szentmisén résztvevők
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közössége imádsággal és énekekkel kísérve kiviszik az Oltári-
szentséget az utcára. A közös vonulás során, négy helyen asz-
talokat állítanak és díszítenek fel virágokkal, hogy ott egy-egy 
evangéliumi rész felolvasása után ünnepélyes áldást kapjanak. 
Ez a hagyomány ebben az esztendőben is újra éledt. Szabadon, 
és a testvéri közösség egységét megélve ünnepelhettünk közö-
sen. Bízunk benne, hogy az elkövetkező esztendőkben még 
sokszor láthatjuk egy-egy körmeneten a gyermekek lelkes vi-
rágszirom szórását, és még sokszor énekelhetjük közösen az 
Oltáriszentségről szóló éneket. „Üdvözlégy, Oltáriszentség, 
csodálatos, szent Istenség! Téged szívből mind imádunk, oltá-
rodnak trónján áldunk…” 

Az imádságos körmenet biztonságos lebonyolításáért köszö-
netet mondunk a Rendőrség, a Polgárőrség és a Közterület-
felügyelet munkatársainak. Köszönet illeti az Egyházközségi 
Képviselőtestület tagjait, és azokat a híveket is, akik virágaik-
kal, aktív segítségükkel, munkájukkal még ünnepélyesebbé 
tették a körmenetet. 

Balatonkenesei Római Katolikus Plébánia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ünnepet megkoronázta,
hogy Kelemen Csongor ezen a napon volt elsőáldozó

 

Aranymisét ünnepeltünk 

Mi az aranymise? A papszentelés 50. évfordulóján bemutatott 
szentmise. Dr. Balázs Pál atyát 1972. június 18-án szentelték 
pappá, és június 25-én mutatta be első szentmiséjét. 1989-
2020. között a Balatonkenesei Római Katolikus Plébánia plé-
bánosa volt, c. apát és teológia tanár. Nagy öröm volt szá-
munkra, hogy első szentmiséjének 50. évfordulóját a régi test-
vérekkel együtt tudta megünnepelni a már nyugalmazott plé-
bános. 

Fotó: Szalay Rita
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A papi szolgálat eseményei között az érzelmek egyik legma-
gasabb fokán álló talán az aranymise. Mert a hűség, a kitartás 
és a szeretet hordozója. Ötven év. Fél évszázad szolgálatban. 
Az aranymise hálaadás ötven év papságért. 
A papi küldetés alapja az apostoli szolgálat. Mit is mondott 
erről Jézus? „Nem ti választottatok engem, hanem én válasz-
tottalak titeket!” A pap válaszol Jézus hívására. Az 50 év pe-
dig annak a jele, hogy a pap válasza egy biztos és kipróbált 
válasz volt. Mert Jézus arra tanított minket, hogy Őrá, mint 
sziklára kell építeni az életét, mert akkor jöhet az ár, az eső, a 
szélvész, nem lesz romhalmaz, hanem kiállja az idők próbáját. 
A Jóisten nem akarja azt, hogy romhalmaz legyen az életünk, 
hanem azt, hogy olyan sziklára épült ház legyen, amely nem 
dől össze soha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A szentmise elején Medveczky Miklós atya, a jelenlegi plébá-
nos köszöntette az egybegyűlteket. Az ünnepi szentmise szó-
noka vitéz Ajtós József kerületi esperes, prépost atya volt, de 
megtisztelt minket jelenlétével Szijártó László atya (a Vesz-
prém-Főegyházmegyei Karitász igazgatója), Simon László 
atya, Megyesi Ferenc atya, Schauermann János atya, Berkes 
Péter atya és Brückner Ákos Előd O.Cist atya is. 
Márton Áron püspök így tanított a papságról: „A világnak 
szüksége van emberekre, akik az eszmék, szellemi irányzatok, 
elméletek, bölcseletek, a megváltást ígérő nagyhangú szóla-
mok és féligazságok vásári sokadalmában beszéljenek az Is-
tenről, Jézus Krisztusról, a lélekről, a bűnről, az ítéletről, az 
Isten szeretetéről. […] És a papnak szólnia kell alkalmas és 
alkalmatlan időben. […] Nem tudunk mindent. Nem tudunk el-
oszlatni minden homályt, amely az emberi életre ráborul. 
Nincs kész válaszunk minden kérdésre, amit az élet felvet. 
Mégis, jaj nekünk, ha nem hirdetjük az evangéliumot, az Isten 
szavát, az egyetlen igaz szót...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szentmise végén Ambrus György, az Egyházközségi Kép-
viselő Testület Világi Elnöke köszöntette Pál atyát, majd átad-
ták neki a testvérek ajándékait. A szentmisét egy szeretetven-
dégség követte, ahol mindenkinek volt lehetősége néhány sze-
mélyes szólt váltani az ünnepelttel, akinek ez úton is kívánunk 
boldog, békés nyugdíjas éveket. 

Balatonkenesei Katolikus Egyházközség

 Vendégnek hívtak – Hazaérkeztem 
Megtisztelő meghívást kaptam Németh Gyuláné Joli nénitől, 
a balatonkenesei Református Nőszövetség elnökétől, az újjáa-
lakulásuk 30 éves jubileumi ünnepi alkalmára. Az ismeretség 
régi, hiszen én is iszkaszentgyörgyi vagyok, mint Németh 
Gyula nyugalmazott református lelkipásztor. Az elmúlt évek-
ben, amikor a területi nagy országos nőszövetségi alkalmakon 
a kenesei nőszövetségből nem voltak jelen, elhoztam a kapott 
anyagokat, újságokat és az aktuális információkat, tudnivaló-
kat. A szentgyörgyi gyülekezet 2018-ban látta vendégül a ke-
nesei reformátusokat, majd 2019-ben mi látogattuk meg őket. 
Örömmel fogadtam el a kedves meghívást most is. Joli néni a 
vasútállomáson várt és együtt mentünk a gyülekezeti házba, 
ahol Németh Péter lelkipásztor nyitott ajtóval várt minket. 
Előkerültek a sok-sok év emlékei, iratok és tárgyak, amelyek-
ből szép kiállítás kerekedett az Elnökasszony kezei által. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jöttek az asszonyok, mindenki tette a dolgát szorgosan, össze-
kovácsolódott közösségként, szinte szavak nélkül is megértve 
egymást. Az ünnepség meghitt és szeretettel teli: Németh Pé-
ter igei szolgálata, Elnökasszony emlékezése a 30 évvel ko-
rábbi újjáalakulásra. Hiszen Balatonkenesén már 75 évvel ko-
rábban Református Nőszövetség alakult, országosan az elsők 
között, és bár volt kényszerű szünet, de a kenesei református 
asszonyok újra élettel töltötték meg az elődeik által alapított 
közösséget. Örömmel hallgattam a köszöntéseket, visszaemlé-
kezéseket, elismerő szavakat, hogy Joli néni és asszonytestvé-
rei eltántoríthatatlanul tették az Úr által szívükre-lelkükre bí-
zott tennivalókat. Gondoskodásuk gyermektől idősig minden 
emberre egyformán áradt. Látogatták a magányosokat, vigaszt 
és reményt vittek a betegeknek, megfáradtaknak. Alapigénk: 
„Egymás terhét hordozzátok” (Gal.6.2) és ugyanazok a terhe-
ink, gondjaink Balatonkenesén és Iszkaszentgyörgyön (és még 
nagyon sok településen) tagságunk elöregedése, egészségi ál-
lapotának gyengülése, a közép- és fiatal korosztály munkánk-
ba történő bevonásának nehézségei. Én folytatom az igét a ma-
gam gondolatával: Egymás örömeinek és sikereinek örüljetek. 
Hiszen öröm egy keresztelő, egy konfirmáció, régebben kon-
firmáltak találkozója, hittantábor. Öröm, mikor újra temp-
lomba jár, aki sokáig távol maradt. Nemcsak gondjaink, de 
örömeink is hasonlóak, és amikor örömteli hírt hallunk egy re-
formátus asszonyközösségről, az erőt és bátorítást, reményt ad 
nekünk is. Hiszem, hogy örömeinket és sikereinket is meg kell 
osztanunk egymással, legyen az bármilyen apró is, hiszen biz-
tatást jelenthet sokaknak. Reményt, hogy ne adják fel, folytas-
sák közömbös, vagy barátságtalan körülmények között is. 
Imádkozva Istenünkhöz, hogy Ő mutassa az utat és vezessen 
minket. Imádkozni, hogy ne csak nehézségeket, de a megoldá-
sokat is meglássuk. 
 

Fotó: Szalay Rita 
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Imádkozni türelemért és kitartásért, hogy a nehézségek ne el-
tántorítsanak, hanem erősebbé tegyenek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendégnek kaptam meghívást és hazaérkeztem. Hiszen az 
asszonytestvérek szeretettel fogadtak, együtt készültünk az 
ünnepség utáni szeretetvendégségre, beszélgetve, majd a va-
csora és sütemények elfogyasztása közben is folytatódott a be-
szélgetés. Hálás vagyok a meghívásért és köszönöm az Úrnak, 
hogy itt lehettem, és együtt ünnepelhettem a kenesei reformá-
tus asszonytestvérekkel. Elődeink példát mutattak nekünk és 
kötelességet rónak ránk, hogy hozzájuk méltóan tegyük a dol-
gunkat és vigyük tovább, éltessük a jövőben is az Úr által ránk 
bízott Nőszövetséget. Lehet, hogy csak maroknyi közösség az 
asszonyoké, de erejét és más emberek életére való hatását nem 
a magas taglétszám, hanem az Istenünkbe vetett hite adja. 
Amely a Bibliában foglaltak szerint, lehet bár csak mustár-
magnyi, de hatása attól még életeket változtathat meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kívánom a balatonkenesei Református Nőszövetség Elnök-
asszonyának, vezetőségének, tagjainak és a lelkész házaspár-
nak további életükre Istenünk gazdag áldását. 
2022. május 
Tisztelettel: 

Szigetvári Tünde Zsuzsanna
 

Orgonaavató Balatonakarattyán
A februári ünnepélyes templomszentelési istentisztelet után, 
május 22-én ismét ünnepi alkalomra gyűltünk össze a balaton-
akarattyai új református templomban: hangszerünk avató-
hangversenyére. 
A svájci Kuhn orgonaépítő cég tervezte hangszerre Teleki 
Miklós Artisjus-díjas orgona- és zongoraművész hívta fel a fi-
gyelmünket, aki már évek óta visszatérő hangversenyező ven-
dég Kenesén. A használt, de jó állapot, s a kedvező ár hallatán 
természetesen azonnal utánanéztem az orgona minőségének, 
állapotának – Miklós szakmai elmondása alapján pedig a pres-
bitérium előtt is támogattam a hangszer megvételét. 
A művek felcsendülése előtt Németh Péter lelkipásztor Igével 
köszöntötte a templomot szinte pontosan megtöltő gyülekeze-
tet és érdeklődőket. Teleki Miklós a hangszerről tartott rövid, 
közérthető tájékoztatást, majd jómagam kántorként fejeztem 
ki örömömet, s együtt köszöntük meg Pusker János hangsze-
rész munkáját, aki az orgonát összeszerelte-megépítette a 
templom karzatán. 
Az alkalom a 150. genfi zsoltár közös eléneklését követően 
Teleki Miklós hangversenyével folytatódott, melyen az euró-
pai zenetörténet kimagasló zeneszerzői közül is talán a három 
legkiválóbb komponistától hallhattunk műveket: Johann Se-
bastian Bachtól, Wolfgang Amadeus Mozarttól, Bartók Bélától.
A közeljövőben várhatóan mindkét helyszínen szeretném foly-
tatni a koncerteket, s tervezem, hogy ne csak nyáron, hanem a 
naptári/egyházi év ünnepi alkalmaihoz (melyek mindannyiunk 
számára közös ünnepek: adventi idő, karácsony, húsvét…) is 
tartozzanak zenei élmények, hiszen az európai zenetörténet 
szebbnél szebb mesterműveket kínál, amik mellett kár lenne 
közömbösen elmenni… 
Szép nyári élményeket kívánok mindenkinek! 

Sipos Csaba
zenetanár, a református gyülekezet kántora
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A nyári szabadság mindig különleges néhány hét szá-
momra. Egy új időszámítás kezdődik arra az időre. Eddig is-
kolai órák és programok voltak, most diák- 
és felnőtt táboroktól kapok felkéréseket. 
Eddig arra vártam, hogy mikor lesz végre 
több szabadidőm, most azon gondolkodom, 
hogyan tudom azt a pici pluszt jól felhasz-
nálni. Talán elutazni valahová? Vagy csak 
többet járni úszni? Vagy inkább családot lá-
togatni? Vagy valami újat kipróbálni? És 
hát a betervezett könyvek és előadások! Any-
nyira szeretek csak úgy leülni a kerti pardra 
és gyönyörködni a természet villódzó, élénk színeiben és for-
máiban. Nehéz döntés. Mi fér bele? Hogyan lenne a legjobb? 

Olyan jó új helyeket meglátogatni! Inspirál. Tágítja a látóte-
ret. Ugyanakkor azt is látom, hogy sokan folyton utaznak, egyik 
helyről a másikra, azzal az elvárással, hogy majd ott jól fogják 
magukat érezni, csak amiatt, hogy egy másik helyén vannak a 
Földnek. Mert annyi izgalmas dolog történhet ott. Élmények. Ta-
lálkozások. Beszélgetések. Új dolgok. Jól érzem magam-állapot. 

De számomra mégsem ezektől tökéletes egy kirándulás. A 
nap legszebb élménye az, amikor a pillanat és a lélek találko-
zik. Megmagyarázhatatlan csoda. Például amikor az egyik lé-
lek megérinti a másikat, amikor valaki mosolyt tud csalni az 
arcomra, megnevettet, és úgy érzem, hogy múlik a feszültség. 
Vagy amikor egy bakonyi kirándulás közben bele tudok feled-
kezni a monoton sétába, vagy egy kiállítást végigjárva gyö-
nyörködni egy különleges formavilágú festményben, később 
belemerülni egy koncert magával sodró dallamaiba, és meg-
szűnik körülöttem az idő… 

Vannak, akik kívül keresik az élményeket, mások inkább a 
lélek belső hangjára koncentrálnak. Számukra a legszebb él-
mény, ha a saját belső tájaikat járják be, úgy érzik, hogy annál 
izgalmasabb és érdekesebb utazás nincs a világon. Tolnay 
Klári, a híres színésznő az utóbbiak közé tartozott. Szerinte 
„az élmény a közhiedelemmel ellentétben nem valami jelentős, 
fontos esemény. Nem. Az belső történés, amit bármi előidéz-
het... kilépek például egy délután, nyári zápor után az erké-
lyemre, s a szemközti még nedves, víztől csillogó háztetőn meg-
pillantok egy fütyürésző rigót. Vagy: átrendezem a könyvtára-
mat, belelapozok valamelyik könyvembe, s mert nem tudom 

abbahagyni az olva-
sást, reggelig ottma-
radok a padlón. Ezek 
az igazi élmények. 
Nem kívülről jönnek, 
hanem a bensőnkből 
fakadnak.” 

Tehát ne menjünk 
sehová? Maradjunk otthon? Talán a kulcs az egyensúly. Sze-
mélyes élményem az, hogy szükségem van új impulzusokra, 

meglátogatni addig ismeretlen városokat, lé-
lekben leborulni az Isten által teremett ter-
mészet csodái előtt, majd bebarangolni a hí-
vogató hegyeket és völgyeket, kipróbálni 
konyhák új ízeit, egy-egy kiállítást végig-
járva tanulni mások eredményeiből, fejlődni 
egy-egy fizikai vagy pszichés kihívás telje-
sítéséből. De arra is szükségem van, hogy fi-
gyeljek a lelkem jeleire, adjak időt arra, 
hogy a megszerzett, új élmények és infor-

mációk beépüljenek, megszilárduljanak bennem, vagy éppen 
új viszonyítási pontként ragyogjanak tovább. Igényem van 
arra is, hogy csak üljek egy padon a kávémat szürcsölgetve, 
és engedjem át magam a jelen varázsának. Létezni a létezés 
pillanatában. 

S hogy hol van ez az egyensúly? Mindenki találja meg saját 
maga. Hisz nem vagyunk egyformák! Van, akinek több impul-
zusra és újdonságra van igénye, van, aki inkább a csendes per-
cekben találja meg a töltődés lehetőségét. Itt a nyár! Kívánom 
mindenkinek, hogy legyen ideje aktív kikapcsolódásra, és le-
gyen ideje hódolni a létezés örömének is. Legyen lehetősége 
megvalósítani egy régi álmot, és adja meg annak a lehetőségét 
is, hogy megízlelje a jelenbe belefeledkező lélek békéjét és 
örömét. 

M. Teréz nővér 

Életvezetés – Itt a szünet, hová menjek? Ki vagy be? 
 Nyári gyerekek a Balaton-parton 
Dunakanyarban a keszegemet hajtom 
Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek 
Amíg csillog a szemetek, maradjatok gyerekek! 

Kelemen Kabátban 

Támogatásban részesült a Hartai Ervin egyéni vállalko-
zás által benyújtott GINOP-4.1.4-19-2020-00697 azono-
sítószámú „Komplex energiatakarékossági fejlesztés 
Hartai Ervin egyéni vállalkozónál” című projekt. A fej-
lesztés 9 387 200 forint vissza nem térítendő európai 
uniós támogatásban részesült. 

A projekt keretében zajlott tevékenységek: 
● tető és falak szigetelése; 
● ablakcsere; 
● napelemes rendszer telepítése. 

A fejlesztés szakmai tartalma: 
● Hőszigetelő lemez elhelyezése épülethatároló szerkeze-

teknél. 
● Elöregedett nyílászárók cseréje megfelelő hőszigetelésű 

ablakokra. 
● Külső falak függőleges hőszigetelése. 
● Napelemes rendszer telepítése. 
● Az épületek nyári hővédelmének javítása. 
● Kőzetgyapot hőszigetelő lemezfedés teljes felületen. 

A fejlesztésnek köszönhetően az étterem és panzió működési, 
üzemeltetési környezete hosszú távon jelentősen javul, hozzá-
járulva ezzel a pályázati felhívás, és hazánk uniós környezeti 
vállalásainak, előírásainak teljesüléséhez. 
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A játék kikapcsol, mint a zene, a sport, a szórakozás. A já-

ték képes a jelenben tartani minket azzal, hogy lefoglalja a fi-
gyelmünket. Játék alatt a gondolataink nem kalandoznak el 
másfelé. Úgy gondolom, ezért is szeretünk játszani sokszor mi, 
felnőttek is. Életünkben sok nehéz-
séget az elkalandozó gondolatok o- 
koznak. Azokról a gondolatokról 
beszélek, amik nem engednek a je-
lenben lenni. Amikor azon jár az 
agyunk, hogy mi történt valamikor 
előzőleg, vagy azon jár az agyunk, 
hogy feltételezhetően mi fog tör-
ténni valamikor a jövőben. Ilyen-
kor nem tudunk a jelen események-
ben lenni. Nem tudjuk figyelmün-
ket teljesen a jelennek szentelni. 

A játék kikapcsol, mert a mi döntésünk. Sok minden van, 
ami segít a gondolatainkat a jelenben tartani. Ilyen lehet a 
sport, a zene. És éppen ilyen a játék is. A játékot magunktól 
választjuk, egyben elfogadjuk a célját. Lehet az egy agresszív 
cél, mint a világ elfoglalása a Rizikóban, vagy kreatív játék, 
mint egy történet kitalálása (Story Cubes). Bármi. Fontos, 
hogy arra az időre valóban elfogadják a résztvevők azt a célt. 
Ezzel együtt bele is temetkeznek a folyamatba. Ahogy belete-
metkeztünk, kizárjuk a többi gondolatot. Elmerülünk a folya-
matban, a célban. Csak a jelen érdekel. Az, ami éppen történik. 
Ilyen mértékű figyelemelvonást más módon is el lehet érni. 
Zenével, szórakozással, sporttal. Azonban a játék hatalmas 

előnye, hogy mindig kéznél van. Sem időhöz, sem helyhez 
nem kötött. Egy szójátékhoz, egy kitalálós játékhoz nem kell 
semmi. Egy amőbához vagy akasztófához elég egy papír és 
egy ceruza. Ha pedig egy kártyapakli van a zsebünkben, vég-

telen lehetőség nyílik meg előttünk. 
Azonban jó tudni, hogy a játék 

nem csak a pihenés időszakában, a 
mindennapok tevékenységében is 
segít kikapcsolni. Ha a mindenna-
pok tevékenységében megjelenik a 
játék, a játékos hozzáállás, hason-
lóan le tudja kötni a figyelmünket, 
mint az eredeti játéknál. Ekkor már 
nem az össze-vissza keringő problé-
mák töltik meg a fejünket, csak a je-
len érdekessége, a pillanat öröme, a 

cél vidám elérése. Ezért is fontos, hogy ne fukarkodjunk ját-
szani a mindennapjainkban. Gyakran talán túl komolyan vesz-
szük az életet, s ezért Istennel és egymással való kapcsolatunk-
ban túlnyomórészt a komoly dolgok dominálnak. Pedig gyak-
ran az együtt töltött idő öröme, a természet szépsége, a játék 
önfeledtsége mélyebb tapasztalat lehet Istenről, az életről, 
mint bármi más. 

 „Dolgozz, hiszen dolgozni kell, de ne engedd, hogy az éle-
ted csak munkából álljon! Legyen az életed játék, legyen az az 
életed középpontja… a munka pedig eszköz ehhez a játékhoz… 
A játék azt jelenti, hogy valamit önmagáért teszel.” (Osho) 

M. Erzsébet nővér 

„Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt.” – Platón

Egyszer volt, hol nem volt, még a hatalmas öreghegyen is túl, állt egy nevetéstől hangos, 
egyszerű kis vályogház. A meleg nyári estéken nagy volt a vidámság. A hegy felé sétálók már 
messziről hallották a jókedvű zsivajt és kacagást. Hamar fel is tűnt az arra járóknak valami 
rendkívüli hang. Mert ugye a gyerekkacagás megszokott a derűs nyári estéken, de ha egy ön-
feledt idős hang is vegyül a játék örömteli hangjai közzé, no, az már nem olyan gyakori. Már-
pedig nagyapó boldog hangja jól hallható volt a kislányok nevetése között. Ha gyerekek sétál-
tak a kis vályogház felé, ők csak arra gondoltak: „De jó lenne, ha mi is így tudnánk játszani!” 
Viszont, ha komoly felnőttek érkeztek, ők csak arra gondoltak: „Ejnye, ejnye, nincs jobb dolga 
a nagyapának, mint hogy játszadozzon? Ki látott már ilyet!?” – Csakhogy a sok gondolat mel-
lett, senki sem ment közel a kis vályogházhoz, hogy a valóságot láthassa. 

Egy szép júliusi napon azonban egy színes léggömböket áruló, nagyon magas (már-már 
óriásnak nevezhető) fiatalember érkezett a már említett öreghegyhez. Ő is messziről hallotta a 
hangokat és a kacagásokat. 

– Vajon mi lehet ez a vidámság? Mindjárt jól kihúzom magamat, és körbenézek. Milyen jó, 
hogy ilyen nagyra nőttem! 

Ahogy kimondta a szavakat, már nézett is körbe. De akárhogy nézett, bizony nem látott 
mást, mint három tollaslabdázó kislányt. Márpedig ez nem volt valami különleges látvány. 
Ahogy lépdelt előre, szeméhez emelte a két kezét, hogy még messzebbre lásson. És ekkor, éppen 
ekkor, hirtelen az összes léggömbje: huss, felemelkedett, hiszen elengedte őket. És ekkor meg-
látta és meghallotta a vidám nagyapó hangját. 

– Nézzétek, gyerekek! Ott repülnek az igazi kincsek! A sárga léggömb mindig a hitre em-
lékeztet minket. Arra, hogy van valaki, aki nagyobb nálunk. A zöld léggömbök a reményre
emlékeztetnek, hogy mindig, mindenre van megoldás. A piros léggömbök pedig a szeretetet
juttatják eszünkbe. Hiszen ahol szeretet van, ott öröm és békesség is található. Ezek a léggöm-
bök a ti fődíjaitok. Jól nézzétek meg őket, fotózzátok le a szemetekkel, hogy szívetek és lelketek 
képei közül bármikor, bárhol elő tudjátok varázsolni a látványukat. Lányok, olyan jó nekünk…

És már sietett is nagyapó megölelni a kacagó unokáit, hogy ismét együtt tudjon nevetni 
velük. 

Ettől a naptól kezdve minden nyári naplementés estén az éppen arra járók hallották a ka-
cagó kislányok kiabálását: 

– Gyere, Nagyapó! Gyere, Nagyapó, játsszunk léggömböset! Nézd, milyen szép! 
És csak álltak ott négyen, kacagva, a kis vályogház udvarán. Talán még mai is ott állnak, 

ha csak fel nem nőttek, és azóta másik ház udvarán játsszák a léggömbös játékot... 
 

Játszani jó! 
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Indul a Fotósviadal legújabb, egész évet átívelő programja! 
A Fotósviadal Jelvényszerző Túra a Pannon Fényképész-
kör Egyesület legújabb projektje, mely a Veszprém-Bala-
ton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatá-
sával jött létre. 
Az esemény több hónapot átívelő túra, mely ötvözi a ki-
rándulás, megismerés örömét a jól ismert Fotósviadalos 
kreativitással. A Fotóstúrát megkoronázza egy kiállítás, 
ahol azokat a műveket lehet megtekinteni, amiket a szak-
mai zsűri választ ki a 2022. október 31-ig beküldött pálya-
munkákból. A kiállítás az impozáns Apátsági Rege Cuk-
rászdában tekinthető majd meg 2022 év végén. 

Császár László, a túra kigondolója és főszervezője el-
mondta, hogy a program 2022. június 1-én indul és bár-
mikor, bármilyen időponttól van lehetőség a csatlako-
zásra. Bármilyen fényképezőgéppel, vagy akár telefon-
nal is van lehetőség a kreatív témák megfotózására. 
Minden résztvevő, aki a túrát teljesíti, a túra teljesítését 
elismerő jelvényt kap ajándékba. A program során a re-
gisztrált résztvevőknek a Veszprém-Balatonfűzfő-Ti-
hany háromszögben található 16 checkpointra kihelye-
zett táblákon szereplő QR kód beolvasása után, az ott 
kapott instrukciók alapján kell az adott témát megfo-
tózni, majd feltölteni a megadott felületre. A helyszínek 
egyediek, a témák különlegesek, a túra pedig családba-
rát. 
 

Elkezdődtek a táblák kihelyezései! 

Elkezdték kihelyezni a táblákat: először a veszprémi és 
bándi fotópontra kerültek ki a QR-kódot tartalmazó jel-
zések. A Pannon Fényképészkör Egyesület tagjainak 
segítségük is akadt, ugyanis a Vetési Albert Gimnázium
tanulóival közösen adták át az első táblákat. A napok-
ban több helyszínen is kihelyezik a túra jelzését, ame-
lyeket a Fotósviadal közösségi oldalain lehet nyomon 
követni! 

Környezettudatos kirándulás, 
környezettudatos fotózás! 

A természetben lenni mindig felemelő érzés, ezért fon-
tos, hogy a Fotóstúra során se tegyenek a résztvevők 
kárt benne. A környezettudatos fotózást és kirándulást 
elősegíti a szervezők által összeírt „szabályzat”, amik kö-
zött a teljesség igénye nélkül az alábbiakat olvashatjuk:
● A szemetet mindig magunkkal kell vinni, de a legjobb, 

ha környezettudatos eszközöket használunk, mint 
például a kulacs. 

● Az állatok nyugalma érdekében a természetközeli he-
lyeket halkan szükséges bejárni. 

● A növényeket nem szabad letépni, kiásni, a kép készí-
tése közben is figyelni kell, ne tapossunk el egy élő-
lényt sem. 

● A szervezők továbbá felhívják a figyelmet a környezet-
tudatos közlekedés választására, annak előnyeire. 

Gyere képbe! 

A Fotósviadal jelvényszerző túrán túl más területen sem tétlenkedett a Pannon Fényképészkör Egyesület: idén, 
sok év várakozás után végre útjára indította saját digitális fotómagazinját, Fényrajz címen. A magazin célja bemu-
tatkozási lehetőséget biztosítani a kezdő és haladó, valamint a profi fotósoknak, illetve, hogy felkeltse a hazai foto-
gráfia iránt érdeklődők figyelmét. A magazin minden számában 8+1 fotós fotósorozatát mutatják be. 

Amennyiben szívesen fotózol és úgy érzed, hogy megmutatnád munkáidat egy színvonalas fotó(s)magazinban,
kérünk, hogy írj a fenyrajz@fenykepeszkor.hu e-mail címre! Ha pedig egyszerűen csak szeretnél elmélyedni a 
nagyszerű képekben, látogass el a magazin weblapjára! – https://fenyrajz.fenykepeszkor.hu/ 
 

Regisztráció a túrára! 

A részvétel 2022-ben teljesen díjmentes, de regisztráci-
óhoz kötött, melyet az alábbi linken tudsz megtenni:  
https://fotosviadal.hu/fotosviadal-jelvenyszerzo/ 
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A NYÁRI SZÜNETBEN IS BIZTONSÁGBAN 
A nyári szünidő gondtalan eltöltéséhez a rendőrség bűn- és balesetmegelőzési tanácsokkal szolgál és véd 
a vakáció ideje alatt is. A nyári szünidő beköszöntével a gyermekek kikerülnek a biztonságot adó iskola-
falak közül, ám sok, munkába járó szülőnek nehézséget okoz elhelyezésük, állandó felügyeletük. 
 
Nagyon fontos, hogy felkészítsék a gyermekeket az őket érintő 
veszélyekre, amelyek közül a legszükségesebb tudnivalók a 
következők: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szintén lényeges, hogy a szülők tudjanak arról, gyermekük 
hová készül, kivel fogja az idejét tölteni. Ezért kérjék meg, 
hogy ha elmegy otthonról, mondja meg, hová indul, kivel ta-
lálkozik, mikor érkezik haza, valamint ismerjék meg barátai 
nevét, címét, telefonos elérhetőségét. 

Fontos, hogy a szülők is betartassák a biztonságos interne-
tezés szabályait. Számtalan olyan számítógépes program van, 
amely lehetővé teszi a veszélytelen böngészést. Beszélgesse-
nek a gyermekekkel a világhálón látottakról, hallottakról. Cél-
szerű megkérni őket arra is, hogy időnként mutassák meg a 
közösségi portálokon használt profiloldalukat. 

A nyári hónapokban, a tanítási szünet időszakában jelen-
tősen megnövekszik a gyermekek veszélyeztetettsége. Ez a 
megállapítás igaz a közlekedési, az otthoni és az egyéb balese-
tekre egyaránt. A tanítás befejezését követően a gyermekek 
felszabadultabbá, óvatlanabbá, figyelmetlenebbé válnak, sok 
szabadidővel rendelkeznek, így gyakrabban jelennek meg a 
közterületeken, a parkokban, játszótereken és az utak mentén, 
továbbá felügyeletük sincs mindig kellően megoldva. 

A személysérüléses közúti közlekedési balesetek egyharmada 
nyáron éri a gyerekeket, akik sérüléseiket ilyenkor leggyak-
rabban gépjármű utasaként szerzik. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a szülők és közlekedők a nyári 
időszakban különösen ügyeljenek a gyermekekre, ameny-
nyiben az úton vagy annak közelében, akár gyalogosan, 
akár kerékpárral megjelennek. Számítsanak arra, hogy a 
gyermekek közlekedése kiszámíthatatlan, sokszor nincs ve-
szélyérzetük és gyakran kalandot keresnek. 

A gyermekek koruknál és tapasztalatlanságuknál fogva a leg-
sérülékenyebb résztvevői a közlekedésnek. Még nem rendel-
keznek azokkal az ismeretekkel, amelyek a biztonságos közle-
kedéshez elengedhetetlenül szükségesek, nem érzik a rájuk le-
selkedő veszélyeket, s figyelmük sem eléggé koncentrált. 
Ezért a gyermekekre mindenhol veszélyek leselkedhetnek, ahol 
 

 
 
 
 
 
 
 

Továbbá ők a legfogékonyabbak az új ismeretek megszerzése 
terén, esetükben a tanulás hatásfoka kiemelkedően magas. 
Ezért a közlekedési szabályok ismertetése, a veszélyek tudato-
sítása és a helyes magatartásminták átadása balesetektől óv-
hatja meg a gyermekeket, s akár életmentő is lehet. 

Végezetül ne feledjék: 
a gyermek számára az első számú mintát 

a szülők szolgáltatják! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Veszprém Megyei 

Rendőr- 
főkapitányság 

hírei 
 

 

Nyári bűnmegelőzési tanácsok. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ELBIR című folyóiratának 2022. júniusi külön-
száma. Készítette és kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya 

Telefon / fax: 06-88/544-683 – E-mail: hirlevel@veszprem.police.hu 

gépjárművek közlekednek, így a for-
galmas vagy akár a gyérebb forgalmú 
utak mentén, a kijelölt gyalogosátkelő-
helyeknél, a lakó- és pihenőövezetek-
ben, a bevásárlóközpontok parkolói-
ban, a játszóterek és találkozóhelyek 
környezetében. 

Legfontosabb, 
alapvető nyári bűnmegelőzési tanácsaink 

gyermekeink védelmében szülőknek: 
● Keressen gyermekével együtt a nyár hátralévő részére 

hasznos elfoglaltságot! 
● Biztassák a gyerekeket nyári munkára, kézműves-, 

sport-, egyéb táborozásra! 
● Ismerje meg gyermeke új barátait, ismerőseit! 
● Ismételjék át a gyalogos és – amennyiben érinti – a ke-

rékpáros közlekedés szabályait! 
● Hívja fel figyelmét az idegenekkel való kapcsolat ve-

szélyeire! 
 
 
 

FONTOS tanácsok gyermekek részére: 
● Gyalogosként a járdán, ahol az nincs, szorosan az úttest 

szélén, lehetőleg a forgalommal szemben közlekedj! 
● Szürkületben, sötétben viselj világos ruhát, illetve ruhá-

zatodon fényvisszaverő anyagot! 
● Ne lépj le hirtelen, meglepetésszerűen az úttestre, még 

akkor sem, ha a labda után szaladnál! 
● Csak az arra kijelölt helyen, strandokon fürödj! 
● Felhevült testtel, teli gyomorral maradj inkább a vízpar-

ton! Különösen veszélyesek a bányatavak a hirtelen vál-
tozó vízmélység és a hőfok-különbség miatt. 

● Ne ugorj fejest ismeretlen medrű vízbe, vagy kisvizű 
medencébe! 

● Ne szállj be idegen autóba, ne állj szóba idegennel, és 
ne fogadj el tőle semmilyen ajándékot! 

● Ne engedj be a lakásba idegent, vagy házalót! 
 
 

● Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól lát-
ható helyen, ne adják oda idegeneknek. 

● Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják őrizetlenül. 
A legjobb, ha azt mindig maguk mellett tartják. 

● Idegenekben – még ha kedvesek is – ne bízzanak meg, 
velük ne menjenek sehová, még útbaigazítás céljából 
sem. 

● A késő esti órákban lehetőség szerint ne induljanak 
egyedül haza, hanem egymást védve-kísérve. 

● Ismerjék a segélyhívó telefonszámot (112), illetve ta-
nulják meg szüleik telefonszámát is. 

● Ne próbálják ki a különböző kábítószereket, tudatmódo-
sító anyagokat, mert hatásuk kiszámíthatatlan és köny-
nyebben válhatnak áldozattá és elkövetővé is. 
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Varázslatos dallamok 
2.rész: A muzsika ereje 

nyunkat, Rozálkát. Ám egy napon udvaromba tévedt egy jö-
vendőmondó. Bár soha ne járt volna erre! Varázsgömbjébe pil-
lantva szörnyűséget jósolt. Azt állította, feleségemet és leá-
nyomat is hamarosan elveszítem, s mindketten zivatarban lelik 
halálukat. Gondolhatod, fiam, hogy megrémültem! Megkér-
tem a jövendőmondót, árulja el, miként kerülhetik el szeret-
teim a végzetüket. Az sokáig tanakodott, forgatta kezében a 
gömböt, végül ezt találta mondani: „A királynő s a hercegkis-
asszony csak úgy menekülhetnek meg, ha sikerül átsétálniuk 
egy szivárvány alatt”. 

Boldizsár sejtette már, hogy ez a jövendőmondó nem más, 
mint Bendegúz. De csendben tovább hallgatta a királyt. 

– Csakhogy a szivárvány csupán káprázat, illúzió. Ha kö-
zelítesz hozzá, elillan, nem lehet átjutni alatta. Ám hitvesem 
ezt nem fogadta el, s mikor egy végzetes esős napon a szivár-
vány felé vágtatott, a ló megbotlott. Ő lezuhant, s a jóslat szá-
mára beteljesedett. Akkor elhatároztam, szembeszállok a sors-
sal, s Rozálkát megvédem, bármi áron. 

– Mi tett hát? 
– Nem sokkal ezután egy újabb férfi érkezett a városba, ki 

nagy hatalmú mágusnak mondta magát. Magam kértem meg, 
hogy vonjon olyan varázslatot az országom köré, amelyen fel-
 

 
 
sem hullott a földünkre. Ó, minő balgaság volt tőlem ez a ké-
rés! Egész népemet taszítottam éhínségbe! De hidd el, fiam, 
megpróbáltam a hibám helyrehozni! Megparancsoltam a má-
gusnak, vonja vissza a varázslatot! Mindhiába, az a kontár 
képtelen volt erre. A te erőd azonban megmentett minket. S 
azt is értheted, miért emészt most mégis a bánat. Hiszen leá-
nyom, Rozálka élete így ismét veszélybe került. 

– S mi lett a jövendőmondó és a mágus sorsa? – kérdezte 
Boldizsár, ki már egészen biztos volt benne, hogy barátai nyo-
mára bukkant. 

– Elnyerték méltó büntetésüket. Mindketten a várbörtön 
legsötétebb cellájában raboskodnak. De rólad beszéljünk in-
kább, fiam. Megmentetted a népem, s ezért busás jutalmat ér-
demelsz. Örülnél-e a fele királyságomnak? Elfogadnád-e leá-
nyomat hites feleségedül? 

Boldizsár mélyen meghajolt, aztán így szólt. 
– Felséges királyom, nem kérek mást, csak engedd szaba-

don azt a két jómadarat, kik a bajt a fejedre zúdították. Jól is-
merem őket, nincs gonoszság a szívükben, a legjobb tudásuk 
szerint cselekedtek. 

A király elkomorodott, hallani sem akart a dologról. 
– Hát visszautasítanád Rozálka kezét? Nem fogadod el a 

jutalmat? 
Boldizsár válaszra nyitotta a száját, de éppen akkor lépett

be a terembe a királykisasszony, s a fiú szája úgy maradt, tátva. 
Mert Rozálka olyan bájos, olyan elragadó volt, hogy Boldizsár 
menten belészeretett. 

– Felség – szólalt meg végül, mikor már szólni tudott –,
nem az a kérdés, elfogadom-e őt, hanem hogy ő elfogad-e en-
gem. 

Rozálka is nyomban forróságot érzett a szíve tájékán, 
amint Boldizsárt megpillantotta. Mégis így válaszolt: 

Hol is hagytam abba a három varázslótanonc történetét? 
Megvan, emlékszem már! 

Boldizsár, miközben szerte a világban barátait kereste, el-
jutott Gorgóniába. Ebben az országban régóta egy csepp eső 
sem esett. Bűvös szájharmonikája segítségével a fiú megnyi-
totta az ég csatornáit. A lezúduló eső gyógyírt jelentett a ki-
száradt földeknek, enyhülést hozott a nép szenvedésére. Még 
akkor is bőséggel hullott az égi áldás, mikor Boldizsár a fővá-
rosba ért. Alig lépett be a városkapun, egy csapat testőr máris 
körbevette. Megragadták a karját, s vitték egyenest a király 
elé. A trónterembe lépve a fiú alázattal hajolt meg az ősz ural-
kodó előtt. 

– Kelj fel, ifjú, nekem kéne meg-
hajolnom előtted – szólt ekkor egy ér-
ces hang. 

Boldizsár csak ezután merte sze-
mét a királyra emelni. A nemes férfiú 
mosolyogva tekintett le rá, ráncos sze-
méből azonban könnyek potyogtak. 
Boldizsár azt gondolta, talán öröm-
könnyek ezek. A király szavai azon-
ban rácáfoltak erre. 

– Megtörted a varázslatot, mely 
országomat romlásba taszította. Sen-
ki más rajtad kívül erre nem volt ké-
pes. Örülnöm kellene, s látod, engem 
mégis elemészt a bánat. 

– Ugyan mi okod van még a szo-
morúságra, felséges királyom? – kér-
dezett vissza a fiú. 

– Hosszú sora van annak – kezdte 
történetét az ősz király. – Boldog, 
gazdag országban éltünk még néhány 
évvel ezelőtt is. Drága hitvesemmel 
szeretetben nevelgettük egyetlen leá-

hő át nem hatolhat. Megtette, s az-
óta egy csepp nem sok, annyi eső 

Szakács Luca rajza 
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– Felejts el engem, ifjú varázsló! Hisz hamarosan úgyis el-
ragad a végzet. A jóslat ellen te sem tehetsz semmit. 

– Akkor hát cselekedjünk úgy, ahogy a jóslatban áll! Kísé-
reljük meg a lehetetlent, keljünk át a szivárvány alatt! 

Kivonultak a palota kertjébe, köréjük sereglett az összes 
úrfi és udvarhölgy, távolabbról katonák és szolgálók figyelték, 
mi fog történni. Még mindig szemerkélt az eső. Boldizsár elő-
vette a harmonikát, s rázendített egy vidám nótára. A felhők 
nyomban szétrebbentek, s felragyogott a nap. Mindez olyan 
gyorsan történt, hogy a szivárványnak nem volt ideje kiala-
kulni. Akkor aztán felváltva játszotta a fiú a vidám és szomorú 
dalokat. Hol elborult, hol kitisztult az ég, mindhiába. A közön-
ség remekül szórakozott, de egy csepp szivárványt sem sike-
rült az égboltra csalogatni. 

– Olyat játssz, te fiú, ami egyszerre vidám és szomorú! –
javasolta Rozálka. – Hogy egyszerre süssön a nap és essen az 
eső! 

No, ilyen dal éppen nem jutott Boldizsár eszébe. Törte a 
fejét, végül csak támadt egy ötlete. 

– Emlékszel-e fenséges királykisasszony az altatódalra, 
mit édesanyád a legtöbbször énekelt neked? Melyik volt az? 

– Hogyne emlékeznék – felelte Rozálka elpirulva. – Az 
„Ugrabugra kiscsikó”. 

Szerencse, hogy Boldizsár már csaknem a világ összes da-
lát megtanulta. Ezt is olyan szépen muzsikálta, annyi érzéssel 
és kedvességgel, mintha maga a királyné dalolta volna, hogy 
leányát még egyszer álomba ringassa. 
 

Ma született kiscsikó, 
Lábára áll, imbolyog. 
Körülötte millió 
Ismeretlen új dolog. 

Lépegető kiscsikó, 
Percről percre merészebb. 
A világ oly izgató, 
Felfalná az egészet. 

Ugrabugra kiscsikó 
Repülne az égbe fel. 
Próbálkozz csak, kicsi ló, 
Egyszer még táltos leszel. 

Álmos, fáradt kiscsikó, 
Elillant a kalandvágy. 
Anyu mellé bújni jó, 
Vár a puha szalmaágy. 

 

Rozálka először mosolygott, akárcsak a napkorong fenn az 
égen, aztán elvörösödött a szeme, s a dal végére potyogni 
kezdtek a könnyei. De vele zokogott a király, s az udvar népe 
is, mindenki az elhunyt királynét siratta. 

S hiszitek-e vagy sem, az a rengeteg könnycsepp nem le-
pergett a földre, hanem egytől egyig felszállt a magasba. Az 
ég tetején a cseppek összeálltak, s színpompás kaput formáz-
tak a palota fölé. 

Amint a szivárvány megjelent, Boldizsár megragadta Ro-
zálka kezét, s elindultak az égi tünemény felé. A zenélést ek-
kor sem hagyta abba a fiú, hiszen egy kézzel is tudott játszani, 
így a szivárvány sem oszlott szét. Pár lépés volt csak, és mo-
solyogva átsétáltak alatta. 

Nem is engedte el Boldizsár a királylány kezét soha többé. 
Még aznap megtartották a lakodalmat, s a fiú kevés unszolás 
után a fele királyságot is elfogadta. Azt a felét kérte, amelyen 
a várbörtön állt. Két régi barátját, Balambért és Bendegúzt így 
végül szabadon engedhette. 

Azt írják a krónikák, Boldizsár bölcs és igazságos királya 
volt Gorgóniának. Uralkodása alatt a népe jólétben, békesség-
ben élt.  A földek ismét gazdag termést hoztak, hála a szájhar-
monika varázslatos hatalmának. 

Kár, hogy nem tudjuk, mi lett ennek a csodálatos zeneszer-
számnak a sorsa. Ha most előkerülne, tán akadna olyan legény, 
vagy leány, aki szorgos munkával megtanulná értően megszó-
laltatni. Hej, a mai időkben is nagy szükség lenne rá! 

– Vége – 
Csesznák Anrdás

 

 
                 

                 
                 
                 

                 

                 

                 

                 
                 
                 

                 

                 

Július – Szent Jakab hava
A kiemelt sorokban július egyéb nevei olvashatók. 

1. Vízi közlekedési eszköz. 
2. … és János halászok. Jézus a „Mennydörgés fiai” 

nevet adta nekik. Július 25-én van a névnapja. 
3. Július 22.: Mária … a bűnbánat megszemélyesí-

tője. 
4. Júliust így is nevezzük. 
5. Július régi elnevezése. 
6. A magyar egészségügy napja július 1.jén: … (Ig-

nác) nap. 
7. Gyönyörű, színes légköri jelenség. 
8. Hideg, nyári finomság. 
9. A diákok számára június 16-ával kezdődött. 
10. „Balatoni” hal. 

A hal farkában: hajóállomás, szótagolva. 
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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 
Július 5. (kedd) Kommunális 
Július 12. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
Július 19. (kedd) Kommunális 
Július 25. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Július 26. (kedd) Kommunális 
 Lomtalanítás 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Július 3. (vasárnap) Kommunális 
Július 10. (vasárnap) Kommunális 
Július 12. (kedd) Zöldhulladék 
Július 17. (vasárnap) Kommunális 
Július 24. (vasárnap) Kommunális 
Július 25. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Július 26. (kedd) Lomtalanítás 
Július 31. (vasárnap) Kommunális 

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

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

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

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

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

Gyűjtse inkább biológiailag lebomló zsákba, 
vagy komposztáljon! 

 

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

A közterületen lévő hulladéktárolók 
NEM KOMMUNÁLIS SZEMÉT TÁROLÁSÁRA VANNAK! 

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

 

Kommunális és zöldhulladékos zsákokat 
a következő helyeken lehet vásárolni 

tudják megvásárolni 

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

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

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

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 
Július – Szent Jakab hava 

45. oldal 
A rejtvény megfejtése: 

1. Hajó 
2. Jakab 
3. Magdolna 
4. Nyár dereka 
5. Oroszlán hava 
6. Semmelweis 
7. Szivárvány 
8. Fagylalt 
9. Vakáció 
10. Hekk 

A hal farkában: 
Kikötő 
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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 
E-mail: balatonkenese.haziorvos@gmail.com 

Rendelési idő: 
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 

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 A BALATONKENESE VSE BAJNOKCSAPATA. 
FOTÓ: VASVÁRY-TÓTH TIBOR 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: JÚLIUS 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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