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Kalota Gizella: Futunk 
Futunk, futunk, rohanunk. 
Vajon ki elől szaladunk? 
El tudunk-e önmagunk 

elől szaladni? 
Önmagunkban kit akarunk 

utolérni, megtalálni? 
Miért mindig ez a sietés? 
Kergetjük az időt, 

de utol soha nem érjük. 
Pláne magunkban nem találjuk 

az igazi valónkat. 
Minek kell történni, hogy 

eszméljünk, ébredjünk? 
Hogy meghalljuk a csendben 

a lelkünk sóhaját, 
a lelkünk szavát, kiáltását? 

 

Október. Még a neve is meglehető-
sen sötét. És jönnek is az egyre söté-
tedő délutánok – már korábban érkezik 
az alkony. Napközben még kellemes az 
idő, dél felé le is kívánkozik rólunk a 
kabát, amibe reggel és este már elősze-
retettel burkolózunk bele. A hónap vé-
gén átállunk a téli időszámításra – jön-
nek a csendes, őszi esték, amikor jó el-
vonulni egy jó könyvvel, újsággal, ma-
gazinnal. 

De mit is olvassunk? Érdemes ilyen-
kor szétnézni a könyvespolcon, és le-
venni egy klasszikust, amit régen már 
olvastunk, de újra felidéznénk, vagy vá- 

laszthatunk a frissen megjelenő köny-
vekből is. Egy a lényeg: azt vigyük, ami 
megszólít. Általában ugyanis az a könyv 
kerül a kezünkbe, amit valamiért éppen 
el kell olvasnunk. 

De elővehetjük a Balatonkenesei Hír-
lap októberi számát is, melyben beszá-
molunk a II. Kenese Napja mozgalmas 
eseményeiről, visszatekintünk a reformá-
tus templombeli nyári zenés áhítatokra, 
s részleteket tudhatunk meg a jelenleg 
zajló népszámlálásról. – Fennállásának 
30. évfordulóját ünnepelte a Balatonke-
nesei Városvédő Egyesület, melyről szép
ünnepségen emlékeztek meg. 

Ha ősz, akkor szüret. Pulai Istvánné, 
Irénke szüreten járt, s mesél róla. Med-
veczky Miklós atya a hónap végi Min-
denszentekről és a halottak napjáról írt,
Erzsébet nővér pedig egy őszi történetet 
 

Szerkesztői előszó 
 

Október 

 

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

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

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

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

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

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

Aktuális és korábbi számok: 
www.balatonkenese.hu 

https://www.facebook.com/ 
balatonkenesevarosonkormanyzata 
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mesél. Hasznos információkat tudha-
tunk meg a 25 év alatti fiatalok jövede-
lemadó-kedvezményéről Varga Ákos-
tól, s érdemes elolvasni a Veszprém Me-
gyei Rendőr-főkapitányság írását az in-
ternetes vásárlási csalásokról és adat-
halászatról, amelyek – a leleményes csa-
lók „jóvoltából” – folyton újabb és ú-
jabb formákban bukkannak fel. 

Új történetbe kezd Csesznák And-
rás a Mesesarokban: ezúttal a Nagy Ka-
vicsháború kezdeteinek eseményeit is-
merhetik meg kicsik és nagyobbak a me-
se első részéből. 

Töltsék kellemesen az októbert, és 
szedjenek sok diót! Most van! 

Nagy Krisztina 
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Szeretettel köszöntöm a Balatonkenesei 
Hírlap olvasóit! 2022 októberét írjuk, pár 
nappal vagyunk túl az idősek világnapján. 
Ezzel összefüggésben néhány gondolattal 
szeretném indítani a mostani gondolataimat. 

Azt hiszem, mindannyian csak hálával és 
köszönettel tudunk az idősebb generáció tag-

jaira gondolni és nézni, hiszen mai létünk minden részén ők 
teremtették meg s biztosították az alapokat. S nemcsak anyagi, 
de erkölcsi oldalról is. Ők neveltek minket, ők tanítottak meg 
dönteni jó és rossz között; ők voltak, akik kijelölték nekünk, 
mint egyes embereknek, s nekünk, mint településnek is az irá-
nyokat, hogy merre menjünk tovább. Mindannyian örülhe-
tünk, hogy velünk, köztünk vannak, hogy tudunk tőlük kér-
dezni, még akkor is, ha az utóbbi időben az ő korábbi tapasz-
talataikhoz képest néhány dolog erősen megváltozott. Ezt a ha-
talmas tudásbázist használnunk kell, mert ha nem tudjuk, mi 
volt korábban, s hogy honnan jövünk, akkor nehéz meghatá-
rozni, mely irányba tartunk, s nehéz felrajzolni azt az egyenest, 
ami nem csupán az egyes személyeknek, hanem a társadal-
munknak és kisebb közösségének, mint településnek az irányát 
megadják. Köszönjük, hogy vannak, köszönjük, hogy felne-
veltek, köszönjük, hogy útnak indítottak minket – csak a hála 
szavaival illethetjük őket. Arra kérek mindenkit, figyeljünk az 
idősekre, hallgassuk meg őket – néha a legtöbb dolog, amit 
adhatunk nekik, hogy időt szánunk rájuk, beszélgetünk velük. 
Mi is tanulunk tőlük, s ők is érzik, hogy fontosak – személyük-
ben, gondolataikban és tetteikben egyaránt. 

Településünk hagyományos rendezvénye az idősek kö-
szöntése, mely két évig a vírushelyzet miatt elmaradt, idén újra 
megtörténik. A takarékossági intézkedések ellenére az alkal-
mat mégis kiemeltnem tekintjük és fontosnak tartjuk. Azonban 
az előző évek gyakorlatától eltérően a zenés műsor mellé most 
nem vacsorával, hanem ajándékkal kedveskedünk a megjele-
nőknek. 

Megérkezett az október, és ezzel együtt újra építések és fel-
újítások nyomaival találkozhatunk Balatonkenesén. Még alig 
ért véget a tavasz és fejeződött be a körforgalom építése, szept-
ember derekán máris nagy fába vágtuk a fejszénket: egy ösz-
szességében bruttó 177 millió forintos útépítési és felújítási 
program vette kezdetét. Ennek első lépéseként októberre már 
folynak a Berekben az útépítési munkálatok. Ez olyan régi 
adósságunk, amelyet most végre rendezni tudunk. Bízunk 
benne, hogy az őszi falevelek lehullásakor az ott élő lakótársa-
ink is már szilárd útburkolaton tudják megközelíteni házaikat, 
s jó minőségű, jobb életkörülményeket biztosíthatunk nekik, 
amelyek már a 21. századnak megfelelőek. 

Ezzel együtt a Bocskai és Petőfi utca burkolata is megújul. 
Alsóréten megépül a régóta hiányolt Alsóréti út, és a Koszto-
lányi utca egy szakasza. A Soós Lajos utca egy szakaszán a 
járdát újítjuk meg, amely nagyon fontos az iskolába menő gye-
rekek számára. 

Az ősz tehát ismét munkával telik, de nemcsak utat épí-
tünk, hanem nekikezdünk a Széchenyi park rekonstrukciójá-
nak is. Ezzel kapcsolatosan 2022. szeptember 26-án közösségi 
fórum zajlott le a Kultúra Házában, ahol az ott lévők hozzá-
szólhattak a tervekhez ötleteikkel, illetőleg a tervezők és a park 
építésével megbízottak elmondták, hogy szakmai szempontok 
alapján milyen sétányok kialakítását, milyen növények telepí-
tését látják indokoltnak és szükségesnek. Ha a tervek elkészül-
tek, a megvalósítás fázisába lépünk, s bízom benne, hogy az 
ősz folyamán az ültetésre szánt közel ötven fa is a helyére ke-
rül. – Ezek mind-mind olyan jelentős mérföldkövek Kenese 
életében, amelyek mellett nem tudunk szótlanul elmenni, s 
mindenkinek a megértését, türelmét kérjük, hogy a munkála-

tok ideje alatt viseljék el a kellemetlenségeket – értünk és a 
jövőnkért történnek. 

Az ősz egyre inkább azzal is szembesít minket, hogy mi 
vár a településre és a lakosságra a téli időszakban. Mint önkor-
mányzat, az idei évben is kellő takarékossággal jártunk el, s 
igyekezni fogunk a megnövekedett rezsiszámlákat úgy ki-
egyenlíteni, hogy az itt élők ne vegyék észre jelentősen a spó-
rolás jeleit, s ne a balatonkenesei ingatlantulajdonosokra hárít-
suk a terheket, kellemetlenségeket. Ezzel együtt a szigorú spó-
rolást továbbra is fenn kell tartanunk, minden kiadásunkat és 
beruházásunkat ennek megfelelően kell végrehajtanunk. Ha 
ezt megtesszük, az idei év költségvetése kiegyenlített és biz-
tonságos marad. Ennél messzebbre jelenleg még nem látunk, a 
jövő év egyelőre nagy talány, hogy a rezsiárak mellett milyen 
költségvetést tudunk összeállítani. Mindent elkövetünk, hogy 
településünk működőképességét változatlan színvonalon biz-
tosíthassuk. 

Amennyiben akár Önöknek, akár a környezetükben élők-
nek bármilyen problémájuk van, jelezzék az Önkormányzat-
nak, s mi igyekszünk mindenre megoldást találni. 

Ugyan szeptember vége felé járva az átlagosnál hűvösebb 
időjárásban van részünk, remélem, az október még sok napsü-
tést és kellemes meleget tartogat számunkra, az igazi indián 
nyár még előttünk áll. Kívánom, hogy ez a hónap mindenki 
számára jókedvben és egészségben teljék! A kerti munkákhoz 
sok erőt és nagyon jó időt kívánok! 

Jurcsó János 
polgármester 

Ősz – munkával 
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NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT! 
 
 
 
 
kolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson 
való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és 
gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak. 
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küld. 
Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel. Annak érdekében, hogy a felkérőlevél 
minden háztartásba eljusson, kérjük, még a népszámlálás előtt mindenki gondoskodjon arról, hogy háza falán, a kerítésén 
látható legyen a házszám, hiszen ezzel megkönnyítik a felkérőleveleket kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, hogy a felkérő-
levelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is 
található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a 
népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu).  
Kérdőívet kell kitölteni 

● mindenkiről, aki Magyarországon él, 
● azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak, 
● a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak. 

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén minden 
● lakás, 
● lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység, 
● közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik. 

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, 
az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.) 
Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív kér-
déseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni. 
A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt 
rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik 
október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online kitöl-
tési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy 
a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az 
online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehe-
tőségével, október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig 
sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. 
között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget. 
Feleljünk, egymásért! 

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

helyi népszámlálási felelős
 

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes 
népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. 
Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség szá-
máról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, is-

A Balatonalmádi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje és elérhetőségei 
2021. május 3. napjától 

 
Szervezeti egységek 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kormányablak Osztály 
Balatonalmádi, 

Széchenyi sétány 1. 
Tel.: 88/550-264 

88/550-265 
88/550-537 

Ügyfélfogadási idő 
Hétfő: 8:00-18:00 
Kedd: 8:00-15:00 
Szerda: 8:00-18:00 
Csütörtök: 8:00-16:00 
Péntek: 8:00-13:00 

Foglalkoztatási 
Osztály 

Balatonalmádi, 
Baross Gábor út 44. 

Tel: 88/550-721 

Ügyfélfogadási idő 
Hétfő: 8:00-14:00 
Kedd: nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 8:00-14:00 
Csütörtök: 8:00-14:00 
Péntek: 8:00-12:00 

Kormányablak Osztály 
Balatonfűzfő, 
Nike körút 1. 

Tel: 88/550-293 
88/550-294 
88/550-295 

Ügyfélfogadási idő 
Hétfő: 8:00-18:00 
Kedd: 8:00-15:00 
Szerda: 8:00-18:00 
Csütörtök: 8:00-16:00 
Péntek: 8:00-13:00 

Hatósági és Gyámügyi 
Osztály 

Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. 

Tel: 88/550-709 
88/550-720; 88/550-716 
Ügyfélfogadási idő 
Hétfő: 8:00-16:30 
Kedd: nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 8:00-16:30 
Csütörtök: 8:00-16:30 
Péntek: 8:00-13:00 

További elérhetőségek, aktuális adatok: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/jarasok/balatonalmadi-jarasi-hivatal-1 
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Nyári Zenés Áhítatok a református templomban, 2022 
Visszatekintés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balatonkenese Város Önkormányzatának támogatásával is-
mét megrendeztük a Nyári Zenés Áhítatok sorozatot, amely 
2022-ben három hangversenyt foglalt magába. A nyitóalkal-
mon, július 12-én a Neked8 Énekegyüttes kortárs művekből 
összeállított műsorát hallhattuk – a kizárólag professzionális 
énekesekből álló formáció előadása egész biztosan rendkívüli 
élményt jelentett azok számára is, akik a kortárs zenétől eset-
leg idegenkednek. 
 

Augusztus 10-én, a záróalkalmon református kántorok orgo-
nakoncertjére hívogatott a plakát: Lukács Elek, Varga Áron
és Sipos Csaba szólaltatta meg a hangszert, műsoron barokk, 
romantikus és kortárs szerzők orgonadarabjaival. 

A gyülekezet nevében is köszönetet mondok Balatonkenese 
Város Önkormányzatának, továbbá Ambrus Gábornak és a 
Nádas Csárda, illetve Szegény Károlynak és az Erzsébet ven-
déglő és Vendégház munkatársainak a kitűnő ételekért. Kö-
szönet illeti mindazokat, akik bármilyen formában segítették 
az alkalmak megvalósulását! 

 
Július 30-án egy testvérpár, Alföldy-Boruss Csilla orgonamű-
vész, a Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség orgo-
nista-karnagya és Alföldy-Boruss Eszter fuvolaművész, a 
grazi zeneművészeti egyetem professzora adott hangversenyt 
a szép számban megjelent közönségnek. Alföldy-Boruss 
Csilla munkássága különösen is kapcsolódik a reformátusság-
hoz: Európa-szerte koncertező tevékenysége mellett immáron 
42. éve a kelenföldi gyülekezet kántora, a Kelenföldi Barokk 
Esték művészeti vezetője, valamint Budapesten és Győrben is 
egyaránt tanít. 

Szeptember 3-án ismét Balatonkenesén rendeztük meg a re-
formátus egyházzenészek találkozóját, 2015 óta 5. alkalom-
mal: idén az új református énekeskönyvhöz készülő új korál-
könyv munkálataiba nyerhettek betekintést az érdeklődők Dr. 
Szabó Balázs zenetörténész, egyetemi docens, a székesfehér-
vári Budai úti református templom kántora, az új korálkönyv 
szerkesztőbizottsága vezetőjének irányításával. A találkozót 
ezúttal is a Veszprémi Református Egyházmegye, valamint a 
kenesei gyülekezet támogatta. 

Sipos Csaba
zenetanár, kántor

 
Születésnapi köszöntő 

Margit néni 90 éves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nagy boldogsággal tölt el bennünket, hogy évről évre 

egyre több szép korút van lehetőségünk köszönteni város-
unkban. Mindig örömteli pillanat, amikor egy 90 éves bala-
tonkenesei lakoshoz látogathatunk, hogy átadhassuk a mi-
niszterelnöki emléklapot és településünk jelképes ajándékait. 

Születésnapja alkalmából Fekete Gézáné Kiss Margitot 
köszöntötte Jurcsó János polgármester, aki a vendéglátást 
megköszönve átadta az önkormányzat ajándékát, egy cso-
kor virág és a miniszterelnöki emléklap kíséretében. 

Margit néni 2022. szeptember 16-án töltötte be a 90. évét. 
Szívből kívánjuk, hogy továbbra is derűsen, szellemi és 

fizikai frissességben, egészségben teljenek a napjai! Szere-
tettel kívánunk boldog születésnapot az egész városközös-
ség nevében! 
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Balatonkenese – Tutzing 
1992 – 2022 

Balatonkenesének több testvérvárosa is van, ezek közül az 
egyik a München mellett fekvő Tutzing. 2022. szeptember 
23. és 26-a között a település delegációját fogadta a Bala-
tonkenesei Testvérvárosi Közösségek Egyesülete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vendégeket Jurcsó János polgármester úr köszöntötte a 
Kultúra Házában, s bemutatta Balatonkenese vezetőit, a 
képviselő-testület tagjait. 
– Nagy öröm számunkra, hogy harminckét év elmúltával 
folyamatosan van kapcsolat a két település között. Ez nagy-
ban köszönhető elődeinknek, akik ennek az együttműkö-
désnek lerakták az alapjait, hiszen nekünk sokkal könnyebb 
dolgunk van, csak ápolni kell a hagyományokat. – Kívá-
nom, hogy Kenesén tartózkodásuk barátságban és örömben 
teljen – a jó időt már elintéztük. Programjainkra nagy sze-
retettel várjuk önöket! Érezzék magukat nagyon jól, töltsék 
ezt a néhány napot a barátaik, ismerőseik körében vidáman! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vendégek nevében Marlene Greinwald polgármesterasz-
szony köszönte meg a szívélyes fogadtatást, aki szintén ala-
pító tag a két település testvérvárosi közösségében. 
A tutzingi vendégek részére a Balatonkenesei Testvérvárosi 
Közösségek Egyesületének tagjai biztosítottak szállást és 
programokat, melyekről részletesebben következő lapszá-
munkban olvashatnak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Irénke néni 85 éves 
Vér Lászlóné Irénke nénit köszöntötték 

születésnapja alkalmából a Kultúra Háza dolgozói 
Köszönjük, hogy Laci bácsival együtt még mindig segítik 
munkánkat és még mindig aktívan végzik Balatonkenese 
helytörténeti gyűjteményének gondozását, bővítését, doku-
mentálását. Munkájuk felbecsülhetetlen! 
Reméljük, hogy sokáig lesz lehetőségünk még hasonló be-
szélgetésekre, élvezhetjük társaságukat és hallhatjuk izgal-
mas történeteiket. 
Köszönjük a szíves vendéglátást! 
Isten éltesse, Irénke néni! 
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30 éve Balatonkeneséért 
A Balatonkenesei Városvédő Egyesület múltja, jelene, jövője
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A veszélyhelyzet miatt sajnos két év csúszással, de végre 2022. szep-
tember 5-én fennállásának 30. évfordulóját ünnepelhette a Hotel 
Marina Port rendezvénytervében a Balatonkenesei Városvédő Egye-
sület. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E jeles alkalomra elfogadta meghívásunkat, dr. Kontrát Károly ország-
gyűlési képviselő, Jurcsó János polgármester, Kocsis Jenő és Tóth 
Péter alpolgármester urak, Balatonkenese Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének tagjai: Kurucz Henrietta és Ambrus Gábor, dr. 
Nagy Erzsébet Andrea jegyzőasszony, valamint Kuti Csaba és Kürthy 
Lajos volt polgármester urak is. 
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Fotók:
Török Brigi, Boor Ádám és Vasváry-Tóth Tibor

 

A jelenlegi tagságon túl velünk ünnepeltek még az Egye-
sület volt vezetői, alapító tagjai, önkéntesei, támogatói és 
együttműködő partnerei. 

Rendezvényünkön a hangulatról a Pannónia Citerazenekar 
gondoskodott, melyet ezúton is köszönünk! 

 

A jubileumi ünnepség a Magyar Falu Program Falusi Civil 
Alap 2021, civil szervezetek programszervezési pályázata tá-
mogatásával valósulhatott meg. 
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„Kenesei vagy születésed óta, vagy itt telepedtél le, mert megszeretted a 
várost, vagy többet vagy itt, mint otthon? – Akkor jó helyen jársz – ez a TE 
rendezvényed!” – hirdette a II. Kenese Napja szlogenje, melyet 2022. 
szeptember 24-én tartottak a Kultúra Háza előtt. 

Ahogy a Horgászok napján elhangzott, mi itthon, Magyarországon nagyon 
kevés halat fogyasztunk. Ugyanez mondható el a vadételekről: nem is any-
nyira az ára, a nehezebb beszerezhetősége miatt idegenkednek tőle sokan, 
hanem pusztán a ténye miatt, hogy vadhúsból készül. Aki azonban eljött a 
város napján, valószínűleg szó szerint jó szájízzel távozott, és ha eddig 
nem is volt meggyőzve, most bizonyítékot szerezhetett, hogy bizony ün-
nepnap, ha jó vadétel kerül a tányérjára. 

Erről a főzőcsapatok gondoskodtak: már kora délelőttől vidámsággal és 
nagyszerű illatokkal töltötték be a Kálvin János teret. És nem csak a főzésé 
volt ez a nap: az egész napos programok során a gyerekeket bábszínház, a
felnőtteket retroparty és operettműsor várta Faragó Topival és barátaival. 
A Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár sátránál gyöngyöt fűzhet-
tek és Kenese-totó kérdéseire vállalkozhattak az érdeklődők, s érdekes ba-
latoni, balatonkenesei kiadványokkal, könyvekkel ismerkedhettek. Termé-
szetesen lehetett origamizni Teri nénivel és játszani a NABE játszóházá-
ban. Nem volt szünet a könyvtár előtti téren, ahol az Onogur Hagyomány-
őrző Egyesület tagjainak segítségével próbálhatta ki bárki, hogyan tud 
bánni az íjjal.  

 
A főzőversenyen induló csapatok 

Alsóréti Üdülő Egyesület (két csapattal) 
Ambrus család 
Balatonfői Vadásztársaság 
Balatonkenesei Horgászegyesület 
Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 
Balatonkenesei Városvédő Egyesület 
Gödöllői Vadásztársaság 
Katica Pékség 

A nap házigazdája és a bíráló bizottság egyik tagja 
R. Kárpáti Péter volt, akit a zsűrizésben Győrfi Pál
segített. 
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„Vegyél hazait, vegyél keneseit!” – állt a programban, és a Balaton Keleti Kapuja 
Turisztikai Egyesület közreműködésével a helyi termelők, vállalkozók mutatták be és 
árusították termékeiket. A gasztrovásáron sokféle kenesei termékkel lehetett talál-
kozni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Játszóház a NABE Balatonkenesei-Balatonakarattyai csoportjával 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rendezvény fővédnöke: 
Jurcsó János polgármester 

A rendezvény fő támogatói: 
Balatonfői Vadásztársaság 
Magaspart Vadásztársaság 

Balatonkenese Város Önkormányzata 
A rendezvényt támogatta: 
Balatonfői Vadásztársaság 
Magaspart Vadásztársaság 

Balatonkenese Város Önkormányzata 
Katica Pékség 

A gyereksarkot biztosította: 
NABE – 

Balatonkenese-Balatonakarattya csoport 
Onogur Lovasság 

Kerti Teréz 
A rendezvény technikai háttere: 

Budai Esküvő- 
és Rendezvényszervező Iroda 

Rendezvényprofi Kft. 
BBSZ Vagyonvédelmi Szolgálat Kft. 

Hollósi és Társa Bt. 
Balatonkenesei Polgárős Egyesület 

Balatonkenese Város Városgondnoksága 
A programot szolgáltatta: 

R. Kárpáti Péter „hivatalos” oldala 
és csapata 

Zanzibar zenekar 
A rendezvényt szervezte 

és lebonyolította: 
Balatonkenesei Művelődési Ház 

és Könyvtár 

A rendezvények értékesített jegyekből 
befolyt összeget a szociálisan rászoruló 

balatonkenesei lakosok 
megsegítésére fordítjuk! 
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Délután ötkor már sokan várták az eredményhirdetést. 
– A szervezők valószínűleg felismerték, hogy nagyon tudok enni, ezért 
hívtak el a zsűribe – kezdte összefoglalóját Győrfi Pál. – E tudásomnak itt 
bizonyítékát is tudtam szolgáltatni: végigettem a menüt, kétszer-három-
szor is szedtem, nagyjából maximális pontszámokat adtam, szóval nem 
rajtam múlt a győzelem. Ahol sokan győznek – márpedig itt is van első, 
második és harmadik helyezett, valamint különdíjasok is –, ott azért min-
dig vannak vesztesek is. A vesztesek azonban ma nem köztünk vannak –
legfeljebb a szarvasok és őzek, miután a tányérunkon végezték. Nagyszerű 
ételeket kóstolhattunk, ezért én minden indulónak csak gratulálni tudok! 
És ha szabad a szakmám felé is kacsintanom: jó egészséget kívánok min-
denkinek! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy verseny eredményének kihirdetésekor a zsűri mindig el szokta mon-
dani azt a jól hangzó szlogent, hogy „a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt”
– mondta R. Kárpáti Péter. – Ami azt illeti, most, itt, Kenesén a zsűrinek 
tényleg nehéz dolga volt, mert nagyon finom ételeket kóstolhattunk. A 
vadételkészítés megszokott, de nem megszokott, ám nagyon autentikus fű-
szereivel is találkozhattunk az étkekben, amiért külön hálásak voltunk.
Akár megosztott első helyezést is adhattunk volna mindhárom nyertes csa-
patnak, ám végül mégis fel kellett állítanunk egy sorrendet. De senki ne 
veszítse kedvét, aki most nem győzött, mert a helyezések nem rangsorolást 
jelentenek – a szív és a lélek valamennyi ételben benne volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
A II. Kenese Napja vadételfőző versenyének díjazottjai 

I. helyezett: 
Balatonkenesei Városvédő Egyesület 

II. helyezett: 
Alsóréti Üdülő Egyesület 1. csapata 

III. helyezett: 
Balatonkenesei Horgászegyesület 

A zsűri különdíja: 
Alsóréti Üdülő Egyesület 2. csapata 

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 
Gödöllői Vadásztársaság 

A legtöbb ételadagot kiadó csapat: 
Balatonkenesei Városvédő Egyesület 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Összefoglaló: – nk –
Fotók: Balatonkenesei Hírlap
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Köszönteni jöttem… 
 
Balatonkenesén, hála a Teremtőnek, többen élnek, akik a szépkorúak táborába tartoznak. Három személynek ismerem a pontos 
születési dátumát, hozzájuk kötődöm, hasonló érdeklődési körünk kapcsán. Mindhárman szeptember közepe táján,16-án és 18-
án ünnepelték a születésnapjukat. Tudom, hogy élnek köztünk a kilencedik, sőt, még a tizedik X-en túl is! Egészséget, nyugodt,
békés éveket kívánok mindnyájuknak! Remélem, nem sértek meg senkit azzal, ha most név szerint hármójukról teszek említést. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kedves Rudi bácsi! Kívánok még nagyon sok, egészség-
ben gazdag, termékeny és nyugodt évet családja körében! 

Isten éltesse sokáig! 
Irénke néni és férje, Laci bácsi, valamint Rudi bácsi is köz-

kinccsé tették tudásukat; mindazt, amit Keneséről tudni lehet 
és érdemes. Munkásságuk bekerült a Balatonkenesei Érték-
tárba. 
 

Vér Lászlóné Irénke néni taní-
tott engem negyedik osztályos ko-
romban az iskolában, és azóta egy-
folytában, mind a mai napig! Lokál-
patriótaként sok minden érdekel. Ke-
nese múltjáról, régen élt elődeinknek 
sorsáról, rokonsági szálaikról, mun-
kásságukról szinte mindent tőle tud-
tam meg, tőle hallottam. Már túl a 
nyolcadik X-en is azon fáradozik,
hogy mindent megörökítsen, leírjon, 
fotókon bemutasson az érdeklődő je-
len- és utókor számára. 

Aranyos Irénke néni! Köszöntöt-
telek születésed napján, családod tár-
saságában. Most köszöntelek még egy-
szer, egy nagyobb közösség előtt! Kö-
szönöm, hogy annyit segítettél, annyi 
mindent adtál és adsz mindabból, a-
mit jóformán csak te tudsz már. 

Kívánok neked még sok-sok e-
gészségben, boldogságban eltöltött 
évet és azt, hogy legyen erőd mind-
ahhoz, ami a terveid között szerepel!

Isten éltessen, Irénke néni! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gróf Rudolf, Rudi bácsi egy éle-
ten át, a kilencedik X-en is túl, Ke-
nese iparosságának állított emléket 
számtalan kiállítással, előadásokkal, 
már az 1970-es évektől kezdve. E szer-
teágazó, sok kutatómunkát igénylő 
tevékenységének csúcspontja a Mes-
terségek dicsérete című kiállítással 
bemutatott sok-sok tárgyi és írásos 
emlék, amit esztétikusan elkészített 
tablói segítségével és ízesen előadott 
elbeszéléseivel csakis ő volt képes 
megmutatni. Az általa megalakított 
Faluvédő Egyesület tevékenységé-
ről, a tagság kétkezi munkájáról pe-
dig még szót sem ejtettem! 

És álljon itt még egy érdekesség,
amit lehet, hogy csak kevesek tud-
nak: Rudi bácsi felkutatta családfá-
ját. Lakásában egy falon több, mint 
500 táblácskán nyomon követhetőek 
felmenői és leszármazottai, névvel és 
adatokkal ellátva, az 1540-től 2000-
ig eltelt időszakban. 

A harmadik személy Fekete Gézá-
né Margit néni. Kapcsolatunk akkor kez-
dődött, mikor Zsuzsa lányuk a balaton-
füredi Lóczy Lajos Gimnáziumban kezd-
te meg tanulmányait, és a Diákotthon la-
kója lett akkor, amikor én már a máso-
dik évemet kezdtem ott. Aranyos Mar-
git néni rám „bízta” az idegenbe került lá-
nyát. Aztán a Soproni Óvónőképző kö-
vetkezett mindkettőnk számára. Zsuzsá-
val azóta is barátság köt össze bennünket.

Margit néni gondos édesanya és há-
ziasszony volt, valamint szerető felesé-
ge a szabómesterséget űző Géza bácsi-
nak. Sok évvel ezelőtt aztán egyedül ma-
radt. Zsuzsa gyakran látogatja, ügyes-
bajos dolgokat, ház körüli teendőket is 
ellát, ugyanakkor a kilencedik X-en túl-
lépő Margit néni egészségi állapotát is 
figyelemmel kíséri. 

Drága Margit néni! A Kenesei Hír-
lap hasábjain keresztül is sok-sok egész-
ségben, nyugalomban, békességben el-
töltött évet kívánok! 

Isten éltesse sokáig! 
Pulai Istvánné
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Nemrég, amikor felfedeztem, 
kíváncsiságból, újdonságként 
megvásároltam a Múlt-kor Törté-
nelmi Magazin 2022 őszi számát, 
mely sok színes képpel illusztrált érdekes történelmi és aktuá-
lis dolgok mellett híres emberekkel készült interjúkat is közöl. 
Az egyik ilyen beszélgetés Balázs Géza nyelvész-néprajzkuta-
tóval folyt, amelyben egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy 
„az ember csak megtartó közösségben élhet”, és ebben „telje-
sedhet ki”. A gondolatsort folytatva elmondta „a magyar 
nyelvnek már vagy háromszor ki kellett volna halnia, egyszer 
a honfoglaláskor, aztán a török uralom alatt, harmadszor pe-
dig német hatásra”. Elmondása alapján a világon vagy hatezer 
nyelvet beszélnek, ebből pusztán 150-200 az államnyelv. Ezek 
közül még kevesebb azon nyelvek száma, amelyeken a világ 
valamennyi jelenségéről anyanyelvi szinten lehet értekezni. A 
magyar nyelv szerencsére ilyen. Azért ilyen, mert voltak Bib-
lia-fordítóink, költőink, nyelvújítóink, prédikátoraink, színé-
szeink, tanáraink, akik mindig tudtak hatni a társadalomra. 

Áttérve a helyi dolgainkra, Balatonkenese Város Önkor-
mányzatának Testülete az augusztus 20-i, alkotmánynapi ün-
nepségen két kenesei lakost jutalmazott érdemeik elismeré-
séül. Ők a kenesei hétköznapok „nyelvújítói”, szimbolizálva a 
jelenkorban közösségünk önszervező képességét, a rendszer-
váltás előtt, és a rendszerváltás után is. 

Ha valaki a kitüntetett két személy akár egyéni, akár kö-
zösségi tevékenységét vizsgálja, láthatja, hogy sokat tettek 
azért, hogy a település megtarthassa, építhesse önazonosságát. 
Ennek egyik csúcspontja a község városi rangra emelkedése 
lett. A város tragédiájának indult a település szétválása Aka-
rattyával, azonban a lakosság az új helyzetet felismerve tette a 
dolgát és most már kijelenthető, hogy Kenese város él és fej-
lődik. 

Az egyik kitüntetettünk Gróf Rudolf – Kenese Rudi bá-
csija – nyugdíjas iparos szakmunkás, a Keneséért tenni akarás 
motorja volt, aki magas életkora ellenére (91 év) most sem pi-
hen, kertjét, szőlőjét műveli, fél szemét azonban még mindig 
Kenesén tartja. Minden beszélgetéskor, ha Kenese kerül szóba, 
Rudi bácsi arca megváltozik, mint amikor a felhők mögül kisüt 

a nap. A szeretett Kenesén nyo-
mot hagyott, a háborús emlékmű-
vek felállításával, ápolásával, a ra-
vatalozók építésével, és életművé-

nek betetőzéséül a balatonkenesei iparosság történetének fel-
dolgozásával, és annak tablókon való megjelentetésével. So-
káig tagja volt és vezette az Iparos Kört, szervezte a Faluvédő 
Egyesületet, részt vett a Balatonkeneséért Baráti Kör munká-
jában. Nyugdíjas éveinek egyik legszebb adományát az általa 
korábban létrehozott Faluvédő Egyesület utódja, a Városvé-
dők Egyesülete által felújított Iparosház jelentette. Itt rendez-
hette meg állandó kiállítását. 

Munkássága elismeréséül a Balatonkeneséért Érdemrend 
kitüntetést kapta.  

Ha elfogadjuk – egyik oldalról –, hogy e történetnek Rudi 
bácsi a motorja, a mozgatórugója, akár iparosként, akár a Fa-
luvédő Egyesület létrehozójaként és tagjaként, a másik oldal-
ról a kenesei önszerveződés fogadója, segítője, a lehetőség 
adta keretek között, Kürthy Lajos volt. Akár magánember-

ként, de inkább az államigazgatás-
ban betöltött szerepe miatt és nem 
utolsósorban kenesei születése is 
erre motiválta. Évtizedeken át 
szolgálta a lakosság megbízásából 
mindkét településrészt, korábban 
tanácstagként, majd tanácselnök-
ként, polgármesterként, később 
pedig segédjegyzőként, legutóbb 
az Önkormányzati Testület tagja-
ként. Mindkét településrész profi-
tált a munkájából, melyet sohasem 
erőszak igénybevételével, hanem a 
választópolgárok ismeretének a 
segítségével, meggyőzésével vitte 
sikerre. Ezek akkoriban nem tűn-
tek látványos dolgoknak, de mara-
dandóak, értékállóak maradtak. 
Most már, utólag, megállapítható, 
hogy mindezt szerényen, tiszta 
kézzel és meleg szívvel végezte. A 
szétválást – melynek eredménye-
ként Kenese város maradt (!), az 
akarattyai rész pedig közigazgatá-
silag a balatonfőkajári falu társ-
községévé vált, azonban a föld-

rajzi egység a szétvált két településrész között továbbra is 
megmaradt (!) – már nyugdíjasként élte meg. A szétválási fo-
lyamat sima lezajlása nagyrészt magatartásának is köszönhető. 
A településrészek állandó lakosainak egymás iránti barátsága 
és tisztelete megmaradt. 

Balatonkenese Város Önkormányzata a lakosság bizalmá-
ból Kürthy Lajos nyugdíjast a Város Díszpolgára kitüntetés-
ben részesítette. 

Mindkét kitüntetett sok-sok munkában részt vállalva, sike-
rekben, eredményekben gazdag életet tudhat maga mögött. 
Most már csak azt kívánhatjuk, hogy jó egészségük legyen, él-
vezzék a társadalmi elismerés örömét, családjuk és közössé-
gük körében. 

A kitüntetést azok a személyek kapták, akiknél a szavak és 
a tettek a hit erejével nap mint nap összhangban voltak. Példa-
képként tekintünk rátok, ezért is érdemes még élnetek, és to-
vábbra is adni és kapni. 

Most már kortalanok vagytok, Kenese város történetébe 
örökre beírták a neveteket. 

Gyurica István 

Mert élni kell… 
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Európai Mobilitás Hét 
A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, pedagógusai, szülői közös-
sége, valamint a Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 
közösen szervezte meg az Európai Mobilitási Hét és Autó-
mentes Nap kampány hetét szeptember 16- 22. között. 

A társadalom környezettudatosságát erősíteni hivatott ren-
dezvénysorozat felhívja a figyelmet: 

● a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására, 
● a fenntartható, környezet- és emberbarát városi közleke-

dés előnyeire, 
● a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fej-

lesztésének szükségességére. 
(Bővebben: https://emh.kormany.hu/) 
Ennek keretében 2022. szeptember 19-én a Balatonkene-

sei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola alsó tagozatos diákjainak Hermann Róbert iskola-
rendőr tartott tájékoztatót a „Balesetmentes közlekedés”-ről, 
valamint a Katasztrófavédelem munkatársa beszélt a tűz ese-
tén legfontosabb feladatokról. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendezvénysorozatunk 
2022. szeptember 21-én folytatódott 

A délelőtti testnevelésórákon sorversenyeken mérhették 
össze a csapatok ügyességüket, gyorsaságukat. A játékok, a 
mozgásos játékok, a mozgással töltött szabadidős tevékenysé-
gek a testi fejlődés, az egészség fejlesztésének, kondicionálá-
sának eszközei, valamint hozzájárulnak a gyermekek egészsé-
gének megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022. szeptember 22-én reggel, iskolába érkezéskor meg-
lepetésként a gyalog, kerékpárral és rollerrel érkező gyerme-
kek egy pohár szörpöt és müzliszeletet, matricát kaptak aján-
dékba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tanítónőnek, Papp Judit tanítónőnek, Sebő Dániel tanár úr-
nak, Varga Ákos tanár úrnak, Nagy György takarítónak az ön-
zetlen segítséget! 

Köszönöm a Kedves Szülőknek, hogy támogatták progra-
munkat azzal, hogy gyermekükkel közösen gyalog, kerékpár-
ral, rollerrel érkeztek. 

Vezér Katalin
mb. Intézményvezető

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Testnevelésórán kerékpáros, rol-
leres ügyességi feladatokat teljesí-
tettek tanulóink. 

Köszönöm kis diákjainknak:
Pozsonyi Benedeknek, Pozsonyi 
Sebestyénnek és Pisák Olivérnek, 
Szabó Andreának, a Kultúra Ház 
vezetőjének, Tóth-Renczes Katának,
a Szülői Közösség elnökének, Pusz-
tayné Nemes Beáta tanárnőnek, Fe-
kete Ágnes tanítónőnek, Péterfai 
Csilla tanárnőnek, Dr. Angeli Gab-
riella tanítónőnek, Samu Józsefné
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A bajnoki cím megszerzése 
után is tart 

a Balatonkenese VSE 
sikerszériája 

Bajnok lett Balatonkenese futballcsapata a CoreComm 
SI Megyei III. osztály keleti csoportjában, a 2021-2022-
es évadban. Augusztus végén megkezdődött a 2022-
2023-as mérkőzések sora, s a fiúk továbbra is remek 
formában fogadják ellenfeleiket. 

Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei 
Balatonkenese VSE – Hajmáskéri SE 

Balatonkenesei Sportpálya, 2022. augusztus 21., 14:00 
Eredmény: 5 – 2 

Balatonkenese VSE – Jásd-Csetény 
Balatonkenesei Sportpálya, 2022. szeptember 3., 16:30 

Eredmény: 11 – 1 
Hárskút SE – Balatonkenese VSE 

Hárskúti Sportpálya, 2022. szeptember 11., 13:30 
Eredmény: 0 – 6 

Balatonkenese VSE – Balatonalmádi SE 
Balatonkenesei Sportpálya, 2022. szeptember 17., 16:30 

Eredmény: 6 – 2 
Olaszfalu SK – Balatonkenese VSE 

Olaszfalui Sportpálya, 2022. szeptember 25., 16:00 
Eredmény: 3 – 11 

A Balatonkenese VSE góllövőlistáját öt mérkőzés után 
Polgár Gábor vezeti, 18 szerzett góllal. A második Ta-
kács Richárd 8, a harmadik Takács László, 6 góllal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az évad további mérkőzései 
2022. 10. 01. 15:30 

Balatonkenese VSE – Litéri SE 
Balatonkenese 

2022. 10. 09. 12:00 
Bakonyszentlászló KSE – Balatonkenese VSE 

Bakonyszentlászló 
2022. 10. 16. 12:00 

Balatonkenese VSE – Bakonynána SE 
Balatonkenese 

2022. 10. 22. 14:30 
Balatonkenese VSE – Felsőörs 

Balatonkenese 
2022. 10. 29. 14:00 

Várpalotai BSK – Balatonkenese VSE 
Várpalota 

2023. 04. 01. 16:30 
Hajmáskéri SE – Balatonkenese VSE 

Palota-Vidék 2000 Öskü FC 
2023. 04. 16. 17:00 

Jásd-Csetény – Balatonkenese VSE 
Jásd 

2023. 04. 22. 17:00 
Balatonkenese VSE – Hárskút SE 

Balatonkenese 
2023. 04. 29. 17:00 

Balatonalmádi SE – Balatonkenese VSE 
Balatonalmádi 

2023. 05. 06. 17:00 
Balatonkenese VSE – Olaszfalu SK 

Balatonkenese 
2023. 05. 13. 17:00 

Litéri SE – Balatonkenese VSE 
Litér 

2023. 05. 20. 17:00 
Balatonkenese VSE – Bakonyszentlászló KSE 

Balatonkenese 
2023. 05. 28. 17:00 

Bakonynána SE – Balatonkenese VSE 
Bakonynána 

2023. 06. 03. 17:00 
Felsőörs – Balatonkenese VSE 

Felsőörs 
2023. 06. 10. 17:00 

Balatonkenese VSE – Várpalotai BSK 
Balatonkenese 

 

Olaszfalu SK – Balatonkenese VSE 
2022. szeptember 25. 

3 – 11 (2 – 4) 
 

Fotó: Polgár Tibor 

Aranyat értek a táncok 
Négy koreográfiával indultak szeptember 25-én a 
Zsoodance pápai versenyén az Euphoria Művészeti 
Stúdió táncosai, végül négy aranyéremmel és egy kü-
löndíjjal tértek haza. 
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V. Körömi Rákóczi Emlékfutás 

2022. május 28. 
Táv: 35,2 km, Szerencs – Köröm 

Hivatalos idő: 2:19:44 – 3:57 min/km 
Helyezés: abszolút 3. hely 

Moore Csillagfényes Füred 
2022. június 3. 

Táv: 5 km (5,25 km) 
Hivatalos idő: 18:10 – 3:27 min/km 

Helyezés: abszolút 2. hely 

11. TESZ futóverseny 
Székesfehérvár 
2022. június 6. 
Táv: 10,7 km 

Hivatalos idő: 39:38 – 3:42 min/km 
Helyezés: abszolút 1. hely 

Előzd meg a Kisvasutat 
Lenti 

2022. június 12. 
Táv: 23,4 km (2 x 11,7 km/40’ pihenő) 
Hivatalos idő: 2:19:44 – 3:57 min/km 

Helyezés: abszolút 1. hely 
 

11. Győr-Lipót futóverseny 
2022. június 19. 

Táv: 26,2 km 
Hivatalos idő: 1:36:37 – 3:41 min/km 

Helyezés: abszolút 2. hely 
 

„A győri Róma óta az első fontosabb versenyem volt. Újra nagyobb elvárásaim vol-
tak magammal szemben. 3:45 min/km-n belüli átlagot céloztam meg, amivel remél-
tem, hogy elcsíphetem a dobogót. Látva a rajtlistát, borítékolható volt, hogy az első 
helyet Jenkei Péter szerzi meg, aki az ország top 3 hosszútávfutójának egyike.” 

28. K&H mozdulj! futóest 
2022. július 2. 

Táv: 21,1 km (9,8 km + 11,3 km) 
 

Hivatalos idő: 1:17:04 – 3:39 min/km 
Helyezés: abszolút 1. hely 

 

LUPA BEACH RUN Budakalász 
2022. július 17. 

Táv: 5 km 
Hivatalos idő: 16:26 PB 3:18 min/km 

Helyezés: abszolút 2. hely 
 

Félmaraton, párban 
„Szabó Ferenc sporttársammal, barátom-
mal most nem egymás ellen, hanem végre 
egymás oldalán versenyeztünk, megcé-
lozva a dobogó minél magasabbik fokát!” 
XIII. Pétfürdő – Öskü – Pétfürdő 

félmaraton 
2022. július 10. 
Táv: 10,7 km 

Hivatalos idő: 1:20:47 
Helyezés: abszolút 1. hely 

III. Köcsi-tó futóverseny 
Káptalanfüred 
2022. július 16. 
Táv: 13,4 km 

Hivatalos idő: 53:53 
Helyezés: abszolút 1. hely 

 

Hegyifutó Országos Bajnokság 
A HegyiKecskék Sportegyesülettel 

2022. július 30. 
Táv: 9 km, szint: 800 m 

Hivatalos idő: 54:09 
Csapatverseny: 4. hely 

Helyezés: abszolút 21. hely 
Kategória: OB felnőtt: 11. hely 

7. Watchman Pápa Félmaraton 
2022. augusztus 14. 

Táv: 14 km 
Hivatalos idő: 51:18 – 3:40 min/km 

Helyezés: abszolút 1. hely 

Wizz Air Budapest félmaraton 
2022. szeptember 11. 

Hivatalos idő: 1:15:08 PB 3:33 min/km 
Helyezés: abszolút 14. hely, 

4174 indulóból 
Kategória M30: 6. hely 

KapuvárRun Wink Maraton 
2022. szeptember 18. 

Táv: 10,7 km 
Hivatalos idő: 2:53:08 

Helyezés: abszolút 2. hely 
Kategória (30-34): 1. hely 

Versenyről versenyre 
Dolgos nyarat és remek eredményeket tudhat maga mögött 

Lencse Gábor hosszútávfutónk. 
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Karate 
világkupa-győzelem 
Karlovy Vary-ban! 

 A Hagakure Sportegyesület két versenyzője 
2022. szeptember 30-án, a csehországi Karlovy 
Vary városában részt vett a 29th SKDUN World 
Shotokan Karate Championship elnevezésű vi-
lágkupán. 
Kelemen Csongor Kata és Jivu Kumite verseny-
számokban 1-1. helyezést ért el, így Világkupa cí-
meket szerzett, Kihon Ippon versenyszámban pe-
dig 2. helyezett lett! 
Kelemen Kristóf Kata versenyszámban 2. helye-
zést, Kihon Ippon és Jivu Kumite versenyszámok-
ban 3-3. helyezést ért el! 
Szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak: 

Pékmester Biscuits Kft. 
Pörc Bisztró és Delikát 
Levendula virágbolt 
Koczor-Mészáros Ágnes (Ágnes Optika) 
Novépszer ’97 Kft. 
Szabó Tamás (önkormányzati képviselő), 

hogy támogatásaikkal a két ifjú versenyzőnek le-
hetőséget biztosítottak e kiemelkedő rendezvé-
nyen való részvételre. 
Köszönjük mindenkinek a bizalmat, a lelkesítő 
szavakat! 
Büszkén képviseltük minden sporttársunkat, is-
merősünket, barátunkat, rokonunkat – büszkén 
képviseltük Magyarországot! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Az Ősök vigyázzák lépteiteket!” 
Cserni András könyvbemutatója a Könyvtárban 

 Egy igazán ifjú, elsőkötetes írót 
üdvözölhettünk a kenesei Könyv-
tárban szeptember 23-án, ahol a 
Sötét sorsok sorozat első része, 
A farkasfalka bemutatója zajlott.
A fantasy műfajában írott könyv 
túlmutat a stílus keretein: jelen-
tős mértékben épít a magyar nép-
hitre és kultúrára, s számos más,
nem szokványos fantasyelemet is 
felvonultat, miközben ízig-vérig 
mai történet marad, mely nem 
csak a fiatalabb olvasóknak lehet 
kellemes olvasmányélmény. A kö-
zönségnek alkalma volt kérdezni 
a szerzőt, aki sok érdekességet 
árult el a regény keletkezéséről –
és a már készülő folytatásról is. Fotó: Szalay Rita
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Már nem az első alkalom, hogy a Keresztes családnál részt 
vettem az ősz legnagyobb, legfontosabb munkálkodásában, a 
szőlőszüreten. 

A Márkó lábánál álló pince és a 
nagy területű szőlőültetvény csodála-
tos, nyugalmat árasztó hely. Mond-
ható, hogy reggeltől estig odasüt a 
nap. A hőség ellen a pince előtti tere-
bélyes diófa enyhet adó árnya nyújt 
menedéket. 

A kijelölt napokon több mint 20-
27-en ültünk le a reggeliző asztalhoz, 
majd álltunk fel a szőlősorok elején, 
vödrökkel, metszőollókkal, késekkel, 
hogy „learassuk” a tél közepétől ősz 
végéig sok-sok munkát adó szőlőtő-
kék aranyló, mézédes fürtjeit. A nyári 
aszály ellenére szép, gazdag termést 
találtunk. A gazda pedig magas cukor-
fokú mustnak örülhetett, hisz ebből 
szép újbor forr majd ki Mártonra. 

A Keresztes családnak már a fel-
menői is szőlőműveléssel, borkészítés-
sel foglalkoztak. Jó néhány éve tagjai 
a Kelet-Balatoni Borrendnek, s bora-
ikkal sok-sok arany-, ezüst-, bronzér-
met nyertek el. 2020-ban Zengő nevű 
borukkal „Az év bora” címet nyerték 
el a kenesei borversenyen. 

A család feje, János, felesége, Va-
lika és fiuk, Gábor, valamint a rang-
idős nagymama, Katica néni az össze-
fogás, az együttműködés sikerességé-
nek hiteles hirdetői. A kétkezi munka 
gyakorlása, és annak nyilvánvaló, lát-
ható, tapasztalható eredményessége 
például szolgálhat bárki számára. 

Miközben megfelelő tempóban 
gyűjtöttük a termést, jóízű beszélgeté-
sekkel, viccelődésekkel szórakoztat-
tuk egymást. Mai szóhasználattal élve 
valódi csapatépítő tréningben érez-

hettük magunkat. Kis szüneteket beik-
tatva ki-ki olthatta szomját, éhségét, 
intézhette egyéb szükségleteit. Sokan 
fotóztak telefonjukkal, illetve Szűcs 
Anikó újságíró, fotós több csoportké-
pet is készített rólunk. 

A tervezett szüret végén mindhá-
rom alkalommal délidőben, a jól vég-
zett munka után helyet foglaltunk a 
praktikusan kialakított kellemes, fe-
dett, széltől is védett teraszon, ahol el-
fogyasztottuk a család által biztosított 
finom szüreti étkeket, süteményeket, 
italféleségeket. 

Azt gondolom – de láttam is –, 
hogy mindenki nagyon jól érezte ma-
gát, hisz ehhez minden feltétel adva 
volt. Az ilyen önként vállalt munka, a 
kaláka – ne féljünk kimondani – ne-
mesít! Ebben kellemesen elfárad az 
ember, és remélhetőleg a résztvevők 
között a személyes bizalom is elmé-
lyül. 

A fiatalabb asszonyok kisebb cso-
portja a mosogatás, rendrakás terhét 
igyekezett átvenni, míg néhány férfi a 
szőlő darálásában, préselésében se-
gédkezett. Szőlőt, mustot vihetett, aki 
csak szeretett volna. 

Búcsúzóul így köszöntünk el egy-
mástól: „Jövőre, veletek, ugyanitt!” 

Utóirat: akit érdekel: a szőlő végé-
nél, a kerítés mögött megcsodált né-
hány fa neve: koreai mézesfa. Bogyói, 
magvai bordók, virága tavasszal fehér. 
A neve mindent elárul. 

Pulai Istvánné 
Fotó: Szűcs Anikó

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szüretelni voltam… 
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A 4. században Minden-
szentek ünnepét a pünkösd 
utáni első vasárnap ülték meg, 
az ortodox keresztény egyház 
ma is ekkor tartja. A kezdet-
ben az összes keresztény vér-
tanúra, később „minden töké-
letes igazra” emlékező ünnep 
a 8. században tevődött át 
november 1-jére. IV. Gergely 
pápa engedélyével már hiva-
talosan is elismerte az új ünnepet, amikor a tisztítótűzben meg-
tisztult, már a mennyekbe jutott üdvözültekre emlékeznek. A 
november 1-jén tartott főünnep, a diadalmas Egyház ünnepe, 
amely a mennybe jutott, megdicsőült lelkek társasága. Ők, a 
már megdicsőült „Szentek Közössége”, akiket egyben szemlé-
lünk mind a földön élő emberekkel – akik még a vándorló, 
küzdő Egyházhoz tartoznak –, mind a Tisztítóhelyen szenvedő 
lelkekkel, akikre Halottak napján emlékezünk. „A szentek nem 
szorulnak rá tiszteletünkre, semmit sem ad nekik magasztalá-
sunk. Csupán a mi javunkra válik, ha róluk megemlékezve tisz-
teljük őket” – tanítja Szent Bernát apát. A Mindenszentek nap-
ján tartott szentmisék állandó könyörgése: „Mindenható örök 
Isten, aki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük 
minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros köz-
benjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat.” 

Általános szokás, hogy mindenszentek napján rendbe tesz-
szük és virággal díszítjük a sírokat, amelyeken gyertyát gyúj-
tunk és imádkozunk a halottak lelki üdvéért. A gyertya fénye 
az örök világosságot, vagyis Jézus Krisztust jelképezi. Nagyon 
fontos, hogy a temetők látogatásakor ne csak a sírok rendbeté-
tele, a virágok, koszorúk, gyertyák és mécsesek elhelyezése le-
gyen fontos számunkra, hanem az imádsággal, szeretettel való 
emlékezés elhunytjainkra. Mindezt abban a hitben és meggyő-
ződésben kell tennünk – amely Krisztus feltámadása után már 
nem pusztán hit, és nem is csak reménység, hanem bizonyos-
ság –, ti. a keresztény tanítás lényege, hogy van feltámadás, és 
a halál után az örök élet következik. Anyaszentegyházunk 
szertartása szerint a temetők központi nagy keresztjénél közö-
sen elimádkozzuk a Mindenszentek Litániáját és a közösség 
elmúlt esztendei halottjaira emlékezünk. 

A november 2-i Halottak napjának ünneplését Szent Odiló 
clunyi apát 998-ban vezette be emléknapként a clunyi bencés 
apátság alá tartozó szerzetesházakban. Ezt hamarosan a renden 
kívül is megülték, és a 14. század elejétől a katolikus egyház 
egésze átvette. A megemlékezés a halottakról, elhunyt szeret-
teinkről, az értük való közbenjárás a purgatórium (tisztítóhely) 
katolikus hittételén alapul. Azoknak az embereknek, akik nem 
a kegyelem állapotában hunytak el, de részesülnek az üdvös-

ségben, meg kell tisztulniuk bű-
neiktől, hogy az Isten ajándéka-
ként megígért üdvösséget el-
nyerhessék. Lelkileg nagy vi-
gasztalás az itt maradottaknak, 
hogy tehetnek még valamit el-
költözött szeretteikért: imádsá-
got, vezeklést, böjtöt vállalhat-
nak, valamint szentmisét ajánl-
hatnak fel értük. Szent Ambrus 
püspök így vigasztal minket, 

amikor testvérének, Satyrusnak a haláláról ír: „Krisztus nem 
akart a haláltól menekülni, és minket sem tudott volna semmi 
mással jobban megmenteni, mint éppen halálával. Így tehát az 
ő halála mindenki élete lett. A tisztítóhelyen szenvedő lelkek 
javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a novem-
ber 1-8. közötti napokon temetőt látogat és ott a Miatyánkot és 
a Hiszekegyet elimádkozza.” 

Balatonkenese, 2022. szeptember 18. 
Medveczky Miklós 

plébános

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mindenszentek ünnepe, Halottak napja 

Templomunk ünnepe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A balatonkenesei templomban búcsút ünneplünk, amely a temp-
lom védőszentjének az ünnepe. A katolikus templom Magya-
rok Nagyasszonya titulusát viseli, melyet október 8-án ünnep-
lünk, de most október 9-én, vasárnap lesz az ünnepi mise. 
Magyarok Nagyasszonya (latinul: Patrona Hungariae) Szűz 
Mária egyik elnevezése, mely kifejezi különleges kapcsolatát 
Magyarországgal. A magyar katolikus egyház ekkor emléke-
zik meg a Szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogásáról. 
Ilyenkor a papság és a hívek Mária közbenjárását kérik Ma-
gyarországért és a magyar nemzetért. 

 

Balatonkenesei Katolikus Egyházközség

Október 9-én vasárnap 10 
órától közösen rózsafüzért i-
mádkozunk, mely alatt lesz 
szentgyónásra is lehetőség, 
majd 10.30-kor kezdődik a 
szentmise, melyet Holubák 
Attila, ácsteszéri plébános 
fog tartani. Hívjuk a testvére-
ket, hogy ünnepeljük közösen 
plébánia templomunk búcsú 
ünnepét és imádkozzunk ha-
zánkért. 
 

Mindenszentek és Halottak napja 
katolikus szertartásrendje 

Mindenszentek, november 1. kedd, 8:00 – 
Balatonakarattya, szentmise 
16:00 – Balatonkenese, temetői liturgia 
17:00 – Balatonkenese, szentmise 
Halottak napja, november 2. szerda, 8:00 – 
Balatonakarattya, szentmise 
18:00 – Balatonkenese, szentmise 
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Életvezetés – Kövek között haladok előre 
„Hogy egy kőben megbotlasz, vagy feljebb lépsz róla, 

az attól függ, milyen magasra emeled a lábad.” 
Benny Lewis, író 

 

formák, felfedezni a felszínen 
futó erezetet és a színek játé-
kát. Elgondolkodtam ezeken 
a köveken. Wass Albert né-
hány sora jutott eszembe, mi-
kor lekuporodtam néhány kü-
lönleges kő mellé. 
„Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó. 
És törvényei vannak a szeleknek,
esőnek, hónak, fellegeknek 
és nincsen ború, örökkévaló. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad.” 

Igen, a kő sokáig marad. 
Gondolhatunk a hegyek ki-
magasló kőtömbjeire, de a 
víz melletti kavicsok sokasá-
gára is. De mi, emberek képe-
sek vagyunk megváltoztatni a 
kövek stabil életét, képesek 
vagyunk az utunk előtt álló, 
és az előrejutást gátló, óriás-
nak látszó követ kis, apró ka-
vicsokká törni és akkor is el-
érni a céljainkat. A köveken 
is át lehet jutni. Az elsőre le-
hetetlen akadálynak tűnő he-
gyeket is megmászni, kike-
rülni vagy elbontani. Mert az 
ember képes arra, hogy túl-
jusson az élet által állított 
próbatételeken. 

„Nem a kő súlya az, ami 
számít. Hanem az ok, amiért 
felemeled” – mondta Hugo 
Girard, egy erőatléta, aki 
2003-ban a világ legerősebb 
embere volt. Vajon nekem 
megvan az alapos és fontos 
ok, amiért túl akarok jutni egy 
nehéz helyzeten? Van egy
„azért mert” gondolatom, a-
mit, ha meg tudok fogalmaz-
ni, akkor már a „hogyan” kér-
désre adott válaszon kezdek 

                el gondolkozni? Mert kihívásokkal szembesülünk!  
                      Hol kisebbekkel, hol nagyobbakkal. Némelyik  
                          csak rutinfeladat, de vannak olyanok is, me- 
                              lyekre először félelemmel és bizonytalan- 
                                  sággal tekintünk. De túl tudok rajta jut- 
                                       ni. Mert van egy alapos okom, ami- 
                                           ért meg akarom tenni. Tudom, mi- 
                                             ért akarok szembeszállni az utam- 
                                                 ban álló akadállyal, és ha ne- 
                                                     hezen is, de túljutni rajta. 

A szép őszi idő lehetőséget ad egy 
kis sétára, barangolásra, észrevenni a 
változatos őszi árnyalatokat, az ágas-
bogas fákat, melyek lassan végső útra 
engedik a leveleiket, és ha az ösvényen 
magunk elé nézünk, a formák és szür-

Persze nem mindegy, hogy 
milyen áron. Mert a tetteink 
közben hatnak másokra is. Ta-
lán úgy lehet ezt elképzelni, 
mit egy követ, melyet vízbe 
hajítanak. A kő hangosan csob-
ban, majd gyűrűket vet a ví-
zen. Hozok egy döntést, és a-
zok következménye, mint a 
kő által vetett gyűrűk a vízen, 
tovatűnnek, egyre nagyobb 
gyűrűket formálva, majd ré-
szére válnak a végtelennek tű-
nő felszínnek. Valahogy részei 
vagyunk egymás életének. Né-
ha kisebb hatással, néha na-
gyobbal, és néha életbevágó 
hatást okozunk egymásnak. 

Kövek. Kavicsok. Kőtöm-
bök. Ilyenkor ősszel, nekem a 
kő az állandóságra is utal, ar-
ra biztos pontra, amely ott 
van. Egyszerűen van. Ezért 
számomra a kő a Teremtőre 
utal, mind a hegyek kövei, 
mind a sírkő, amely már a 
végső útra mutat. 

„Akinek van füle, hallja 
meg, mit mond a Lélek az egy-
házaknak: A győztesnek rej-
tett mannát adok és egy fehér 
követ. A kövön új név van, a-
melyet senki más nem ért, 
csak aki megkapja.” (Jelené-
sek könyve 2,17) Mert a sírkő 
is egy jel. Egy fehér kő. Hi-
tem szerint jelzi, hogy ő már 
új nevet kapott és új életet 
kezdett ott, ahová majd én is 
el fogok jutni. 

Kövek. Kavicsok. Kőtöm-
bök. Az utamon a lábam elé ke-
rülő kő, az előttem tornyosuló 
kőfal, a vízben tovatűnő, gyű-
rűket okozó kő és egy különle-
ges fehér kő. Mindegyik üzen… 

M. Teréz nővér 

kés, barnás árnyalatok gazdagsága mutatkozik meg 
a lábunk elé kerülő köveken is. Némelyik kicsi, 
alig lehet felfedezni a falevelek között, a má- 
sik már nagyobb, a talpam alatt egy kis nyo- 
mást is érzek, mikor rálépek, sőt vannak 
olyan formák is, melyeket jobb kike- 
rülni a séta során. 

Kövek. Kavicsok. Kőtöm- 
bök. Milyen szépek is tud- 
nak lenni a letisztult 
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Mit jelent nekem az ősz? 
A tarka színek kavalkádját, a rozsdabarnától, narancssár-

gáig. Két szóval élve: a színek varázsát. De jelenti a csendet, 
a hosszú estéket, és a közös egymásnak ajándékozott bekuckó-
zós, beszélgetős délutánokat egy finom tea mellett, ahol egy-
szer csak életre kelnek a mesékben a közös emlékek. A mese 
nem mese, hanem a legkeményebb valóság. Ezt jól tudják 
azok, akik mesékkel foglalkoznak. Ha figyelmesen követed 
egy mesealak útját, te is mesehőssé válhatsz a saját életedben. 
Ez egy hosszú út. 

A mesékben a személyiségfejlődés különböző állomásai je-
lennek meg: a próbatételek igazából életfeladatokról szólnak. 
A mese nem racionális úton készít fel az életre, a helyes dön-
tésekre, hanem valami egészen különleges módon. Nem a 
problémamentes élet ígéretét adja, hanem annak a reményét, 
hogy még a legkisebbek is boldogulnak, ha adottságaikat és le-
hetőségeiket mozgósítják, ha nem hátrálnak meg az akadá-
lyok, megpróbáltatások elől. És soha ne feledjük, a főszereplő 
sohasem tökéletes, képes beismerni kudarcait, mert mindig 
tudja, hogy a hibák elengedhetetlenek a fejlődéséhez. 

A mesében minden mi vagyunk. Éppen úgy azonosulha-
tunk a legkisebb királyfival, mint a szegénylegénnyel is. A me-
sékben való elindulás jelenti a saját komfortzónánkból való ki-
mozdulást. Az útravalók egész biztosan az örömeink. A sárká-
nyok pedig nagyon gyakran a belső sárkányaink, a saját félel-

meink, kishitűségünk, amiket meg kell szelídítenünk. A segí-
tőtársak pedig mi mást is szimbolizálhatnak a mesékben, mint 
a társas kapcsolati hálónkat. 

Íme, Dr. Kádár Annamária mesepszichológus tízparan-
csolata. Azok a tapasztalatok, amelyeket gyermekkorában a 
mesékből sajátított el, és felnőttként tudatosított magában, me-
lyek mindannyiunk életében ajándékot hozhatnak, ha végig-
gondoljuk lelkünk mélyén. 
1. Lássam meg és fogadjam el a csodákat, a varázslatot! 
2. Merjek elindulni! Ha ott van a zsebemben a hamuban sült 

pogácsa és az atyai-anyai áldás, semmi baj nem érhet. A 
többi majd kialakul útközben. 

3. Keressem meg a saját utam, és azon haladjak! Ne siessek! 
Mindig vannak rövidítések, kényelmesebb megoldások, de 
ezek zsákutcák – soha ne térjek le a jó útról! 

4. Segítsek, ha olyan társakkal találkozom, akik a segítségemet 
kérik! Sőt, észre is vehetem őket, és magam is felajánlha-
tom a segítségemet. Tudjak segítséget kérni, amikor szük-
ségem van rá, és legyek képes elfogadni azt. 

5. A jóság, az őszinteség, a hitelesség nem mindig célravezető 
az adott pillanatban. Én azonban az a mesehős szeretnék 
lenni, aki felkapaszkodik az égig érő fa tetejére. És oda csak 
úgy lehet... 

 
 

 
 
 
 
 

Egyszer volt, hol nem volt, a nagy vizeken is túl, éppen ott volt a Kerek erdő. Igen, már önmagában a Kerek erdő is sok 
természetszerető embert vonzott. Nagyokat lehetet kirándulni a fák árnyékában, sőt szorgos erdészkezek gondoskodtak arról 
is, hogy a magas erdészlesekről meg lehessen figyelni az erdőben élő állatokat. 

Az erdő szépsége mellett azonban hamar híre ment, hogy a Kerek erdő jobb oldalán, három koraőszi napon, évről évre 
megszületik az Öröm Csodája. 

Történt pedig, hogy egy jól ismert felfedező elhatározta, hogy végére jár ennek a mendemondának. 
– Az öröm csodája! Na persze! Pont ősszel, amikor mindenki fázik és egyre szomorúbb lesz. Én ezt nem hiszem el – 

morgolódott, miközben elhelyezkedett titkos rejtekhelyén. 
Éppen csak annyi ideje maradt, hogy lerakja hátizsákját, máris nagy sokadalmat látott közeledni. Az érkező emberek 

azonban egyáltalán nem voltak sem vidámak, sem örvendezők. Egyszer csak, ki tudja, honnan, érdekes eszközök kerültek elő. 
Az íjak és nyilak mellett hamar kikerült egy hatalmas céltábla is. Ahogyan minden a helyére került, hamar előállt a mester. 

– Ki lesz az első bátor vállalkozó? Mindenki sorra fog kerülni. Aki a legügyesebben talál célba, az megkapja csodás 
jutalmát, hazaviheti a varázslatos nyílvesszejét. 

Kezdetben senki sem vállalkozott. Már a kárörvendés csillogott felfedezőnk szemében, mikor kiállt az első ember, kezében 
az íjjal és egy nyíllal. 

– Csak bátran! Emeld fel az íjat, célozz, húzd hátra a húrt és engedd útjára a vesszőt! – szólt a mester. 
És már repült is nyílvessző. Szépen, egyenesen és magabiztosan érkezett a célba. A jelenlévők legnagyobb örömére, ha-

talmas tapssal kísérve. A második próbálkozó nagyon magabiztosan ragadta kézbe az íjat. Fél szemét becsukva, hátát egye-
nesre húzva, fejét kicsit megemelve gyorsan útnak indította a nyílvesszőt. Az pedig nagy erővel érkezett a célba. 

– Nahát, olyan gyorsan suhant a nyíl, hogy még a suhanását is alig hallottuk! Biztosan ez lesz a nyertes nyílvessző… – 
kiáltozták nevetve, vastapssal kisérve az eredményt a nézők. 

Utolsóként egy aprócska fiúcska vette remegő kezeibe az íjat. Annyira izgult, hogy egészen belesápadt, beleszédült. 
– Na, ilyet még úgy sem láttunk – gúnyolódtak többen is hangosan. 
– Csak figyeljetek! – mondogatták az apró fiúcska barátai. 
És ekkor, éppen csak a kisfiú körül lágy szellő támadt. Gyengéd, puha érintése hamar bátorsággal töltötte el az aprócska 

fiú szívét-lelkét. És ekkor, ebben a pillanatban egy csodaszép, aranysárgán ragyogó falevél hullott a fiú húrt kihúzó mutató-
ujjára, és már repült is a nyíl. Nem is akárhogyan. Hatalmas ívet járt be suhanásával, és pontosan a céltábla közepébe 
érkezett, az ég felé mutató végével. Az egész tömeg, no meg a mi kíváncsi felfedezőnk is hatalmas mosollyal az arcán egyszerre 
kiáltotta: 

– Éljen! Éljen! 
És megtörtént ennek az esztendőnek az őszi csodája is: Öröm és barátság ragyogott minden ember arcán. A Kerek erdő 

őszi falevelei pedig minden arra járónak újra és újra elmesélik az öröm csodájának meséjét. Ha te is arra jársz, csak figyelj 
a meséjükre! 
 

Itt van ősz, itt van újra… 
„Eső esik. Fölszárad. Nap süt. Ló nyerít. Nézd a világ apró rebbenéseit.” – Radnóti Miklós 

 

6. Tiszteljem az ellenségeimet annyira, hogy csak szemtől-
szembe küzdjünk egymással, egyenlő esélyekkel! Fogad-
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jam el a vereséget! Én sem vagyok legyőzhetetlen. 
7. Küzdjek meg azért, ami nekem fontos! Ne adjam fel, ha el-

veszítek egy csatát! 
8. Nyugodtan kimutathatom az érzéseimet: örömömet, bánato-

mat, fájdalmamat, csalódottságomat. Így sebezhető leszek, 
ugyanakkor sebezhetetlen. 

9. Ne ítéljek, ítélkezzek felszínesen! A gebe gyakran egy elva-
rázsolt táltosparipa. 

10. Ne féljek a veszteségektől és a kudarcoktól, mivel ezek az 
önmagam felé vezető utazás részei! Legyek hálás ezekért is, 
mert sokkal többet tanulok belőlük, mint a sikereimből! 

+1. Emlékezzek rá: a sárkányok néha megszelídülnek! 
Ezek után mit jelent nekem az ősz? Nekem a Mindent: a múl-

tat, jelent és a jövőt jelenti! 
 

M. Erzsébet nővér
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sorszám Kérdések Meg-
fejtés 

1. Minek az ünnepe október 1-je? 
1. Fiatalok napja 2. Állatok világnapja X. Idősek világnapja  

2. Mikor van az állatok világnapja? 
1. Október 4. 2. Október 10. X. Október 22.  

3. Kinek a névnapján takarították be a kerti veteményeket? 
1. Petra 2. Orsolya X. Blanka  

4. Régen melyik napon kezdték a szőlőszüretet? 
1. Október 15. 2. Szeptember 15. X. November 15.  

5. Mi az az ökörnyál? 
1. Hosszúszemű eső 2. Kis pókok utazó hálója X. Réti virág  

6. Budapesten hol található az ’56-osok tere? 
1. II. kerület 2. XII. kerület X. XIV. kerület  

7. Minek lesz a kezdete október 30-a? 
1. Őszi napéjegyenlőség 2. Téli időszámítás X. Őszi iskolaszünet  

8. Ki a pásztorok védőszentje? 
1. Vendel 2. Gál X. János  

9. Mi a csillagjegye annak, aki október 28-án született? 
1. Mérleg 2. Skorpió X. Nyilas  

10. Melyik védett őszi virág nyílik Kenesén? 
1. Tátorján 2. Őszi kikerics X. Apró vetővirág  

11. Hazánkban 22 borvidék van. A válaszok közül melyik tartozik valamelyikhez? 
1. Kaposvár 2. Szeged X. Neszmély  

12. Mi az Őrség „zöld aranya”? 
1. Pisztácia 2. Tökmag X. Zöldalma  

13. Melyik madárcsoport vonuló? 
1. Veréb 

Gólya 
Bagoly 

2. Fecske 
Gyurgyalag 
Aranymálinkó 

X. Kakukk 
Hattyú 
Daru 

 

13+1. Melyik őszi zöldség a híres orosz borscs leves alapanyaga? 
1. Gomba 2. Cékla X. Karalábé  

 

ŐSZI TOTÓ 

 

 
    

    

    

    

Kalota Gizella: Valami 
 

Valami úgy hullámzik bennem. 
Mire partot ér, már a papíron 
kacskaringóznak a sorok. 

 
 
 
 



Balatonkenesei Hírlap                     – 24 –  2022. október 

A munkaerőpiac felélénkítése, valamint 
családpolitikai szempontból a 2022. évtől be-
vezetésre került a 25 év alatti fiatalok szemé-
lyi jövedelemadó (SZJA) mentessége. A ked-
vezmény azokra a hónapokra jár, amikor a fi-
atal munkavállaló még nem töltötte be a 25. 

életévét. Abban a hónapban vehető utoljára igénybe, amikor a 
fiatal munkavállaló betölti a 25. életévét. 

Az adómentesség összeségében igen jelentős, maximum 
781 ezer forintos többletbevételt adhat egy fiatal számára. A 
segítséggel a fiatalok egzisztenciális lehetőség felé indulhat-
nak el. Természetesen egymagában nem jelenti azt, hogy anya-
gilag minden megoldódjon, de betervezhető forrást biztosíthat. 

Azokat a fiatalokat is érinti a kedvezmény, akik esetleg di-
ákszövetségen keresztül vállalnak munkát. 

Felvetődik a kérdés: milyen jövedelmekre érvényes a ked-
vezmény? SZJA kedvezmény egyértelműen a munkaviszony-
ból származó jövedelmekre vehető igénybe. Ide sorolható a 
munkabér, az egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje vagy álta-
lányban megállapított jövedelme, európai parlamenti képvi-
selői vagy helyi önkormányzati képviselő jövedelme, kifizető-
vel kötött megbízási, felhasználási szerződésből származó jö-
vedelem, táppénz, mezőgazdasági őstermelői jövedelem, vá-
lasztott könyvvizsgálói jövedelem. Ingatlan bérbeadásából 
származó jövedelem után a kedvezmény nem vehető igénybe. 

A kedvezmény összege adóévenként eltérhet. Összege a 
mindenkori adóév legfeljebb a jogosultsági hónapok számának 
és a teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére a Központi 
Statisztikai Hivatal útján hivatalosan közzétett, a tárgyévet 
megelőző év július hónapjára vonatkoztatott nemzetgazdasági 
szintű bruttó átlagkeresetének a szorzata. Elsőre ez bonyolult-
nak tűnik, de a végeredmény a lényeg, ami a 25 év alattiakat 
mindenképpen pozitívan érinti. 

Az adómentesség érvényesítésénél nagy könnyebbséget je-
lent, hogy a fiatalnak nem kell kérnie, mivel a jogosultság ideje 
alatt automatikusan jár. Abban az esetben viszont, ha valaki 

nem szeretné igénybe venni, erről nyilatkoznia 
kell. Nyilatkoznia kell a fiatal munkavállalónak 
akkor is, ha adóelőleg-megállapítást kér. 

A számtalan adókedvezmény mellett további 
kérdések is felvetődnek. Ilyen lehet a más adó-
alap-kedvezmények igénybevétele. A 25 év alatti 
fiatalok kedvezményét a négy vagy több gyermeket 

nevelő anyák kedvezményét követően, de a személyi kedvez-
ményt, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt 
megelőzően kell mindenképpen érvényesíteni. Minden eset-
ben érdemes tájékozódni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. 

Jogalap: 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rend-
jéről szóló 2017. évi CL. törvény 

Egyéb információk: 
https://nav.gov.hu/ado/szja/25-ev-alatti-fiatalok-kedvezmenye 

Összeállította: Varga Ákos 
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szociálpolitikai kalauz 
25 év alatti fiatalok 

személyi jövedelemadó mentessége 
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Tündérkert 
 
Versek 
 
 
 
 

A kertbarát számára az ok-
tóber megannyi lehetőséget rejt 
a megújulásra. A fold méhe is-
mét megnyílik, várja, hogy el-
ültessük a megfelelő növénye-
ket a megfelelő helyre. Ha nem 
vagyunk biztosak magunkban, 
akár még egy esztendeig vagy 
tavaszig szemlélődjünk, figyel-
jük meg, hogy hogyan viselke-
dik a kiszemelt növény vagy a 
hely, ahová ültetni szeretnénk, 
és hogy a növényzet adottsága-
it illetően minden megfelelő-e. 

A talajt viszont ilyentájt érdemes feljavítani, szerves 
anyaggal feltölteni, darabosra felásni, hogy az áldott őszi-téli 
csapadék mélyebb rétegekbe tudjon húzódni. A hantok pedig 
a fagy hatására felaprózódnak, és porhanyósan kínálja fel ma-
gát a talaj a tavaszi munkálatokra. 

Ha gyümölcsfákat ültethetünk, ne feledjük az ültetőgödrö-
ket feltölteni szerves anyaggal, jó érett trágyával, komposzttal, 
hogy minél dinamikusabban tudjon a növény elindulni és szer-
teágazó, erőteljes gyökeret tudjon ereszteni. Ilyentájt is érde-
mes a frissen ültetett fát, díszbokrokat ültetéskor beiszapolni, 
hogy az apró gyökérszőrök közvetlenül a földdel tudjanak 
érintkezni. Így tudjuk a talajból legkönnyebben kiszorítani a 
levegőt. Jó, ha a gödörbe már ültetés előtt beverünk egy karót, 
hogy később a gyökerek ne sérüljenek. Rugalmas kötöző-
anyaggal stabilan rögzítsük a növényt, hogy a bolond szelek 
ne tudják elszakítani a frissen fejlesztett hajszálgyökereket. Jó 
praktika, hogyha a kötözőanyagunkat először a karóra cso-
mózzuk, majd egy nyolcas alakot formálva a fát kötjük hozzá, 
ezzel megakadályozzuk, hogy a karó megsértse a fa gyenge kis 
héját. Gondoskodjunk a törzs védelméről is, legalább egy jó 
méter magasan. Legjobb csirkehálóval, vagy amilyen anya-
gunk van, meggátolni a törzs vadak általi megrágását. 

Kiskertbe úgynevezett törpe fákat ültessünk – hosszú időn 
keresztül sok örömünk lehet bennük. Élménnyé válhat a róluk 
való gondoskodás és elfelejthetjük a létracipelést. Lombhul-
lató sövények telepítésére, akár formára nyírott, akár szélvédő 
sövényt akarunk telepíteni, az október a legmegfelelőbb idő-
pont. Azt a sávot, ahová a sövényeket ültetjük, legalább két 

ásónyom mélyen forgassuk meg, mivel a sövények megfelelő 
telepítés mellett akár évtizedekig a helyükön maradhatnak. Az 
ültetési hely földjébe bőségesen dolgozzunk be szerves anya-
got, a gyümölcsfákhoz hasonlóan.  Sövénynek lehetőség sze-
rint erős gyökérzettel és legalább öt-nyolc erős hajtással ren-
delkező növényt ültessünk. Minél egyöntetűbbek az ültetendő 
növények, annál egyenletesebb sövényt tudunk kialakítani. 
Gyertyánból (Carpinus betulus) vagy bükkből (Fagus sylva-
tica) álló sövény telepítéséhez csak többször iskolázott cserjét 
használjunk. Ha a többszöri átültetés eredményeképp megfe-
lelően fejlett hajszálgyökerei vannak, biztosan megered és ha-
mar növekedésnek indul. A gyertyán nagyon jól alakítható ki-
sebb kertek elkerítésére is, mivel igen keskeny sövény is ne-
velhető belőle. Ha lehet, 1–1,40 m magas husángot vásárol-
junk. A frissen ültetett növényeket locsoljuk és vágjuk vissza. 
A tő takarására a frissen lehullott lomb kiválóan megfelel. Ha 
a növényeket október közepére-végére elültetjük, akkor az 
erősebb fagyok beálltáig már fejlesztenek annyi hajszálgyöke-
ret, hogy tavasszal megfelelően növekedésnek induljanak. Ez 
az olyan robosztus kúszónövényekre is igaz, mint a borostyán 
(Hedera helix), vadszőlő (Parthenocissus) és jerikói lonc (Lo-
nicera caprifolium). Minden díszcserjének akkora tenyészte-
rületet biztosítsunk, hogy növekedési formájának megfelelően 
tudjon fejlődni. A díszcserjék telepítésekor a magasságukra is 
gondoljunk, alapvető, hogy a magasabb cserjék alkossák a hát-
teret és az alacsonyabbak legyenek elöl. 

Az oltás szervátültetésen 
alapuló szaporítási mód, a-
mellyel egy növényi részt át-
teszünk egy másik növényre, 
azzal, hogy a partnerek az ösz-
szeforradás után egy növény-
ként folytatják az életműkö-
désüket. A szaporításra szánt 
növényről vesszőt, gallyat, 
hajtást szedünk, és azt, vagy 
annak egy rügyét egy másik 
növényre, az alanyra, külön-
böző eljárással átültetjük. Az 
alany lehet kifejlett fa, gyöke-
res csemete, beérett vessző 
vagy gyökérdarab. Az oltás 
körébe tartozik a szemzés is. 
Ez esetben csak egy rügyet (szemet) ültetünk át a hozzá vágott 
kéreg- vagy szárszelettel (az ún. szempajzzsal) együtt. Az 
alany és az átültetett rész az összeolvadás után alkotja az olt-
ványt, amelynek gyökerét (vagy akár törzsét is) az alany adja. 
A ráoltott rész, amelyből a törzs és a korona, vagy csak a ko-
rona képződik, a nemes. 

A növényi előszövetek csak sebfelületükön forradnak, nő-
hetnek össze, tehát mindkét növényen sebet ejtünk. A sebeket 
egymásra illesztjük, oly módon, hogy minél szorosabban 
érintkezzenek. Illesztés és rögzítés után optimális környezet-
ben az oltás összeforr. A gyakorlatban alkalmazott oltásmó-
dok azt a célt szolgálják, hogy az eltérő vastagságú és fejlett-
ségű komponensek átvágott kambiumgyűrűje is összeilleszt-
hető legyen. 
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Az oltás sikerességének feltételei 
Az összeforradáshoz a szükséges tényezők megléte kell. 

Bármelyik feltétel hiánya vagy elégtelensége jelentősen csök-
kenti vagy megakadályozza az eredést. 
Biológia és környezeti tényezők 

● Az alany és a nemes között jó lenne az affinitás. A faj a 
saját fajtáinak és változatainak a legjobb alanya. A kö-
zeli rokonságban levő nemzetségek közötti oltások is 
gyakran eredményesek. 

● Fontos az alany és a nemes jó minősége (pl. megfelelő 
vastagság, kor, egészségi állapot). 

● Az oltás megfelelő időben való elvégzése az összeforra-
dás általában akkor a legjobb, ha az alany (már) vegetá-
cióban, a ráoltott növényrész pedig (még) nyugalmi ál-
lapotban van. 

● Az alany és a nemes azonos szövetei pontosan illeszked-
jenek. 

● Az összeforradás ideje alatt a nemes rész, illetve az oltás 
sebfelületei nem száradhatnak ki, és nem kerülhet közé-
jük víz. Ezért fontos a légmentes kötözés, valamint a kö-
tözésből kimaradt sebfelület lezárása, megfelelő sebke-
zelő anyaggal (oltóviasz, paraffin, sebbalzsam). 

● Az összeforradáshoz szükséges kambiumtevékenység 
hőmérsékletének 
– minimuma: 12-14 ⁰C 
– optimuma nyáron: 25-27 ⁰C 
– télen (üvegházban): 16-18 ⁰C. 

● Az oltás eredése akkor lesz tökéletes és tartós, ha ezt a 
hőmérsékletet a teljes összeforradásig, illetve a hegszö-

vetek (kallusz) beéréséig garantálni tudjuk. Ehhez a T-
szemzés esetében legalább három hétre, a chipszemzés 
során négy hétre, vagy egyéb oltásmódoknál hat-kilenc 
hétre van szükség. 

● Fontos a begyakorolt pontos munkavégzés, a pontos, 
szoros kötözés. A metszlapot kézzel nem szabad meg-
fogni! Általános higiéniai követelmények (kés, környe-
zet tisztasága) következetes betartása. 

Az oltás után két napon be-
lül a metszés felületén barna 
réteg képződik. A megvágott 
sejtek kiömlő, és a vágási felü-
let közelében lévő sértetlen 
sejtek plazmája barnul meg. 
Ez az elsődleges elválasztó ré-
teg. Később a kambium és 
részben az érintetlen háncs 
parenchimatikus sejtjei osz-
tódni kezdenek és kalluszt 
(parenchimaszövetet) képez-
nek, amely, mint köztes szö-
vet, kitölti az alany és nemes 
közti részt. A sejtosztódás az 
alanyon indul meg először, s csak később a nemesen. A két 
komponens által fejlesztett kallusz bizonyos idő múlva foko-
zatosan egymásba kapcsolódik. A kalluszok összekapcsoló-
dása és továbbosztódása után az összeillesztett részek egyre 
szorosabban préselődnek egymáshoz. Az alany a sebzések szé-
lein vastag sejtpárnát fejleszt, amely benyúlik a nemes szöve-
tei közé. A normális kapcsolat akkor kezd kialakulni, amikor 

a kambium táján képződött parenchi-
maszövet másodlagosan újra me-
risztémává válik, kambium-, illetve 
kezdetleges szállítóelem-hidakat hoz 
létre. Ezeknek a hidaknak addig kell 
kialakulniuk, amíg az oltóvessző az 
alanyból jövő impulzusokra reagálni 
képes. Ha nagyon kiszárad, akkor 
nem forrad össze. 

Végül az alany és a nemes közötti 
kalluszban is teljessé válik a kambi-
umgyűrű, amely befelé fatestet, kifelé 
háncstestet differenciál, és a két kom-
ponens egyesül. Az összeforradás 30-
60 nap alatt fejeződik be. A kambium 
egyesüléséig az oltóvesszőnek jól kell 
gazdálkodnia a vízzel, mert csak úgy 
fognak rajta a szállítóedények kifej-
lődni. 

Bollók Ferenc
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Kihajolok kertemre: kankalinok, ki-
kericsek, krókuszok, kukacvirágok, kö-
virózsák, kaktuszok, kökörcsinek, kevés 
konkoly. Komoly, konok kedvemet ki-
rángatja kedélyes Kenese. Kellemes ki-
város; Katica kenyere, kiflije kiváló, ke-
mény kétezrest kérnek. Két Coop kínálja ka-
jáját, kólát, kevertet, Kőbányait, kompótot, 
kivit, kefirt. A kisbolt kapujánál közben kati-
cabogarak keringenek. Közvetlen közelük-

ben Kálvin és a kelet-balatoni faszobor. A körforgalom kiváló. 
Keletebbre kultúrház, katolikus és kálvinista kegyhely. Ke-
ményfejű kálvinisták kórusban kántálnak, katolikus keresz-
tények keresztvizezik kacsójukat, keblüket, kettösük ke-
resztyén. Kilátónál kinézhetünk Káptalanfüredig. Közelben 
káprázatos kőkeret, Keneséről költeményeket kifundált kel-
lemetes költő (kivétel: Soós Lajos) kriptája, kőoszlopa. Ki-
díszített katolikus kispad. Katonák közössége, kerítés kö-
zött káprázatos. Kelet- s nyugatnémetek kijárnak, krizan-
témmal kezükben. 

Kenese Könyves Kálmán korában Knyéza vala, kutyafejű 
keleti katonák kíméletlenül kifosztották a községet, (kivétel: 
Tatárlikakban) kucorogtak a kliensek. Kenese környékén Ka-
jár, közelében Kuncze és Kóbor kóborol korán kelve. A ki-
hagyhatatlan Bajor (kivétel!) a kivételes kabarészínész (kivé-
tel: én, a Gyula, meg az Ottó, a Tót Ottó) Koóssal (Kislány a 
zongoránál, Kapitány, kapitány… kivétel: Sír a telefon) kar-
öltve kacagtatta a község közönségét, kertjükben és a kocsmá-
ban. Kora reggel, kikeletkor kihajóztak, kólás (kivétel: viszkit) 
kóstolgattak kíméletlenül. Kedves kettősük krónikánkból ki-
hagyhatatlan. A kenesei kikötő közelében, két kedves kófic 
(kivétel: Heilig Gabi és Eszményi Viki) kohol keresetlen kife-
jezésekkel könnyűzenét, kuplékat (kivétel: Én csak egy vidéki 
lány vagyok). 

Kenesén kikötött a Kisfaludy, a keneseiek kedvükre közö-
sen kuncoghattak. A kenesei kilátó közelében különleges két-
laki kóró kel ki, késő nyáron kergeti a kései klíma (kivétel: tá-
torján). A kenesei kőhídnál a kálvinista korifeusok kitörték a 
katolikusok kocsijának kerekét, kidobálva a katolikus kegytár-
gyakat. A kúria könyvtár, kikölcsönözhetünk keresett könyve-
ket, kiadványokat, a könyvtáros kisasszonyok kedvesek. A 
kultúrház különleges kiállításokkal kedveskedik a környék kí-
váncsi közönségének. Kijutunk a kidíszített kormányzati köz-
ponthoz, a kartársak készséggel köszöntik és kiszolgálják a 
köznépet. A fürdőhely, kurort kinn a kikötőnél: kukorica, ki-
rántott keszeg kapható (kivétel: Eleven kihagyhatatlan kré-
mese, kókuszgolyója, képviselőfánkja). Kerékpárosok kerekez-
nek Kenese kátránnyal készült, kikövezett kerékpárútjain. A 
kerekezésnek külön kormánybiztosa van, a korábbiakban a 
karját kíméletlenül kitörték a kőrendőrök. 

Kenesén korán kelni kellemetes. Kárognak a koromfeke-
ték, kifütyülik a kanárik a külföldre kitántorgott, kegyetlenül 
kitelepítettek kisgyerekeit, kisleányait, közben kedvesen kóri-
cálnak, mint a kárókatonák és kormoránok, ki-kijárnak Kis-
Ázsiát köszönteni. Körforgalomnál kocsma, kisvitorlásnak ki-
nevezve, kerek korsókkal, később kisvendégló, kilencezer kell 
koponyánként. 

Kenesére kirándult kora nyártól, Pilinszky (kivétel!), ki-
váló költőnk. Közoktatási kisiskola kapta a költő kereszt- (ki-
vétel: vezeték) nevét. 

Kissé kifáradtam a káktól. A kák nem olyan kák. 
Ki s mi van még kával: kérészéletű keszegek, krónikus ku-

kaclógatók kisvízbe, késő esti kártyázó 
korhelyek, kedélyes kandallók, kedve-
ző környülállások, keresztanyák és ke-
resztapák (ld. Keresztapa), kivagyi kő-
gazdagok, kellemetlen külsejű kihívó 
kocsmatündérek, kivételes képviselők, 
kihasználatlan kertek, koraérett körték, 
(ele)ktronikus körték, kifogásolható köz-
világítás, kedvező közbiztonság, kiszá-
mítható kukázás, küzdésre kész (kivé-
tel: polgárőrök), kitüntetett (kivétel: 
Tájház), koncertek a kálvinistáknál és a 
kies (kivétel: Széchenyi parkban). Kos-
suth kimaradt a környéken, de a Kos-
suth képmás körülbelül kettedik a kő-
szobrok közül a Kárpátok karéjában. 
Komoly kiterjedésű (kivétel: tornacsar-
nok) körbeöleli a kisdiákok kellemes 
környezetét. 

Kenese kedves, Kenese kedélyes, Ke-
nese kiváló, Kenese kitűnő, Kenese ki-
fogyhatatlan, Kenese képzett, Kenese 
különálló, Kenese kigyúrt, Kenese kert-
város, Kenese kiszámíthatatlan, Kenese 
különleges, a Kenesei (kivétel: Hírlap) 
Krisztinája körmöl, kompjuterezik, ked-
vesével közlönyt és képeket készít, ke-
rékpározik (kivétel: hegyre fel), kuckó-
jukban, s nem kunyhójukban, kitakarít, 
kimos, kutyát kerget. 

Kenese (kivétel: Örök!). 

Majláth Mikes László: 

Kedélyes Kenese
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Az egyik feljelentés kapcsán indult eljárás adatai szerint is-
meretlen elkövető hatmillió forinttal károsított meg – adat-
halász oldal használatával – egy veszprémi férfit. A sértett 
egy gyerekcipőt kínált eladásra az egyik internetes adásvételi 
oldalon. Egy vevőként jelentkező felhasználó futárszolgála-
ton keresztül kérte a cipő kézbesítését, majd az eladónak el-
küldte a szállító cég linkjét. A link használata a sértettet – 
észrevétlenül – egy adathalász portálra irányította, ahol kivá-
lasztotta a bankok sorából saját pénzintézetét, majd megadta 
netbankos azonosítóját és jelszavát. Az ismeretlen elkövető 
ezután néhány percen belül két utalást is végrehajtott egy kül-
földi számlára, ezzel összesen 6 millió forint kárt okozva a 
veszprémi férfinek. 

Az ügyben a Veszprémi Rendőrkapitányság 2022. augusztus 
31-én csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított 
nyomozást. 

A fenti esethez hasonló – tartalmilag szinte teljesen azonos – 
további bejelentések érkeztek a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság illetékességi területén az elmúlt időszakban, 
ezért a rendőrség nyomatékosan kéri az internetfelhasz-
nálókat, hogy fokozott óvatossággal, kiemelt figyelemmel 
kezeljék a különféle webes eladásokat, vásárlásokat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az alábbi információk elolvasásával, betartásával 

jelentősen visszaszorítható, 
hogy valaki online csalás áldozatává váljon. 

Az adathalászok jellemzően egy hamisított weboldalon 
keresztül próbálnak személyes és pénzügyi adatokhoz (ti-
pikusan felhasználói név, jelszó, bankkártya adatok) jutni. 
Megbízható elektronikus weboldalak, szervezetek, ban-
kok, kereskedelemmel foglalkozó online fizetési szolgál-
tatók ismertségét kihasználva, azok weboldalát lemásolva 
igyekeznek bizalmába férkőzni. 
A csalók e-mailt vagy közösségi oldalon, illetve egyéb 
üzenetküldő szolgáltatáson keresztül üzenetet küldenek
a címzettnek, amiben ráveszik az e-mailben vagy üzenet-
ben szereplő hivatkozás megnyitásra. Arra kérik a felhasz-
nálót, hogy jelentkezzen be valamilyen megbízható szer-
vezet (pl. levelezési szolgáltató, PayPal, eBay, bank) hon-
lapjához nagyon hasonlító weboldalon, amit a csalók 
üzemeltetnek, és így a megadott személyes és pénzügyi 
adatok hozzájuk kerülnek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipikus „átverős” üzenetek 

● Frissítse jelszavát az alábbi lin-
ken! 

● Lépjen be a fiókjába, ellenkező 
esetben 24 órán belüli törlődik!

● A mellékelt számla befizetésé-
hez a linken adja meg a bank-
kártya adatait! 

 

 
Árulkodó jelek – e-mailek, üzenetek 

Bár az adathalász e-mailek és üzenetek egyre kifinomul-
tabbak, viszonylag könnyű felismerni, hogy az e-mailt 
vagy üzenetet csalók küldték: 

● a küldő e-mail címe hasonlít valamelyik megbízható 
szervezetéhez, de attól eltér, például 
○ a második szintű tartomány névben: google helyett

gooogle vagy gOOgle vagy, 
○ a legfelső szintű tartomány nevében (.hu, .com, stb.) 

google.com helyett google.xyz, 
● a szervezet hivatalos e-mail címe helyett privát ema-

ilről érkezik: például: support@paypal.com helyett 
paypal@gmail.com, 

● olyan szolgáltató nevében küldték ki, akivel nem ál-
lunk kapcsolatban, 

● a levélben használt megszólítás általános, nem szere-
pel benne a címzett neve, 

● a szöveg helyesírási, nyelvhelyességi hibákat tartal-
maz, magyartalan, valószínűsíthető, hogy fordító-
programmal készült, 

● bár a megadott link látszólag hasonlít az eredeti oldal 
címére, a kattintás után a címsorban teljesen más je-
lenik meg. 

 
Javaslatok a sértetté válás megelőzésére 

● Mindig ellenőrizze, hogy valóban a feladónak tűnő sze-
mély, szervezet küldte az e-mailt! 

● A bankok nem kérnek e-mailben bankkártya adatokat, 
más szervezeteknek pedig ne adja meg azokat! 

● Online történő bankkártyás fizetésnél mindig győződjön 
meg arról, hogy valódi bank oldalon adja meg az adato-
kat, más oldalon (pl. kereskedő oldalán) ne adja meg 
azokat! 

● Amikor belép egy banki vagy bármilyen más oldalra, 
győződjön meg arról, hogy az valóban ahhoz a szerve-
zethez tartozik! Felhasználói nevet és jelszót csak tanú-
sítvánnyal rendelkező (https előtag) oldalon adjon meg!

 

Forrás: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmeg-
előzési Osztálya által összeállított ELBIR – Elektroni-
kus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer 
2022. szeptemberi száma 

Vigyázat, csalnak a „vevők”! 
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt időszakban több fel-
jelentés is érkezett egy „újfajta” csalási módszerrel kapcsolatban. 
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Varga L. Krisztina: Hét év után... 
Hét éve, hogy tőlünk messze mentél, 
elvitted magaddal barátságomat. 
Hét éve, hogy földből ágyat vetettél, 
itt hagyva fájó szíveket és könnyes arcokat. 

Hét éve már, hogy neved olvasom, 
egy kő őrzi, s vele elhamvadt tested. 
Hét éve, hogy nem csitul hiányod, 
mardosva a lelket, fájdítva szíveket. 

Tested porcelánba zárva, de lelked 
galambszárnyon repked közöttünk, 
kik még élünk, de az idő könyörtelen, 
s gyorsan eljár, hiába könyörgünk. 

Mondd, ha látsz engem, gondjaimban 
s örömteli pillanatban, milyen vagyok? 
Él-e bennem az a barát, ki akkor voltam, 
a hét év megőrzött, vagy megváltoztatott? 

Nyughelyedről végtelen távolba látni, 
szélesre tárult a csodás horizont. 
A Balaton kékje az égre világít, 
s messze viszi a szél hangos sóhajom. 

Gondolataimban apró részletek játszanak, 
akárha felhők kergetik a nap sugarát. 
Lelkemben örök kérdések nyugszanak: 
miért hagyja el a lélek földi otthonát? 

Míg erre választ nem kapok, mennem kell. 
Múltamat őrzi az idő, a jövőm bizonytalan. 
Nehezen szokja meg a szív s vele a lélek, 
hogyha elmúlik az élet, a testnek hamva van. 

Balatonkenese, 2022.augusztus 22. 
 

Kalota Gizella: Búcsúzni kell 
 

Búcsúzni kell. 
Elengedni nehéz, 

de meg kell tenni. 
Nincs más út. 
Elment a szerettünk. 
Elment a támasz. 
De a szeretete velünk maradt. 
Örökre, örökké. 
Ez éltessen, ez késztessen 

maradásra, az életre. 
Benned él Ő tovább. 
Visszük az örökségünk. 
Most már bennünk élnek. 
Bennünk élnek! 
Emeljük fel a fejünket! 
Legyünk méltók az 

örökségünkre. 
Álljunk a lábunkra! 
Most már boldogsággal 

telt szívvel. 
Köszöntsük a holnapot. 
Köszönjük az életünk. 

 

Szemerei Gábor: 
Legfőbb kívánság 

Az emberek azt mondogatják: 
Valaki hullócsillagot lát, 
Teljesül a legfőbb kívánság. 

Most hullócsillag nélkül teszem, 
Kívánok én is, de csak egyet, 
Hogy tiszta, húros hangszer legyek. 

Egyik húrom legyen mosolyom. 
Ragyogjon mindig arcomon, 
Legyen úrrá belső harcokon. 

Másik húrom legyen a hangom. 
Másoknak bátorítást adjon, 
Szelíd vigasztalást támasszon. 

Harmadik legyen a hallásom. 
Harsognak néma kiáltások, 
Meghallgassak felebarátot. 

Alsó szólam húrja a lábam. 
Készen legyen az indulásra, 
Odaérjen mindig céljába. 

Fő húrom legyen a két kezem. 
Sose üssön, bizony úgy legyen, 
Lágyan simogasson, ha lehet. 

És legyek gitár vagy zongora, 
Az égi Mester üljön oda, 
S legyen köztünk mindig harmónia. 

Hangolja belém az Ő hangját, 
Tisztán szólaljak keze nyomán, 
Életemnek szép dallamán. 

Szemerei Gábor: 
Serdüljetek hozzám című könyvének 

107. oldalán 

Az egyik unokánk születésnapján hangzott el. 
Kívánom, legyen a Legfőbb kívánság a Hírlap ol-
vasóinak, aki éppen a születésnapját ünnepli és 
keresi a megfelelő szavakat. 
Szeretettel: 

Németh Gyuláné 

Bayer Emil: Ősszel, este 
Harangszó száll 

az esti égen… 
Harangszó száll, 

amint régen, 
Felidézi 

gyermekkorom, 
Meglegyint és 

tovaoson, 
Tovaszáll a 

csendes éjben… 
Harangoznak: 

Érted, értem… 
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A Nagy Kavicsháború 
I. rész: A különös varázsero 

Messze-messze, az Óperenciás-tengeren is túl, kopár he-
gyek között hömpölyög az Adamas folyó. A Lándzsa-csúcsot 
elhagyva egy völgyben két aprócska országot választ el egy-
mástól a víztükör. Berillia és Korundia ez a két talpalatnyi or-
szág. Manapság nem hallunk róluk a hírekben, lakói a világtól 
elzárva, békességben élnek évszázadok óta. 

Ám minden áldott békét megelőz egy zord összecsapás. 
Azt mesélem most el nektek, hogyan, s miért tört ki a két or-
szág legádázabb küzdelme, a Nagy Kavicsháború. 

Történetünk idején Berilliában a bölcs Gregor király, Ko-
rundiában a jóságos Henrik király ült a trónon. Igen jó barátok 
voltak, gyakran együtt vadásztak, s utána együtt tivornyáztak. 
Különös, de a sors úgy hozta, hogy a két királyi családhoz 
ugyanazon a napon látogatott el a gólya. Gregor királynak 
erős, egészséges fia született, kinek a Mirkó nevet adták. Hen-
rik király felesége egy aranyhajú kisleánynak adott életet, akit 
Mirindának neveztek el. 

Nagy volt a boldogság a folyó mindkét partján, s örömük-
ben az uralkodók megegyeztek, hogy háromévente együtt fog-
ják ünnepelni gyermekeik születésnapját. 

Elröppent három esztendő, a kisbabákból előbb totyogó, 
majd szaladgáló kisgyermekek lettek. A nevezetes napon Gre-
gor és hitvese kézen fogták Mirkót, s elindultak Korundiába, a 
közös ünnepségre. Ahhoz, hogy odajussanak, át kellett kelniük 
az Adamas folyón. A folyó közepén húzódott egy kis sziget, 
oda egy komp vitte át a királyi családot. Egy fertályóra alatt 
átsétáltak a sziget túloldalára, onnan kőhíd vezetett Korundia 
földjére. Mirkó királyfi útközben, amit csak meglátott, kavi-
csot, bogarat, madártollat, mindent a zsebébe gyűjtött. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Épp időben érkeztek Henrik király várába. Az udvaron már 
javában készültek a vattacukrok, sistergett a zsír a palacsinta-
sütőben. Volt sok móka, kacagás egész nap. Délután a szülők 
leültek teázni, míg a gyerekek a platánfa alatt az ajándékokkal 
játszottak. Egyszer csak éktelen ricsaj, kiabálás támadt. Mon-
danom sem kell, a két csemete csúnyán egymásnak esett. A 
királyfi ráncigálta a kis hercegnő haját, ő pedig véresre kar-
molta a kisfiú arcát. Hamar szétválasztották őket, s kérdezték, 
mi történt. 

– Nem adja vissza a fényes köveimet! – duzzogott Mirkó. 
 

 
 

A szülők szeme elkerekedett, mikor meglátták, hogy tün-
döklő piros és zöld kövek, rubinok és smaragdok ragyognak a 
babaház tetején. Senki nem értette, honnan származhat a kincs. 
Mirkó egyre csak azt hajtogatta, hogy ő gyűjtötte azokat a 
földről útközben. Valódi magyarázat nem született, így végül 
megosztoztak a drágaköveken. A smaragdokat Mirkó vihette 
haza, a rubinokat odaajándékozták Mirindának. Ettől helyre-
állt a béke, s a kövek hamarosan a két ország kincstárába ke-
rültek. 

Telt-múlt az idő, a gyermekek nőttek, okosodtak. Elröp-
pent újabb három esztendő. Illő volt, hogy ezúttal Mirkó szülei 
rendezzék az ünnepséget. Gregor király kitett magáért, ká-
posztás lángost ettek, málnaszörpöt ittak, volt nagy dínomdá-
nom. 

Délután a két király félrevonult a könyvtárszobába egy 
sakkpartira. Márványtáblán játszottak, fekete és fehér kőből 
kifaragott bábukkal. Jól megszorongatták egymást, hullottak a 
bábuk mindkét oldalon. 

Még tartott a parti, mikor besettenkedett a szobába a két 
gyermek. Elcsenték a leütött bábukat, s a padlón kezdték azo-
kat tologatni. Amint Mirkó kacagva forgatott a kezében egy 
fekete huszárt, lássatok csudát, a sakkbábu hirtelen csillogó 
zöld smaragddá változott. Még ugyanabban a pillanatban Mi-
rinda kezében egy hófehér bástya lángoló vörös színbe öltö-
zött. 

Pár perc múlva már csak a fehér királynő őrizte eredeti szí-
nét, azon a gyermekek össze is vesztek. Egymás kezéből pró-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mivel színes figurákkal úgysem lehet rendesen sakkozni, 
ezek is bekerültek a kincstárba, s a történtek lassan feledésbe 
merültek. 

Eltelt újabb három esztendő, Mirkó és Mirinda immár ki-
lencévesek lettek. Ez alkalommal Korundiában egy álló hétig 
tartott az eszem-iszom. Furcsa, de egész héten semmi csete-
paté nem történt. Mikor az utolsó áfonyás fánk is elfogyott, 
Gregor király és családja elindult hazafelé. Henrik és kislánya 
elkísérték a vendégeket egy darabon. Együtt kocsikáztak át a 
szigetre a komphoz. 

– Kellenek a babaházhoz! –
védekezett Mirinda. 

bálták a figurát kiráncigálni, mígnem verekedéssé fa-
jult a dolog. Mirkó hátracsavarta a hercegnő kezét, ő 
meg jól sípcsonton rúgta a királyfit. 

Mire a szülők lecsitították a gyerekeket, az udvari 
tudós kikereste a mindent tudó könyvéből a csodás je-
lenség magyarázatát. 

–  Felség, a sakk-készlet nagyon régi, senki sem 
tudja már, hogy a bábukat miből faragták. Én úgy hi-
szem, nem kőből készültek, hanem sárkánycsontból. 
A nőstények hófehér, s a hímek éjfekete csontjaiból. 
Köztudott, hogy a sárkánycsont tisztalelkű emberek 
kezében drágakővé válik. S ugyan kinek lehetne tisz-
tább a lelke, mint az ártatlan gyermekeknek? 

–  Na és az a világos vezér? – kérdezte Henrik. –
Az miért nem változott át? 

– A harag árnyékot vetett a lelkükre. Amíg le nem 
csillapodnak, nem történik meg újból a csoda. 
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Miközben a kompra vártak, Gregor lábához egy csillogó 
smaragdot sodort ki a hullám. Meglepve lehajolt a drágakőért, 
s akkor vette észre, hogy a közelben még több színes kő csil-
lámlik a habokban. 

Csakhamar kiderült, mi is történt. A gyerekek feljebb sza-
ladtak a folyó mentén, s ott kacsázni kezdtek a lapos, kerek 
kövekkel. Amit a kezükbe vettek, az nyomban átváltozott. A 
fekete kövek zölden, a fehérek vörösen kezdtek ragyogni, még 
mielőtt a vízbe értek volna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gyan lehetséges, hogy a közönséges folyami kavicsok is drá-
gakővé változtak? 
– Uram, királyom, nem lehet más magyarázat, mint hogy azok 
nem egyszerű kavicsok. Tudvalevő, hogy az ősidőkben a Lán-
dzsa-csúcs oldalában sárkányok éltek. Azt gondolom, a folyó 
kimosta a csontjaikat, azok pedig a hullámokban apróra törtek, 
simára csiszolódtak, s végül a mi szigetünkön partra vetődtek. 

Eltöprengett ezen a király, s végül ezt sütötte ki: 
„Lehet, hogy az okos fiamat most feldühítette az a buta 

csitri, de holnapra a lelke kitisztul, s akkor a varázslat ismét 
működni fog.” 

Másnap megparancsolta, hogy egy markos legény szeké-
ren menjen a szigetre, ami kavicsot talál, azt mind lapátolja fel, 
és hozza az udvarba. El is indult a szakács jól megtermett fia, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olyan vehemenciával védte mindkét király a maga igazát, 
hogy majd megpukkadtak a méregtől. Végül, mivel nem ju-
tottak dűlőre, dérrel-dúrral hazamentek. 

Henrik még aznap megküldte a hadüzenetet Berilliába. 
Gregor válaszul kivontatta a folyópartra a nagyágyút. Mire a
nap leszállt, a Korundiába vezető hidat rommá lőtték. 

Ne higgyétek, hogy ezzel a harcok véget is értek. Ellenke-
zőleg, most kezdődött csak az igazi haddelhadd. Az éj leple 
alatt vakmerő korundiai vitézek egy ladikon átkeltek a folyón.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A nagyágyút rátolták a kompra, majd az egészet felgyújtották, 
és a folyóba süllyesztették.  

Attól kezdve nem volt kegyelem. Megindult a toborzás, s 
egy hét múlva katonák árasztották el a folyó mindkét partját. 
S nem csak ácsorogtak ott, hanem lőtték is egymást szakadat-
lanul. A számtalan golyóbis és nyílvessző elsötétítette az eget.

Kilenc éven át váltakozó szerencsével folyt a küzdelem, 
melyet a történelemkönyvek a Nagy Kavicsháború néven je-
gyeztek fel. Hogy mi lett ennek a szörnyű háborúnak a vége, s 
hogyan alakult Mirkó királyfi és Mirinda hercegnő sorsa, meg-
tudhatjátok jövő hónapban, a következő részből. 

Csesznák András
Illusztráció: Dietz Annamária

 

de pár óra múlva futva tért vissza, s teli volt kék-zöld 
foltokkal. 

– Kegyelem szegény fejemnek – hajlongott Gre-
gor király előtt. – A szigeten egy korundiai emberbe 
botlottam, aki szintén kavicsokért volt ott. Összevere-
kedtünk, egymás szekerét összetörtük, s a folyóba 
dobtuk. 

Irtózatos haragra gerjedt Gregor király. Összetrom-
bitálta a palota testőrségét, és az élükön maga kompo-
zott át a szigetre. Az első ember, akivel szembetalálta ma-
gát, az éppen Henrik volt. Ő is a saját vitézeivel érkezett.

– Mégis, hogy képzeled, hogy feldúlod a földe-
met?! – förmedt rá Gregor egykori jóbarátjára.  – A fo-
lyó ősidők óta Berilliához tartozik. S ha a folyó a mi-
énk, akkor miénk a sziget is, amit a víz közrefog. 

– Nem úgy van az! – ellenkezett Henrik. – Hiszen 
nagyapám a szigetet a híddal országunkhoz csatolta. 

 

 

Nosza, a két király lerúgta a topánkáját, s mindket-
ten térdig gázoltak a folyóba, hogy zsebükbe gyűjtsék 
a kincseket. Egy-egy nagyobb kőért szinte ölre men-
tek, kié is legyen. 

Látták ezt a gyerekek, s Mirkó epésen megje-
gyezte: 

– Milyen durva a papád, nézd, hogy fellökte az 
enyémet! 

– Dehogyis! – feleselt Mirinda. – Csak visszaadta 
neki a kölcsönt. 

– Jó, de a tied kezdte az egészet! 
– Nem, mert a tied! 
Megint összekapott a két gyerek, s attól kezdve 

már egy kő sem változott át. Mikor a komp megérke-
zett, a könnyes búcsú elmaradt, mindenki sértődötten 
ment a maga útjára. 

Hazaérve Gregor király kérdőre fogta a tudóst. Ho-
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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 
Október 4. (kedd) Kommunális 
Október 11. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
Október 18. (kedd) Kommunális 
Október 24. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Október 25. (kedd) Kommunális 
 Lomtalanítás 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Október 2. (vasárnap) Kommunális 
Október 9. (vasárnap) Kommunális 
Október 11. (kedd) Zöldhulladék 
Október 18. (kedd) Kommunális 
Október 24. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Október 25. (kedd) Kommunális 
 Lomtalanítás 

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

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

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

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

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

Gyűjtse inkább biológiailag lebomló zsákba, 
vagy komposztáljon! 

 

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

A közterületen lévő hulladéktárolók 
NEM KOMMUNÁLIS SZEMÉT TÁROLÁSÁRA VANNAK! 

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

 

Kommunális és zöldhulladékos zsákokat 
a következő helyeken lehet vásárolni 

tudják megvásárolni 

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

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

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

TELEK 
 Vízparti építhető vagy nem építhető telket, 

esetleg telekrészt keresek Kenesén. 
Elérhetőség: 06 20/448-75-53 vagy (ha lehet, 
inkább e-maiben): bauge.julie@gmail.com 

ELADNA, VENNE 
 Eladó 3 m3 litéri aprósóder, 1 m3 áráért! 1 db 

eredeti orosz kerékpár, nem használt. 
1 246-25-45; 06 31/780-23-42 

KIADÓ, ELADÓ 
 Balatonkenesén apartman egy főnek hosszú 

távra kiadó. Érd.: 30/690-53-85 
 

Fekete Gyémánt Szépségszalon 
Férfi, női és gyermekfodrászat. TC Jaguar 

meleg ollós hajvágás, 
pedikűr, gyógypedikűr, manikűr, műköröm, gél-

lakkozás, kozmetika. 
Szeretettel várom a kedves vendégeket! 

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

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

 

Hirdessen a Balatonkenesei Hírlapban! 
Hirdetési méretek és árak: 

Teljes oldal, A/4-es méret: 20.000.- Ft 
Fél oldal, 12,5 cm x 18 cm: 10.000.- Ft 
Negyed oldal (álló vagy fekvő) 

8,5 cm X 12,5 cm vagy 12,5 cm x 8,5 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 

Őszi totó – 23. oldal 
A helyes válaszok: 

1. x – Idősek világnapja 
2. 1 – Október 4. 
3. 2 – Orsolya 
4. 1 – Október 15. 
5. 2 – Kis pókok utazó hálója 
6. x – XIV. kerület 
7. 2 – Téli időszámítás 
8. 1 – Vendel 
9. 2 - Skorpió 
10. x – Apró vetővirág 
11. x – Neszmély 
12. 2 – Tökmag 
13. 2 – Fecske, gyurgyalag, 

aranymálinkó 
13+1. 2 – Cékla 

 

 

 

 

Legyen 
ez az 
Ön 

hirdetésének 
helye! 

 
Hirdessen 
a Balaton- 

kenesei 
Hírlapban! 



  Balatonkenesei Hírlap                     – 34 –     2022. október 

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: 88/550-293; 88/550-294; 
88/550-295 
balatonfuzfo.kormanyablak@veszprem.gov.hu 
http://kormanyablak.hu 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, szerda: 8:00-18:00 

Kedd: 8:00-15:00 
Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-13:00 
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL 

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 
BALATONALMÁDI 

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

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, szerda: 8:00-18:00 

Kedd: 8:00-15:00 
Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-13:00 
HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY 
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Telefon: 88/550-709; 88/550-720; 
88/550-716 
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 
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: 8:00-19:00 

Szerda: 8:00-16:00 
Csütörtök: 8:00-16:00 

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: 
II. KENESE NAPJA – VASVÁRY-TÓTH TIBOR FOTÓJA 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: OKTÓBER 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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