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Kalota Gizella: Valóság 
Valóság talaján állok. 
Valóság lábán járok. 
Néha elkalandozom. 
Néha álmodom. 
Vágyakban élek. 
Vágyódva nézek. 
Gondolataimban máshol élek. 
Máshogy nézek. 
Valóság. 
Vágy. 
Álom. 
Mi a valóságom? 
Mi a valóság? 
Valóság, hogy élek. 
Valóság az álom. 
Valóság a világom. 

 

Ha megkérdezünk tíz embert, melyik 
az év legsötétebb hónapja, nagy való-
színűséggel kilencen a novembert fog-
ják megnevezni. Való igaz, már korán le-
száll az est, reggelenként meg a nap ké-
sik a felkeléssel. Ráadásul egyre hűvö-
sebb lesz, na meg jönnek a felhők is – 
gyakran borongós az idő. Nem a legvi-
dámabb körülmények. Ebben a szomor-
kás hangulatban emlékezünk a hónap 
elején azokra, akik már nincsenek köz-
tünk. Tegnap még itt voltak – és legyen 
ez a tegnap két hete vagy harminc éve 
–, még beszéltünk, de maradt egy befe-
jezetlen mondat. Ami ott függ térben és 

időben mindaddig, amíg ránk is sor nem 
kerül. 

De szépségeket is tartogat a novem-
ber, amit érdemes észrevennünk: például 
érdekes rendezvényeket. A Nők a Bala-
tonért Egyesülettől megszokhattuk, hogy
élen járnak a „zöld gondolatok” terjesz-
tésében. A november 19. és 27. között 
rendezett Európai Hulladékcsökkentési 
Héthez kapcsolódóan idén is programok-
kal várnak gyerekeket, felnőtteket, olyan 
hasznos ötletekkel, mint hogy hogyan 
tudjuk vegyszermentessé tenni a háztar-
tásunkat. És várnak mindenkit november 
12-én is, a Márton-napi libaságokon. 

Balatonkenese is kapcsolódott a IX. 
Országos Rajzfilmünnep rendezvényei-
hez: november 18-19-én a Kultúra Házá-
ban várják a rajzfilmkedvelőket. Termé-
szetesen elsősorban a gyerekeket, de lesz 
 

Szerkesztői előszó 
 
November 

 

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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kifejezetten a felnőttebb korosztálynak 
szóló program is. 

Lapunk további részében beszámo-
lunk az elmúlt időszak eseményeiről, 
az októberi megemlékezésekről, a tut-
zingi testvérváros küldöttségének láto-
gatásáról. Sportolóink továbbra sem tét-
lenkednek, az ő sikereikről is szólunk, 
Szűcs Anikó interjújából pedig egy ki-
vételes sportembert, Kelemen Nórát is-
merhetik meg. A gyermek- és ifjúság-
védelem magyarországi történetéről írt 
Varga Ákos, és a Mesesarokban folyta-
tódik a Nagy Kavicsháború. 

Adjanak egy esélyt a novembernek! 
Megérdemli! 

Nagy Krisztina 

Kecskés József: Hazafelé 

A víz csendben fodrozódik. 
Messze vitorlák, sirályszárnyak. 
Tompa dohogás: kikötöttünk… 

Jó a megállás, a vállra dobott kabát, 
Szemed nyugalma, nádszálak zenéje. 

Semmi robbanás, örvény, borulás, 
Bennünk az örök megújulás. 

Így megyünk a mólón hazafelé, 
(talán végre hazafelé!) 

Kigyújt az est. 
Tüzek lobognak, izzik az éj. 

Nem fáj már… 
Miénk a fény! 
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Ilyenkor a természet már befelé fordul, 
de ez nem jelenti azt, hogy az ősz nem 
tartogat szépségeket. 

Sajnos a minket körülvevő világban 
nem ennyire nyugodt a helyzet. Ahogy 
az állampolgárok, úgy az önkormányza-
tok is megérzik a növekedő energiaára-
kat. Balatonkenesén ez a közvilágítás ese-
tében például kilencszeres ár a két évvel 
korábbihoz képest. A gáz tekintetében 
még nem látunk számokat, de ott is nagy 
mértékű drágulásra vagyunk felkészül-
ve. Az Önkormányzat azon dolgozik, hogy 
egy olyan stabilizációs csomagot rakjon 
össze, ami biztosítja az alapvető szolgál-
tatások – az óvoda, a szociális gondosko-
dás, a konyha, a Hivatal, a Városgond-
nokság – zavartalan működését. Önként 
vállalt feladataink közül a Kultúra Háza 
csökkentett időben ugyan, de nyitva lesz 
és rendelkezésre áll az egyes személyek 
és a csoportok számára. Próbálunk min-
den forintot megfogni, spórolni, a fel-
használt energiamennyiséggel takarékos-
kodni. Ezzel együtt azt is látjuk, hogy a 
jelenlegi bevételeinkből ezt nem fogjuk 
tudni kigazdálkodni, ezért a Testülettel 
egy olyan biztonsági kompenzációs cso-
magot dolgozunk ki, amellyel a rászoru-
lókat – esetleg az adó kérdésében – tá-
mogatni tudjuk, a nagyobb adófizető 
erővel rendelkezőket pedig fokozottabb 
közteherviseléshez való hozzájárulásra 
sarkallni. Abban bízunk, hogy Önkor-
mányzatunk ki tud építeni egy olyan 
rendszert, amely a rászorulók válláról ter-
het vesz le, és ezt úgy osztja szét, hogy 
az erősebb teherbírással rendelkezők se 
rokkanjanak bele. Ezzel a település biz-
tonságos működését garantálni tudjuk. 
Mindez komoly munka és nagy feladat. 
Szinte tojáshéjon táncolva, egyensú-
lyozva és patikamérlegen számítva i-
gyekszünk a terheket újra elosztani, az 
adózói struktúrát átgondolni. Ezzel 
együtt azonban a lakosság számára a szo-
ciális tűzifaprogramba való becsatlako-
zással újabb segítséget szeretnénk nyúj-
tani. Ennek pályáztatása jelenleg folya-
matban van. 

 
 
 

Új korszak kezdődik a Kippkopp 
Óvoda és Bölcsőde életében, Andrejkáné 
Dalman Szilvia vezetésével. Az intéz-
mény 2021/2022. évi beszámolóját a kép-
viselők elfogadták, és megköszönték dol-
gozói munkáját. 

Tárgyalta és elfogadta a Testület az 
Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodá-
sáról szóló beszámolóját. 

Szó esett Balatonkenese 2023. évi ren-
dezvénytervéről is. Tavaly decemberben 
hoztak róla döntést a képviselők: a követ-
kező évi rendezvénykeretről előre hozva 
szavaznak, hogy a szervezőmunka meg-
kezdődhessen, a fellépőket le lehessen 
kötni. Mint Szabó Andrea, a Balatonkene-
sei Művelődési Ház és Könyvtár megbí-
zott intézményvezetője elmondta, négy 
nagy rendezvényben gondolkodnak, de 
fontosnak tartják, hogy a programkínálat a 
helyi lakosok és a vendégek igényeit is ki-
elégítse, és a szezon hosszabbá váljon. A 
Testület úgy határozott, a művelődési ház 
12 millió forint költségkeret terhére te-
gyen javaslatot az említett négy nagy ren-
dezvény programjára vonatkozóan. 

Ahogyan már értesülhettek róla, a Kul-
túra Háza épületében működik tovább Ba-
latonkenese könyvtára. A gyűjteménynek 
eddig helyet adó épület a Református Egy-
házközség tulajdona, a város eddig tőlük 
bérelte a könyvtár céljaira. Tekintve, hogy 
az intézmények működési költségei az 
energiaárak miatt jelentősen megnőttek, a 
rezsimegtakarítás és optimalizált működés
szempontjából is logikus lépés a gyűjte-
mény Kultúra Házába történő költözteté-
se. A könyvtár területe nem lesz kisebb, az
állomány elfér, és közösségi tér is rendel-
kezésre áll. – A könyvtár épületének kor-
szerűsítésére vonatkozóan is több hozzá-
szólás érkezett a képviselőktől, amelyet a 
Református Egyházközséggel egyeztetnek.
A város mindenképp szeretné rendbehozni 
ezt az értékes, ikonikus épületet. 

Intézményvezető-helyettesnek nevez-
ték ki a Művelődési Ház és Könyvtár ren-
dezvényszervezőjét, Tóth-Renczes Kata-
lint. Megbízatását 2022. október 1-től tölti 
be. – Szintén a Művelődési Házhoz kap-
csolódó hír, hogy módosult a rendelkezés-
re állási és nyitvatartási idejük, melyet táb-
lázatunkban láthatnak. 

Időszerűvé vált a város honlapjának
korszerűsítése. Hat igen és egy nem szava-
zat mellett a testület úgy határozott, hogy 
a korszerűsítést a honlapot eddig üzemel-
tető Synaptix Bt. végezze. 

Lemondott az irodahasználati jogáról 
a Kultúra Háza épületében a Balaton Ke-
leti Kapuja Turisztikai Egyesület, miután 
felbontották szerződésüket a Magyar Tu-
risztikai Ügynökséggel. Ezzel a Tourin-
form Iroda címről is lemondtak. 

Indul a város a Bakony és Balaton Ke-
 

 
 

November van. A turistaszezon u-
gyan elcsendesült, de Kenesén folynak 
az Önkormányzat beruházásai. A Berek-
ben épül az út, az építkezés során felme-
rülő problémákat a lakókkal karöltve 
igyekszünk kezelni. Már új aszfaltréteget 
kapott a Bocskai és a Petőfi utca, s hama-
rosan nekiáll a kivitelező a Soós Lajos 
utcai járda felújításának, az Óvoda és a 
Bajcsy-Zsilinszky utca közötti több mint 
száz méteres szakaszon. Ha az idő en-
gedi, az Alsóréti út és a Kosztolányi utca 
építése is elkezdődik. – Közben befeje-
ződött az Európa Kulturális Fővárosa pá-
lyázaton elnyert víziszínpad és a Széche-
nyi park felújításával kapcsolatos be-
szerzés. A park rehabilitációja az időjá-
rástól függően heteken belül megvalósul, 
s kezdődik a sétányok kialakítása. Ta-
vaszra, március 31-re egy megújult kör-
nyezet vár mindenkit. Befejeződött az 
odavezető kerékpárút kialakítása is – az 
út menti fákat a héten ültették el, a gon-
dozásuk folyamatos. 

Azzal a jó hírrel is szeretnék szolgál-
ni, hogy hosszú évek után végre lehető-
ségünk nyílik a Bakó-patak iskola mel-
letti gyűjtőjének rendbetételére, mely a 
közel egy éve megkötött szerződés alap-
ján valósulhat meg, tavaszra. Ezzel az is-
kola környezete rendezett lesz, a nádas-
sal és iszappal feltöltött rész tisztává, és 
a 21. századi turizmus számára is hívoga-
tóvá válik. 

Az év vége – bár az idő szomorkás, 
hiszen ma is köd honol a tájon – a befelé 
forduláson és a várakozáson is túlmutat, 
mert lesznek még jeles alkalmak: e cikk 
írásakor még előttünk áll a Tök jó nap, a 
Márton-napi vigasság. A település egyik 
legjobban várt, talán legikonikusabb ün-
nepi gyülekezete, a Mindenki karácso-
nya is tervezés alatt van. Bízom benne, 
hogy ez az időszak a programokban min-
denki számára tartogat kedves elemeket 
– szeretettel várjuk a Kultúra Háza prog-
ramjaira az érdeklődőket! 

Továbbra is kérem: amennyiben bár-
kinek segítségre van szüksége, vagy az 
ismeretségi körükben olyan személyről 
tudnak, akinek segítenünk kell, azt jelez-
zék az Önkormányzatnak, ahogy eddig is 
tették: igyekszünk a problémákra megol-
dást találni. 

Jurcsó János – polgármester 
 

Átgondolt döntések Köszöntöm a Ba-
latonkenesei Hírlap 
olvasóit 2022 novem-
berében! Reméljük, még 
ebben a hónapban is lesz 
részünk jó időben, és a 
szabadban élvezhetjük ezt. 

 
 
 

Szeptember 29-i ülésén először a házszámozás és a közterület-elnevezés rendjéről 
tárgyalt a Képviselő-testület. E kérdésben új rendelet alkotása vált indokolttá, mivel a 
korábbi szabályozások jogszabályalapjai időközben módosultak. A most elfogadott ren-
delet egyebek mellett arról is rendelkezik, hogy az ingatlanokon a házszámtáblát az ut-
cafronti kerítéseken vagy az épület közterületi homlokzatán, az utcáról látható módon 
kell elhelyezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a házszámtábla az ingatlanon bárhol, de 
látható helyen legyen. 
 

A szeptemberi és az októberi testületi üléseken történt 
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leti Kapuja Közhasznú Egyesület által meghirdetett VP6-19.2.1.-7-
2-17 kódszámú, Helyi identitást és közösségi együttműködést se-
gítő fejlesztések támogatása című pályázaton. Az elnyert összeg-
ből fedett színpadot készíttetnének, valamint 95 db UV álló mű-
anyag széket szereznének be. 

Befogadta a Testület a Kenese Marina-Port Zrt. településren-
dezési eszközökre vonatkozó módosítási kérelmét, mellyel ingat-
lanjuk beépíthetőségének mértékét szeretnék 20-ról 30%-ra emelni. 

Lezárult a véleményezési és partnerségi egyeztetési eljárás a 
Balatonkenese, 8 hrsz. alatti ingatlan (a volt MÁV üdülő) telepü-
lésrendezési eszköz módosítása iránti kérelem ügyében. Az állam-
igazgatási szervek a tervmódosítást nem kifogásolták. A Képvi-
selő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal azt a döntést hozta, hogy 
mivel az érdekelt szervektől a véleménykérő levélre érkezett ál-
lásfoglalások szerint a területen tervezetten megvalósuló fejlesz-
tések által jelentős környezeti hatás nem várható, így környezeti 
vizsgálat lefolytatása és környezeti értékelés készítése nem szük-
séges. 

A továbbiakban idén is kiírta a Testület a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, valamint meg-
határozták a 2022/2023. tanévre vonatkozó, kötelező felvételt biz-
tosító iskolai körzethatárokat. 

Elutasította a Képviselő-testület a Magyar Kerékpáros Tu-
risztikai Szövetség kerékpáros E-bike töltőállomás és szervizosz-
lop telepítésére vonatkozó kérelmét, valamint nem támogatták a 
Balatonakarattyával közös temető fenntartását. 

Tárgyalta és elfogadta a Testület Balatonkenese Fenntartható 
Energia és Klíma Akciótervét. A terv elkészítésének célja, hogy 
meghatározza a város CO2 alapkibocsátási készletét, és ennek is-
meretében olyan javaslatokat tegyen, amelyekkel ez az érték 
2030-ra 40%-kal csökkenthető. Az Akciótervet teljes egészében 
a www.balatonkenese.hu honlapon tekinthetik meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az október 27-i testületi ülésen elfogadták a képviselők az 
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének mó-
dosítását. Erre az előre nem ismert, illetve nem tervezhető állami 
támogatások miatt van szükség. 

Tárgyalta a Testület a helyi adókról szóló önkormányzati ren-
delet tervezetét. A képviselők nem egyszerű adóemelést, hanem 
az adók rendszerének teljesfelülvizsgálatát, átstrukturálását terve-
zik. Mint Jurcsó János polgármester elmondta, az emelkedő ener-
giaárak és más költségek miatt ez az időszak nagy próbatétel elé 
fogja állítani az önkormányzatokat és a magánszemélyeket is. Ah-
hoz, hogy az Önkormányzat a rászorulókat védeni tudja, nagyobb 
bevételre lesz szüksége. A kidolgozandó rendszer lehetőséget fog 
nyújtani arra, hogy a rászorulókat segíteni, mentesíteni tudja, míg 
azok, akik jobban hozzá tudnak járulni a település stabil működé-
séhez, ebben nagyobb mértékben részt vehessenek. Az adók mér-
téke 2013 óta nem változott Balatonkenesén, így a lépést ez is in-
dokolja. A képviselők a tervezetet négy igen szavazat és két tar-
tózkodás mellett továbbtárgyalásra javasolták. 

Döntést hoztak a képviselők a hivatali helyiségen és munka-
időn kívüli házasságkötés engedélyezéséről és az ezért járó több-
letszolgáltatás ellentételezésének ügyében. Az anyakönyvvezető-
nek fizetendő céljuttatás mértéke 2023. január 1-től módosul, de 
20% kedvezmény illeti meg a kérelmezőket, amennyiben legalább 
az egyikük igazoltan balatonkenesei lakóhellyel rendelkezik. 

Igazgatási szünetet rendeltek el a Polgármesteri Hivatalban 
2022. december 27. és december 30. között. A Hivatalban foglal- 
 

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2022. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSA 

Bevétel: 1.112.217.533 Ft 
Kiadás: 439.947.393 Ft 

BALATONKENESE VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA 
Kiadás 
● Személyi juttatások: 40.289.649 Ft bérjellegű kifizetés, az éves 

tervezett összeg 41%-a. 
● A munkaadót terhelő járulékok: 5.427.149 Ft, az éves tervezett 

összeg 41%-a. 
● Dologi kiadások: 23.500.004 Ft, az éves tervezett összeg 33,5%-a. 
● Felhalmozási kiadások: online pénztárgép a strandokra, színpad 

ponyvájának cseréje, kisértékű tárgyi eszközök. 
Bevétel 
● Intézményi működési bevétel: 20.719.488 Ft, az éves tervezett 

összeg 28,6%-a. 
● Irányító szervtől kapott működési támogatás: 16.388.769 Ft, az 

éves tervezett összeg 16,8%-a. 

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR / 
BALATONKENESEI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

Kiadás 
● Személyi juttatások: 5.809.540 Ft bérjellegű kifizetés, az éves ter-

vezett összeg 33,9%-a. 
● A munkaadót terhelő járulékok: 840.940 Ft, az éves tervezett 

összeg 36,4%-a. 
● Dologi kiadások: 5.892.670 Ft, az éves tervezett összeg 13,5%-a. 
● Felhalmozási kiadások: többek között könyvvásárlás. 
Bevétel 
● Intézményi működési bevétel: 1.601.428 Ft. – Terembérlet, újság 

hirdetéseinek díja, pályázati forrás. 
● Irányító szervtől kapott működési támogatás: 13.506.068 Ft, az 

éves tervezett összeg 21,6%-a. 

BALATONKENESEI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
Kiadás 
● Személyi juttatások: 47.889.677 Ft bérjellegű kifizetés, az éves 

tervezett összeg 45%-a. 
● A munkaadót terhelő járulékok: 6.666.366 Ft, az éves tervezett 

összeg 46,4%-a. 
● Dologi kiadások: 7.688.625 Ft, az éves tervezett összeg 44,3%-a. – 

Főleg szoftverek bérlése, kommunikációs szolgáltatások. 
● Felhalmozási kiadások: 282.120 Ft. – Kisértékű tárgyi eszközök. 
Bevétel 
● Intézményi működési bevétel: 5.308.712 Ft. – Esküvők utáni el-

járási díj, a választásra és a népszámlálásra kapott állami norma-
tíva. 

● Irányító szervtől kapott működési támogatás: 61.352.863 Ft, az 
éves tervezett összeg 45,3%-a. 

 
 

koztatottak többsége a nyári időszakon kívül az év végi időszak-
ban tervezi kivenni szabadsága egy részét, így a munkatársak és a 
gazdaságosság szempontjából is indokolt az igazgatási szünet. 

Az ülésen tárgyaltak a nyári szezon tapasztalatairól is. A na-
pirendi ponthoz a Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár, a 
Városgondnokság, Balatonkenese Polgármesteri Hivatalának Köz-
terület-felügyelete és a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesü-
let nyújtott be beszámolót. Az értékelés során felkérték Séra Zsol-
tot, a Városgondnokság vezetőjét, hogy tegyen javaslatot a strandok 
látogatószámának növelésére. A képviselők a beszámolókat elfo-
gadták, és megköszönték az intézmények dolgozóinak munkáját. 
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A továbbiakban a Testület elfogadta a Kipp-Kopp Óvoda és 
Bölcsőde 2022/2023. évi munkatervét, azzal, hogy 2023. május 
10-ig készüljön felmérés arról, kik igényelnek ügyeleti felügyele-
tet augusztus második hetében. Ugyancsak elfogadták a Város-
gondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatát, s elutasították 
a Bezerédj Vízi Sport és Kulturális Egyesület területbérbeadással 
kapcsolatos kérelmét. 

A testületi ülések felvétele a Youtube-on megtekinthető. 
– nk – 

 

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2022. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSA 

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Kiadás 
● Személyi juttatások: 14.907.449 Ft, az éves tervezett összeg 

38,4%-a. 
● A munkaadót terhelő járulékok: 2.347.949 Ft, az éves tervezett 

összeg 46,3%-a. 
● Dologi kiadások: 52.136.097 Ft, az éves tervezett összeg 52,3%-a. 
● Működési célú pénzeszközátadás 
● Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.860.035 Ft. – Segélyek, szociális 

juttatások. 
● Működési célú támogatás államháztartáson belül: 126.695.869 Ft. 

– A szociális és a köznevelési társaságnak nyújtott támogatás. 
● Elvonások és befizetések: közfoglalkoztatotti járulék, szolidaritási 

hozzájárulás. 
● Működési célú támogatás államháztartáson kívül: a lakossági ivó-

víz- és csatornaszolgáltatás támogatására a szolgáltatónak utalt ösz-
szeg, civil szervezetek és egyéni pályázók támogatása. 

● Beruházások: 23.000.000 Ft. – Pavilonok beszerzése, kisértékű tár-
gyi eszközök. 

● Felújítások: 21.823.175 Ft. – A Táncsics utca és a Kálvin János tér 
felújítása. 

Bevétel 
● Közhatalmi bevételek: 131.711.669 Ft, az éves tervezett összeg 

57,2%-a. – Adók. 
● Intézményi működési bevétel: 12.407.842 Ft. – Közterület-hasz-

nálati díj, lakbérbevételek, továbbszámlázott költségek. 
● Működési célú támogatások államháztartáson belül:  

237.973.024 Ft. – Normatív hozzájárulások, központosított támo-
gatások, kötött felhasználású és egyéb támogatások. 

● Felhalmozási bevételek: 57.829.143 Ft. – Három Magyar Falu 
Program pályázati támogatása: Alsóréti és Kosztolányi utca fel-
újítása: 44.662.849 Ft; Óvoda és Soós Lajos utcai járda felújítása: 
7.820.429 Ft; urnafal kialakítása: 5.345.865 Ft. 

STRANDBEVÉTELEK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSA 
(Jegyeladás, WIBIT és napozóágy-bérbeadás) 

Megnevezés 2022 2021 2020 
Bezerédj 24.283.500 Ft 17.161.000 Ft 15.426.200 Ft 
Vak Bottyán 60.559.500 Ft 50.367.700 Ft 43.704.120 Ft 
Szabadstrand 6.000.000 Ft 6.000.000 Ft  
Teniszpálya 364.000 Ft   
Bringa Büfé 1.000.000 Ft   
WIBIT 9.118.000 Ft 4.000.000 Ft 2.500.000 Ft 

A STRANDOK LÁTOGATOTTSÁGA 
Megnevezés 2022 2021 2020 
Bezerédj 29.282 fő 28.037 fő 28.955 fő 
Vak Bottyán 53.576 fő 58.620 fő 60.859 fő 
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„Köszönjük, hogy helyettünk voltak hősök”
Az 1956-os forradalomra emlékeztünk 

 
Tisztelt megjelentek! Kérem, hogy engedjék meg, hogy ki-

csit időutazva elevenítsük fel a legfontosabb mozzanatokat! 
1956-ra az ország lakossága két dolgot kívánt mindennél job-
ban: legyen vége a kommunista diktatúrának, a szovjet hadse-
reg pedig hagyja el az országot. „Ruszkik haza!” – zengett a 
jelszó az egész országban, és néhány napra el is hittük: szaba-
dok és önállóak lehetünk egy demokratikus országban. Nagy 
Imre bejelentette a Varsói Szerződésből való kilépésünket, és 
kinyilatkoztatta hazánk függetlenségét. Azonban hamar kide-
rült: a szovjetek kivonulása csak színjáték, taktikai lépés volt, 
és hamarosan letartóztatták a tárgyalni érkező Maléter Pált, 
majd megindultak a szovjet tankok. Magyarország egyedül 
maradt, mint már annyiszor a történelem folyamán. 1956 
őszén a Szabad Európa Rádió által beígért amerikai ejtőernyő-
sök nem érkeztek meg. Azonban a forradalom vérbe fojtása 
előtt volt tíz-tizenhárom reményteljes nap. Tíz-tizenhárom 
olyan nap, amikor történelmet írtunk. A miniszterelnök, a 
munkástanácsok, az írók, a művészek, az egyetemisták, a kö-
zépiskolások, a fővárosiak és a vidéken élők mindannyian ré-
szesei és alakítói voltak Magyarország sorsának. Ledőlt Sztá-
lin szobra, láttuk lehullani a vörös csillagokat az épületek te-
tejéről, és a legsötétebb sztálinista diktatúra Rákosi Mátyásos-
tul elenyészett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi a mai napon azokra emlékezünk, akik ezért áldozták fel 
életüket, szabadságukat, hagyták el hazájukat, hogy a 21. szá-
zad magyarjai békében, biztonságban és jólétben élhessenek.
Mi, akik szeretjük a szépet és a jót, a békét és a tisztességet,
nem szeretnénk több hőst ünnepelni. Nekünk van elég, nekünk 
elég, aki van. Mi szeretnénk, ha együtt, egymással összefogva,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jurcsó János polgármester ünnepi beszéde 
Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplők! 
Október 23-a Magyarország legfiatalabb ünnepe. Ezen a 

napon olyan emberi tulajdonságokat ünneplünk, mint a haza-
szeret, az igazságérzet, a tisztesség, a becsület, a demokráciába 
vetett hit, az összetartozás, az önfeláldozás. Ezzel együtt olyan 
fogalmakat utasítunk és ítélünk el, mint az árulás, hazugság, 
eltiprás, jogfosztottság, szabadságjogok korlátozása, diktatúra, 
személyi kultusz, titkosrendőrség, névtelen feljelentés – és so-
rolhatnám még hosszan, hiszen a korszakot fémjelző politikai 
berendezkedés bővelkedett bennük. Ezek a szavak és kifejezé-
sek jellemezték történelmünket hosszú évtizedekig, időnként 
nyíltan megjelenve, máskor elpalástolva, 1989-ig. Egészen ad-
dig hazugságban nőtt fel minden korosztály, így az enyém is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rendszer ellen elkövetett bűnökről szóltak a tanóráink, arról, 
hogy ellenforradalom és lumpen elemek, arról, hogy október 
23-i zavargások – és természetesen arról, hogy a helyzet meg-
oldását november 4-én a megérkező szovjet tankok jelentették. 
Persze megoldást jelentettek, de nem a szabadságát elérni, és 
megvédeni akaró magyarok számára kedvező módon. A pro-
paganda ellenére mindannyian tudtuk, ezek hazugságok. Ott-
hon, a szűk családi körben kevesen beszéltek a szovjetek baráti 
segítségnyújtásáról, sokkal többen arról, hogy melyik ismerős 
vagy rokon mikor hagyta el kényszerűségből, esetleg egy jobb 
élet reményében a hazáját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerencsére 1989 és a 90-es évek rendszer- és szemlélet-
változást hoztak. Új tények láttak napvilágot, megtanultunk 
máshogyan gondolkodni, megismerhettünk eddig elrejtett és 
elhazudott sorsokat és történeteket, így más fényben, talán szí-
nesebben láthattuk az addig egyszínű, meghamisított történel-
münket. 

 

veszekedés és acsarkodás 
nélkül ünnepelhetnénk. Ha
egyetlen és nagy koszorút 
tehetnénk le, mindannyi-
unk nevében. Nem külön-
külön koszorúznának a pár-
tok, jelképezve, hogy egy-
mással kibékíthetetlen el-
lentétben állnak, és vélt i-
gazságaik birtokában kizá-
rólag sajátjuknak tekintik 
a hősöket és az ünnepeket. 
Mennyivel közelebb áll-
nánk a valódi nemzeti ösz-
szefogáshoz, ha a narrátor 
csak a koszorút elhelyezők
neveit olvasná, és nem kel-
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lene hozzáfűzni, ki melyik pártot, platformot, csoportot képvi-
seli. Ha az számítana, kire emlékezünk, és nem az, hogy ki 
mondja a beszédet. Az hasonlítana ahhoz az összefogáshoz, 
ami 1956-ban tizenhárom napig reményt adott. Szenteljük hát 
figyelmünket a még köztünk levő hősöknek, köszönjük meg 
nekik, amit értünk tettek, s ne hagyjuk, hogy politikai pártok 
sajátítsák ki ünnepeinket, hőseinket. Ők a mi hőseink, a ma-
gyarok hősei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt megemlékezők! Én most itt Ambrus Árpi bácsira 
nézek, és neki mondok köszönetet. Köszönjük szépen, Árpi 
bácsi! Köszönjük, hogy helyettünk voltak hősök, köszönjük, 
hogy értünk váltak mártírrá! 

Végezetül engedjék meg, hogy 1956 eseményeit így jelle-
mezzem: a forradalom olyan esemény volt, amire népünk jog-
gal büszke. De mindannyiunk érdeke, hogy sose ismétlődjön 
meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Október 6. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, Pölten-
berg Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knézićh Károly, 
Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Au-
lich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly tábornokok 
és Lázár Vilmos ezredes, valamint Batthyány Lajos mi-
niszterelnök halálának napja az 1848-1849-es forradalom 
és szabadságharc vérbe fojtásának szimbóluma lett. 
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A rendszerváltozás után a kormány 2001 novemberében 
nyilvánította nemzeti gyásznappá október 6-át. 
A hagyományok szerint Balatonkenesén is megemlékezést 
tartottunk.
Jurcsó János polgármester úr beszédét követően a Pilinszky 
János Általános Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskola 6. 
osztályos tanulóinak műsora hangzott el. Felkészítő peda-
gógus: Baloghné Fecsó Zsuzsanna. 
Balatonkenese Város Önkormányzata, a Pilinszky János Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Kippkopp 
Óvoda és Bölcsőde, a Balatonkenesei Művelődési Ház és 
Könyvtár és a Nők a Balatonért Egyesület helyi szervezeté-
nek képviselői helyezték el az emlékezés virágait. 

Fotó: Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Új felhívások 
a Nemzeti Együttműködési Alap 

keretében 
TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM 

VESZPRÉM MEGYE JÁRÁSAIBAN 
Értesítjük a civil szervezeteket, hogy 2022. október 3-án meg-
jelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nem-
zeti Együttműködési Alap 2023. évi pályázati kiírásai. 
A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy 
szakmai programjának megvalósítására és működésének 
biztosítására fordítható összevont támogatás 2023.” című, 
NEAO-KP-1-2023 jelű és a „Helyi és területi hatókörű ci-
vil szervezetek egyszerűsített támogatása 2023.” című, 
NEAG-KP-1-2023 jelű pályázatainak célja a civil szerveze-
tek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el. 
A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren 
keresztül (NIR) lehet benyújtani. 
A pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok letölthe-
tőek a 
https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.html 

illetve a 
www.bgazrt.hu 

oldalon. 
Bővebb információ az alábbi honlapon: 

www.veszpremicivil.hu 
vagy telefonon: 

88/401-110 
 

Hirdetmény 
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton kári a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi elismerő címek és kitüntetések 
alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 13/2011 (X.28.) önkormányzati rendelete alapján 

a Balatonkenese Jövőjéért és a Balatonkenese Kultúrájáért díj 
adományozásához az adományozott személyekre tegyen javaslatot a következők szerint: 
Az adományozott személyekre az ajánlatot indoklással együtt 2023. január 10-ig a Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági és Sportbizottsághoz 
címzett, zárt borítékban nyújthatja be, a Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal recepcióján (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.). 
A Balatonkenese Jövőjéért Díj alapításának célja azoknak a személyeknek az elismerése, akik a településen a nevelő-oktató munkát 
elősegítve, a fiatalabb és idősebb generációk együttélésében, városunk közösségi életének formálásában több évtizedes, kiemelkedő munkát 
végeztek és ezzel olyan életművet alkottak, mely méltó arra, hogy az önkormányzat elismerését elnyerje, és a jövő generáció számára ezen 
személyek munkáját példaként állítsa. A díj csak természetes személyeknek adományozható, évenként legfeljebb két fő kaphatja. 
A Balatonkenese Kultúrájáért Díj adományozható a kultúra, a művészet és a közművelődés területén dolgozó azon személyeknek, kö-
zösségeknek, akik legalább 5 éves kiemelkedő szakmai múlttal, példamutató magatartással, aktív közéleti tevékenységgel rendelkeznek. 
Magas színvonalú munkájukkal elősegítik Balatonkenesén a kultúra, illetve a művelődés fejlődését. A díj adományozásának nem feltétele, 
hogy az adományozott az önkormányzattal vagy bármelyik intézményével, illetve az önkormányzat fenntartásában lévő társulással bármi-
lyen jogviszonyban álljon vagy állott. 

Jurcsó János polgármester 

végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil tár-
sadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának se-
gítése, a működési költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai 
programjai megvalósításának támogatása révén. 

A pályázatok beadási időszakai: 
A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai 
programjának megvalósítására és működésének biztosítására for-
dítható összevont támogatás 2023.” című kiírások tekintetében: 

2022. október 3. 10.00 
– 2022. november 2. 14.00 között. 

A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támo-
gatása 2023.” című pályázati kiírás tekintetében: 

2022. október 17. 8.00 
– 2022. november 16. 14.00 között. 
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Tisztelt Lakosság! 
Az alábbiakban tesszük közzé 

a Fiorács Kft. tájékoztatását: 
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Papkeszi-
Küngös települések közelében található, a Fio-
rács Kft.-hez tartozó sertéstelep okozta szag-
hatások csökkentését vállalatunk továbbra 
is kiemelt feladatként kezeli. Ennek céljából 
hamarosan újabb, remélhetőleg még hatéko-
nyabb lépést tudunk tenni. 
A szaghatások csökkentése érdekében egy elő-
zetesen megtekintett és számos referenciával 
rendelkező technológia telepítése mellett dön-
tött cégünk, melyet már a következő hígtrágya-
keverés- és kitermelés alkalmával tervezünk 
beüzemelni. A technológia lényege, hogy egy 
nagy hatótávú, fúvókákkal felszerelt ventilátor 
magas koncentrációjú szagsemlegesítő vegy-
szert porlaszt a szagforrásra, ezáltal közömbö-
sítve a kellemetlen szagokat. A technológiát 
ismertető részletes anyagot jelen levelemhez 
mellékelem. 
Egyúttal ezúton jelzem, hogy tisztelettel sze-
retnénk felkérni Önöket, hogy vegyenek részt 
az újonnan kialakításra kerülő rendszer teszte-
lésén, ahol közösen vonhatjuk majd le a tech-
nológia hatékonyságával kapcsolatos követ-
keztetéseinket. 
A részletekkel kapcsolatosan a technológia te-
lepítését követően fogjuk keresni Önöket. 
Kelt: Ács, 2022. október 11. 
Köszönettel és üdvözlettel: 

Bakó Gábor 
Fiorács Kft. – ügyvezető  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A technológiáról szóló 
dokumentum 

az alábbi linken elérhető: 

https://www.balatonkenese.hu/ 
tajekoztatas-33/ 

Szociális célú tűzifa-támogatás 
Balatonkenese Város Önkormányzata a Belügyminisztérium pályázatán 
az idei évben is szociális tűzifa vásárlásának támogatásában részesült. 
Balatonkenese Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága – a ren-
delkezésre álló keret mértékéig – a rászoruló személyeket, vissza nem 
térítendő, természetbeni ellátás formájában, háztartásonként legfeljebb 
5 erdei köbméter mennyiségben szociális tűzifa-támogatásban része-
síti Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének a ter-
mészetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltétele-
iről szóló 13/2022. (X. 20.) önkormányzati rendelete alapján. 

Jogosultság feltételei: 
● Balatonkenese Város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó 
és ott lakcímmel rendelkező állampolgárok; 
● előnyben kell részesíteni azt, aki aktív korúak ellátására, időskorúak 
járadékára, vagy települési támogatásra jogosult, továbbá az olyan 
családot, ahol halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek; 
● lakóingatlana fával fűthető; 
● a támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak álla-
pítható meg; 
● aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben enge-
déllyel fakitermelést végzett, támogatásra NEM jogosult. 

Igénylés menete: 
● a kérelem folyamatosan nyújtható be 2022. november 18. napjáig, 
Balatonkenese Város Önkormányzatához. 

Személyesen: 
Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjének 

8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. 
Postai úton: 

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 
8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. 

E-mailben: 
hivatal@balatonkenese.hu 

Az Olt-Alom Állatvédő Egyesület 
ezúton kéri tagjait, 

hogy akik a 2022. évi tagdíjat, 3000 forintot 
még nem fizették be, 

ezt mielőbb tegyék meg. 
A tagdíjat a „Sziszi-bála” üzletben 

fizethetik be. 
Köszönjük! 
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Egy kiállítás képei 
2022. október 22-re egy fontos, ünnepi alkalomra kaptunk meghívót. Bokor 
Krisztának nyílt kiállítása Zánka felett a Tagyon-hegyen. (A keneseiek 
még Török Krisztának ismerhetik, amíg itt élt.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dekoráció, ami szintén őt dicséri, sokféle alakú tartóban lévő égő gyertyák-
kal szinte szakrálissá teszi a helyiséget. 
Kriszta mint művész és mint háziasszony sürgölődik a vendégek között. 
Nagyon izgul. Volt ő már kiállításon, nem is egyen, de ez igazi tárlat, ahol 
csak ő szerepel. Én azonnal veszek tőle festményt, az Új bor címűt. Ezt 
eleve elhatároztam, mert tudtam, hogy nem fogok csalódni. 
Aki őt jól ismeri, azért – igazságtalanul – hiányolta az egyedi kivitelezésű 
textilszobrokat és a szemet gyönyörködtető ékszereket. De ez a kiállítás 
most a festőművészről szólt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megszámoltam, huszonhatan voltunk mindenféle korosztályból, a legki-
sebb egy pár hónapos kicsi leány volt, de még ő is tágra nyitotta szemét. 
Horváth László találta ki ezt a kulturális eseményt, ez volt az első, de fogja 
követni a többi. Hálásak voltunk neki, mert megmerítkezhettünk a termé-
szet szépségében is, a kultúra örök nagyszerűségében is. 

Valentini Zsuzsa 

A helyszín is, az emberek is kü-
lönlegesek voltak. A Tagyon-hegy
az egyik legvarázslatosabb vidék, 
ami csak létezik ebben az ország-
ban. Zánkáról mész felfelé, amíg 
oda nem érsz a hegy oldalában el-
terülő hatalmas birtokra, amely 
Horváth László borász tulajdona. 
A pince 1906-ban épült, de átala-
kítások révén a régi épület újjá va-
rázsolva áll előttünk. A ház előtt 
hatalmas terasz van, amiről csodá-
latos kilátás nyílik a Balaton felé, 
alig tudod a szemed levenni róla. 
De a pince! Hatalmas, üres helyi-
ség, gyönyörű terméskő falával, a 
körbe rakott sok paddal a vendé-
gek számára. A falakon pedig Krisz-
ta 13 szebbnél szebb festménye. A 
sokféle alakú tartóban lévő égő 

 

Maga a megnyitó is hozzá mél-
tóan különleges volt. Az előadó, 
Bihari-Kiss Endre, korunk egyik 
polihisztora, aki éppúgy jártas a 
művészettörténetben, mint az iro-
dalomban és pedagógiában, na-
gyon izgalmasra formálta a bemu-
tatót. Mondott egy gyönyörű be-
vezető előadást Krisztáról, mél-
tatva a nehéz sorsból művésszé 
emelkedett embert. Aztán minden 
kép háromféle elismerésben ré-
szesült. Először Kriszta mesélt a 
keletkezés történetéről, azután egy
irodalmi idézettel éreztette meg a 
hangulatát az előadó, majd a han-
gulathoz illő fehér bort kínált kör-
be Horváth László. 
Rendkívül érdekes összejövetel 
volt, a közönség némán figyelte 
az eseményeket. 

Folytatja 
a jó szereplést 

a Balatonkenese VSE 
A 2022. október 1. 

és október 22. között 
játszott mérkőzések eredményei 

Balatonkenese VSE – Litéri SE 
Balatonkenesei Sportpálya, 

2022. október 1., 15:30 
Eredmény: 10 – 0 (4 – 0) 

Bakonyszentlászló KSE – Balatonkenese VSE 
Bakonyszentlászlói Sportpálya, 

2022. október 9., 12:00 
Eredmény: 5 – 2 (3 – 1) 

Balatonkenese VSE – Bakonynána SE 
Balatonkenesei Sportpálya, 

2022. október 16., 12:00 
Eredmény: 2 – 0 (1 – 0) 

Balatonkenese VSE – Felsőörs 
Balatonkenesei Sportpálya, 

2022. október 22., 14:30 
Eredmény: 2 – 2 (1 – 0) 

Várpalotai BSK – Balatonkenese VSE 
Várpalotai Bányász Sporttelep, 

2022. október 29., 14:00 
Eredmény: 2 – 2 (2 – 2) 

 
 
 

Góllövőlista 
1. Polgár Gábor  20 
2. Takács Richárd  13 
3. Takács László    9 
4. Takács Péter    5 
5. Horák Márk    2 
5. Rumpler Gábor    2 
5. Takács Dávid    2 
8. Polgár Tibor    1 

 

SPORT 

Lencse Gábor 
hosszútávfutó októberi versenyeredményei 

37. Spar Budapest Maraton Fesztivál 
2022. október 8-9. 

Táv: 30 km 
Hivatalos idő: 1:50:56 – 3:41 min/km 

Helyezés: abszolút 3. hely 
Kategória M30: 1. hely 

II. Jászság Dinamikája Futónap - Jászberény 
2022. október 22. 

Táv: 21,1 km 
Hivatalos idő: 1:21:54 

Helyezés: abszolút 1. hely 
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A VII. Palóc Kupán jártak 
a Hagakure Sportegyesület karatékái 

2022. október 8. napján a Balassagyarmat városában meg-
rendezett VII. Palóc Kupa elnevezésű Ippon Shobu Ma-
gyar Bajnokságon vettünk részt, új egyesületünk neve alatt 
első alkalommal… Ismét nagyszerű sikerek születtek! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Várady Patrik 
korcsoportjának Kata versenyszámában 2. helyezést ért el, 
ezüstérmet vehetett át. 
Kelemen Csongor 
Kata és Jiyu kumite versenyszámokban 1-1. helyezést ért 
el, kihon ippon kumite versenyszámban 2. helyezést szer-
zett. 
Kelemen Kristóf 
Kata és Jiyu kumite versenyszámokban 1-1. helyezést ért 
el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Ott hagytuk el a veletek kapcsolatos történet fonalát, hogy 
az Oroszlány rallyra indultatok. 

– A Veszprém rally után laza két-két és fél hét munkával 
rendbe szedtük az autót. Kuplungcsere, sebváltó- és futóműjaví-
tás, karosszériahegesztés – a veszprémi pályák irgalmatlanul ki-
kezdik a versenyautókat és a pilótákat is. De három nappal az 
Oroszlány rally rajtja előtt elkészült az autó. Volt egy kis izgalom, 
minden úgy összeállt-e, hogy nem fog minket cserben hagyni, ám 
hála Istennek, ez nem történt meg. 

– Ez szinte mindig így vagy, ezért akár jó ómennek is tekint-
hetitek. 

– Igaz. Sikerült szállást foglalnunk Oroszlány mellett, nagyon 
kellemes helyen. A nyár végi időjárás adott volt, a 37-38 fok még 
mindig játszott – megint nagyon jól éreztük magunkat az autóban, 
beöltözve. 

A szokásos szombati pályabejárásokon már részt vett a fiam, 
Ádám is: készült, hogy majd beüljön mellém navigálni. Vasárnap 
még a hajnali ötórás kelést is bevállalta, hogy ott lehessen. 

Meglepő módon probléma nélkül zajlott le a verseny. A tan-
koláson, ablakmosáson és pár más apróságon kívül nem volt 
semmi, ami feltartott volna. Egy apró pályafelírási hiba miatt, ami 
szabálytalanságnak tekinthető, már a rajt előtt begyűjtöttünk egy 
tíz másodperces büntetést. Ez sajnos benne van, csak magunkat 
okolhatjuk. Így is a kategóriánkban negyedikként sikerült befe-
jeznünk a versenyt. Igyekeznünk kellett, hogy jól teljesítsünk, így 
sikerült. Alapjában véve elégedettek voltunk a hétvégével. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– És már terveztétek a következőt. 
– Fejben arra készültünk, hogy a következő verseny egy hó-

napon belül lesz, Kincsesbányán. Megkezdtük az autó felkészíté-
sét, és akkor szembesültem vele, hogy a differenciálmű teljesen 
tönkrement. Ez igen jelentős költség, ám mivel visszatért támo-
gatóink segítettek és mögöttünk álltak, sikerült kicserélni. 

A kincsesbányai futam végül mindenféle rajtunk kívül álló 
probléma miatt elmaradt, ezért megcéloztuk a királyszentistváni 
murvás futamot, amelyet október 23-ra szerveztek. Úgy gondol-
tam, mivel helyi rendezvény, kicsit beszállok a futam támogatá-
sába, saját céges reklámokkal. Duplán neveztem: a saját navigá-
torommal, és itt volt a fiam első versenye, beült mellém navigálni. 
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– Hogyan készült fel Ádám? 
– Sokat járja velünk a versenyeket, rengeteget segít, tanul. Ter-

mészetesen nagy volt az izgalom; a futam előtt rengeteg videót meg-
nézett. Aztán a verseny napján megvolt a ruha- és sisakpróba, és 
minden olyan dolog, ami szükséges, hogy valaki beüljön egy ilyen 
autóba. A jól sikerült szombati tréningek után vasárnapra jó időt jó-
soltak, ami nem igazán jött össze, mert ködös, párás volt a levegő, 
szombat este még az eső is esett. Sejtettük, hogy ilyen körülmények 
között egy murvás verseny kalandos és izgalmas lesz. – Dupla ne-
vezéssel nem nagyon unatkoztam, mivel alig vettük le az overallt 
az első verseny után, már öltözhettem is be a következőhöz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Történt valami említésre méltó? 
– Az egyik gyorsasági szakaszon kigyulladt a motortér, de 

gyorsan eloltottuk. Ez, ha lehet, még izgalmasabbá tette a ver-
senyt. 
 

– Még jó, hogy azt mondtad, probléma nélkül zajlott a fu-
tam! Ezek szerint ez már bele se számít. Ekkor épp ki ült mel-
letted? 

– A fiam. Így legalább szokta a feszültséget, és hogy ilyenkor 
sem kell pánikolni. Izgult, de nagyon jól kezelte a helyzetet. 

– Nem vette el a kedvét a folytatástól? 
– Dehogy! Már ma menne, vagy akár holnap is. A kora miatt 

még nem minden versenyen van rá lehetőség, hogy autóba üljön. 
– Akkor ezek szerint sikeres az utánpótlás-nevelés. 
– Mondhatjuk így. Már csak azért is, mert a nap vége úgy ala-

kult, hogy élete első versenyén a fiammal állhattam a dobogó má-
sodik fokára. Navigátorommal a negyedik helyet tudtuk megsze-
rezni: négy tized másodperccel elénk furakodott egy másik autó. 
Érdekes lett volna a dobogó második és harmadik helyén egy-
szerre állni. 

A ködös-párás idő ellenére sok néző látogatott ki a pályára, de 
ennek nagyon örültünk, jó volt a hangulat, és nagyon jó volt látni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dályozni az indulást a következő versenyen. 
– Ami pedig…? 
– Most egy kis szünet következik, és ha minden jól megy, ak-

kor a szokásos decemberi Mikulás rally, az év utolsó futama. Ta-
valy nagyon-nagyon kellemetlen volt, eső, köd, sár – most száraz 
időjárásban reménykedünk. 

– nk –

 

„Sok elveszett történet 
kerül elő ilyenkor” 

A Lovassy László Gimnázium diákjai a Tájházban 
– Érdekes dolog zajlott a Balatonkenesei Tájházban október 

elsején. Mi történt itt? 
– A Lovassy László Gimnázium diákjai vagyunk – kezd be-

avatni a részletekbe Budai Tímea. – Az iskolánkban minden év-
ben zajlik egy Diákhétnek nevezett esemény. Ilyenkor a diákok 
pártokat alakíthatnak – vannak, akik viccesebbet, vannak, akik 
komolyabbat. Mi a magyar népművészet köré építettük fel a 
koncepciónkat. Csuhajja párt a nevünk. A kötelező feladatok 
közé tartozik a pártok számára, hogy filmet kell készíteniük, 
amit aztán az iskola előtt bemutatnak. A diákok pedig szavaz-
hatnak, melyik a legjobb. Ezt a filmet készítettük ma el a Táj-
házban. 

– Mi a témája? 
– Egy általunk átszerkesztett, népmesei elemekből szőtt tör-

ténet. A forgatáshoz viseleteket, kellékeket is beszereztünk. Na-
gyon nagy segítség volt, hogy a Tájházban dolgozhattunk, mert 
autentikus helyszínt biztosított. Jó volt a környezet, nagyszerű 
felvételek lettek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Elmesélitek a történetet? 
– Egy általánosabb népmesei sablont választottunk: egy ki-

rályfi szerepel benne, aki elmegy szerencsét próbálni és felesé-
get keresni. A történetet egy mesélő olvassa fel, mint a Magyar 
népmesékben, a szereplők nem szólalnak meg. A kezdő helyszín 
egy szüreti mulatság, ahová betoppan a királyfi, s megismeri Ce-
ceruskát. Beszélgetnek, ismerkednek, de Ceceruska hirtelen el-
tűnik, senki nem tudja, hová lett. Ekkor égi hírnök szerepében 
megjelenik a garabonciás, aki elmondja, hogy a lány nem csak 
úgy el lett varázsolva vagy meghalt, hanem elfelejtették. És akit 
elfelejtenek, az a világ fenekére kerül, a hétfejű sárkány őrize-
tébe. – Innen indulnak a kalandok, mert a királyfi meg akarja 
menteni a szerelmét. Mozgósítja a falusiakat is. De már ekkor 
bonyodalmak akadnak: Ceceruska nővére nem akar csatlakozni 
hozzájuk, mert nagyon rest. 

A királyfinak és segítőinek három próbát kell kiállniuk: az 
elsőben a koboldok csak akkor engedik át őket egy hídon, ha 
kitalálják a nevüket. Ezt a bíró okos lánya oldja meg. Egy vén-
séges boszorkával is összekerül a csapat, aki elővarázsolja a kis 
gömböcöt, hogy az óvatlanokat bekebelezze. A rókaszemű me-
nyecske az egyetlen, aki el tud menekülni előle, majd ő szaba-
dítja ki a többieket. A harmadik próba a királyfié: neki kell le-
győznie a hétfejű sárkányt. 

– Akkor jó a mese vége. 
– Boldog mesét írtunk. A végén a szerelmesek hetedhét or-

szágra szóló lakodalmat csapnak. 
– A karaktereket hogyan találtátok ki? 
– Vannak más mesékből már ismerős szereplők, és vannak, 

akik csak a mi mesénkben elevenednek meg. Igazmondó Barna-
básnak hívják a mesélőt. Ezen kívül szerepel még a királyfi, Ce-
ceruska, a rest lány, a rókaszemű menyecske, a bíró okos lánya, 
a vasorrú bába, a hétfejű sárkány, a garabonciás és a koboldok. 
 

Köszönjük 
támogatóink segítségét! 

Globe Dental, 
Shine Cars Autókozmetika, 
IDS Vagyonvédelem Veszprém, 
Álich Tibor autószerelő, 
Keresztes család, 
Szabad Marcell e.v., 
Kenese Bisztró Étterem, 
Vass Gumiszerviz. 

az ismerősöket, akik eljöttek 
és szurkoltak. Ez mind-mind 
hozzájárult az eredményünk-
höz. 

– Ha az autót kérdezném
a hétvégéről, mit mondana? 

– A hátulja horpadt be 
egy kicsit, ami a Zsiguliknál 
szokásos. De rövid időn belül 
javítható, és nem fogja aka-
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Szociálpolitikai kalauz 
A gyermek- és ifjúságvédelem 

története Magyarországon 
1. rész 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
szolgáltassák. Az állam az elhagyottnak nyilvánított gyermekek esetében először hét, majd még ugyan-
ebben az évben tizenöt éves korig szabályozta a gondoskodást. 
ben az évben tizenöt éves korig szabályozta a gondoskodást. 

A gyermeki jogokat a Népszövetség az 1920-as években fogadta el. Ebben megfogalmazták, hogy 
a gyermekek egészséges fejlődéséhez különleges bánásmódra van szükségük.1952-től az elhagyott gye-
rekek állami gondozottak lettek. A gondoskodás a gyerekek 18 éves koráig terjedt. 

Az 1990-es években újra kellett gondolni a gyámügyi igazgatás és a gyermekvédelem jogi szabá-
lyozását, így az addigi jogszabály kiegészült. Ez az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról. 

1. § (1) E törvény célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, 
a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá 
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedések-
kel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítésé-
hez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettsé-
gének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a 
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. 
(2) A törvény meghatározza az (1) bekezdésben megjelölt célok elérése érdekében a gyermekek 
alapvető jogait és e jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének rendszerét, alap-
vető szabályait. 

2. § (1) A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhatóság, bíróságok, rendőrség, 
ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továb-
biakban: pártfogó felügyelői szolgálat), más szervezetek és személyek e törvény alkalmazása so-
rán a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva 
járnak el. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint eljáró szervezetek és személyek tevékenységük során 
együttműködnek a családdal és – jogszabályban meghatározottak szerint – elősegítik a gyermek 
családban történő nevelkedését. 
(3) A gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja helyzetéhez, 
szükségleteihez igazodóan kell nyújtani. 
(4) A családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságát, korához és szükségleteihez iga-
zodó gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését biztosítani kell. 

3. § (1) A jogszabályban meghatározott ellátások igénybevétele általában önkéntes. A gyermek szü-
lője vagy más törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető vala-
mely ellátás igénybevételére. 
(2) A gyermekek védelme során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 

3/A. § A gyermekvédelmi rendszerben az állam védi a gyermekek születési nemének megfelelő öna-
zonossághoz való jogát. 

4. § (1) A törvény hatálya kiterjed 
a) a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Magyarország területén tartózkodó magyar állampolgárságú, 

valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve 
befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve 
hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire; 

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak sze-
rint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén 
gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény sze-
rint bejelentett lakóhellyel rendelkezik; 

c) a menedékjogról szóló törvény szerint, arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött, menedékjogi 
kérelmet benyújtó külföldi gyermekre – kivéve a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet ide-
jén a tizennegyedik életévét betöltött és tizennyolcadik életévét be nem töltött, elismerését kérő 
kísérő nélküli kiskorúra –, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú sze-
mély kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet 
nélkül, mindaddig amíg ilyen személy felügyelete alá kerül – feltéve, hogy az illető gyermek kis-
korúságát a menekültügyi hatóság megállapította. 

Forrás: net.jogtar.hu 
Összeállította: Varga Ákos – andragógus, személyügyi szervező, szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 
 

A magyarországi gyermek- és ifjúságvédelem több mint százéves múltra tekint 
vissza. Hazánkban 1901-ben hoztak elsőként gyermekvédelmi jogszabályokat. Első-
ként a talált, elhagyottnak nyilvánított gyermekek ellátásáról és jogairól rendelkeztek, 
s ezekben az esetekben az állam vállalt szerepet. A törvény részletezte: nem megen-
gedhető, hogy a családjuk által nem megfelelően ellátott gyermekek ellátásának hát-
terét kizárólag az állampolgárok önkéntességén alapuló jótékonysági felajánlások  

– A rendezést hogyan oldottátok meg? 
– Közösen. Az egész filmen közösen dolgo-

zunk: az ötleteit mindenki hozzáadta. 
– Nagyon profin dolgoztatok, látszott, hogy 

mindent előre kitaláltatok. Az iskolában egy osz-
tályba jártok? 

– Nem, nagyon vegyes a társaság. Szinte minden 
évfolyamról van valaki. 

 – De ezek szerint összeköt 
benneteket, hogy közel áll hoz-
zátok a magyar népi kultúra. 

– Mindannyian nagyon sze-
retjük, és az azonos érdeklődés 
összehozta a társaságot. A té-
maválasztásra emellett az is in-
dított minket, hogy észrevettük: 
ez a fajta kultúra és tudás már 
nem annyira elterjedt. Nyilván 
ismerünk egy-két népmesét, a-
melyekkel adott esetben ma-
gyarórán foglalkoztunk, de 
nincs meg bennünk a tudat, 
hogy ez valójában a miénk. A 
nagyszüleink, a szüleink még 
több dolgot ismertek a régi népi 
életből, de ez a következő gene-
rációnak már nem adódott to-
vább. Pedig nagyon jó ebbe a 
világba belepillantani, mert ren-
geteg értéke és tanulsága van. 
Sok elveszett történet kerül elő 
ilyenkor, és úgy éreztük, ezt 
szeretnénk megmutatni az isko-
latársainknak. …És olyan gyö-
nyörűek a viseletek! 

– Sok sikert kívánjunk a 
versenyhez! Mi lesz a nyertes 
díja? 

– Ha nyerünk, akkor bizo-
nyos időközönként az egész 
tanév során szervezhetünk prog-
ramokat az iskolában. Mind-
egyik a népi kultúrához kap-
csolódó lesz: rendeznénk tánc-
házat, olvasnánk népmesét, fog-
lalkoznánk az időjóslással, a 
jeles napokkal – lenne vajáko-
lás, férjjóslás és hasonlók. Szer-
veznénk népdalkört daltanítás-
sal, lenne hajfonoda, az udva-
ron népi játékok – ezekkel sze-
retnénk a népi kultúrát bevonni 
a diákéletbe. 

– nk – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A filmet készítette 
és közreműködött: 

Bodai Tímea 
Jakab Eszter 
Lengyel Sára 

Nánássy Torda 
Pilászy Piroska 

Szamosfalvi Ádám 
Várady Lilla 

Várady Patrik 
Varga-Greman Eszter 
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 Harminc évesek lettünk! 
Testvérvárosi találkozó Balatonkenesén 

Szinte napra pontosan a harminc éves évfordulóra érkeztek 
meg bajor vendégeink, hiszen 1992. szeptember 20-án írta alá 
Kuti Csaba Balatonkenese és Dr. Alfred Leclaire, Tutzing 
polgármestere a két település közötti testvérvárosi szerződést. 
Idézet a szerződés szövegéből: „Meg vagyunk győződve arról, 
hogy Balatonkenese és Tutzing partneri viszonya elősegíti a 
német és magyar nép barátságát és ezáltal közelebb hozza egy-
máshoz Európa népeit.” 

A konkrét programoknál talán fontosabb a testvérvárosi 
kapcsolat lényegének a megvalósítása, amelyet az együtt töl-
tött négy napban ismét sikerült elérnünk. Ezek többek között: 
egymás megismerése, a kölcsönös tisztelet előmozdítása, va-
lamint törekvés egymás megértésére. 

Mindkét részről fontosnak tartottuk, hogy ezt a kerek év-
fordulót megünnepeljük. Sajnos a 2020-ban esedékes látoga-
tás a covid-járvány miatt elmaradt, ezért idén a veszélyhelyzet 
elmúltával azonnal hozzákezdtünk a találkozó szervezéséhez. 

A 11 fős delegáció, Marlene Greinwald polgármester asz-
szony vezetésével, szeptember 22-én vonattal érkezett 
Győrbe, ahonnan különbusszal utaztak tovább Kenesére. A 
vendéglátók és az Önkormányzat képviselői már izgatottan 
várták a német vendégeket. Jurcsó János polgármester úr szí-
vélyes köszöntőjét követően a vendégek többsége régi baráti 
családoknál szállt meg. Örömünkre, új arcokat is felfedezhet-
tünk. 

Pénteken meglátogattuk a zirci ciszterci apátságot. A gyö-
nyörű időben az arborétum megtekintésére is sor került. 

Az esti órákban az Önkormányzat által a Kippkopp Óvoda 
 

éttermében megrendezett díszvacsorán vettek részt vendégek, 
vendéglátók és a képviselőtestület tagjai. A jó hangulatú est 
során mindkét fél visszaemlékezett az elmúlt 30 évre, majd sor 
került az ajándékok kölcsönös átadására. Az erre a célra készí-
tett üvegplakett tervezője Haránt-Miklós Melinda volt, aki-
nek ezúton is köszönjük munkáját! 

Szombat délelőtt a „Kenese napja” program keretében át-
adásra került Tutzing város jubileumi ajándéka, egy köztéri 
pad, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatal előtt.  Vá-
rosunk a pad két oldalán ültetett fával, Balatonkenese és 
Tutzing fájával emlékezett meg a kerek évfordulóról. Köszön-
jük Varga János közreműködését a pad kivitelezésében! 

Ezt követően meglátogattuk a katolikus templomot, a ke-
nesei Tájházat és az akarattyai református templomot. Kö-
szönjük Medveczky Miklós plébános úrnak, Tóth Istvánnak
és Némethné Sz. Tóth Ildikó tiszteletes asszonynak a helyszí-
nek bemutatását! 

A délutáni forgatagban a vendégeknek módjuk nyílt meg-
kóstolni a finomabbnál finomabb vadételeket és belehallgatni 
a koncertsorozatba. 

A vasárnapot a fogadó családokkal töltötték a vendégek. 
Este a Borlovagrend pincéjében a borkóstolóval egybekötött, 
zenés búcsúvacsora mindenki számára felejthetetlen élményt 
nyújtott. A finom hidegtálakat a Pörc – Bisztró és Delikát ké-
szítette. Köszönjük a Kürthy családnak, valamint a Kelet-Ba-
latoni Borlovagrend tagjainak a lehetőséget, a szervezést és a 
finom borokat! 

Külön köszönjük Gyenge Katalinnak a vendéglátáshoz 
nyújtott adományait, a Kultúra Háza dolgozóinak támogató 
segítségét, valamint minden közreműködőnek, elsősorban az 
egyesület tagjainak a siker érdekében végzett munkáját! 

Végezetül jöjjön néhány vélemény egyesületünk tagjaitól: 
 

A mi családunk először fogadhatott vendéget Tutzingból, 
ráadásul pont egy olyan hölgy érkezett hozzánk, aki maga 
is most kapcsolódott be a testvérvárosi baráti kör életébe. 
Így a korábbi élményekre, kapcsolatokra nem tudtunk ha-
gyatkozni, de ez nem volt probléma, mert vendégünk na-
gyon nyitott volt mindenre. Tetszett neki a sok közös prog-
ram, amelyen részt vettünk, a város, a környék, a szokások, 
hagyományok. Mivel ő maga is a képviselőtestület tagja 
Tutzingban, a Városházán tett látogatásunk után sokat be-
szélgettünk arról is, mi hogy működik nálunk, illetve náluk. 
Családunk életébe is belelátott kicsit, pénteken örömmel 
vett részt a lányunk táncbemutatójan, vasárnap délelőtt pe-
dig együtt főztünk – tapasztalatcserének ez is kiváló volt. 
Nagyon tartalmas pár nap volt, örülünk, hogy részesei le-
hettünk.” 

Varga-Greman család 
 

Bevallom, leplezetlen kíváncsisággal vártam a tutzingi ven-
dégek érkezését, hiszen a testvérvárosi kapcsolat „édes gyer-
mekem”, s nagyon reméltem, hogy a vendégeink azonos ér-
zelmeket közvetítenek, mint amilyeneket harminc éve ápo-
lunk. Örültem, hogy Marlene Greinwald polgármester asz-
szonyt láthattuk vendégül, hiszen így nemcsak egy tutzingi 
Kenese-barát érzelmeit tapasztalhattam meg, hanem egyút-
tal Tutzing város képviselőtestületének a testvérvárosi kap-
csolathoz kötődő hozzáállását is érzékelhettem. Megnyu-
godhattam, hogy a tutzingiak változatlanul kiemelt helyen 
kezelik a kenesei kapcsolatot, s remélem, vendégeink azzal 
a meggyőződéssel utazhattak haza, hogy a kenesei képvise-
lőtestület is érti, milyen előnyöket hordoz magában hosszú 
távon egy valódi európai kapcsolat. 

Kuti Csaba 

Számomra igazán példaértékű és megható ebben a csapat-
ban az együttműködés. Különösen ebben az évben, amikor 
nem tudott mindenki vendéget fogadni. Ők a Tájházban ké-
szítették elő a fogadást. A vendéglátás nagyszerű volt! 

Zongorné Mátray Piroska 
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Pozsonyi Monika és Révfalusiné Páczelt Gabriella 
a Balatonkenesei Testvérvárosi Közösségek Egyesület 

nevében 
Színes fotók a 2. oldalon. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harminc évesek lettünk! 
Azt gondolom, hogy harminc év egy egyesület életében már 
elismerést érdemel. Valóban igaz, hogy a két település (Ba-
latonkenese-Tutzing) közötti együttműködés alapjainak le-
rakása fundamentum volt ahhoz, hogy sok esetben családi 
barátságok jöjjenek létre. 
Valóban vártuk, hogy ebben az évben az esedékes magyar-
országi találkozó létrejöjjön. Az előzetes információ alap-
ján tudtuk, hogy kisebb létszámú képviseleti delegáció ér-
kezik hozzánk. 
Azt gondolom, hogy a delegációt nem csak a Testvérvárosi 
Közösségek Egyesülete fogadta, hanem hivatalból Balaton-
kenese város Önkormányzatának Képviselő Testülete ille-
tőleg Polgármesterünk is. 
A jó együttműködés alapja, a polgármesterek együttműkö-
dése, a testületi akarat megnyilvánulása az egyesület bevo-
násával. 
Szerintem a 2022. szeptember 22-26. közötti időszakban a 
tutzingi delegáció fogadása, a központi és egyedi progra-
mok biztosítása mindenki örömére szolgált. 
Bízom benne, hogy a Borrendünk pincéjében lebonyolított 
záróprogram sok emléket hagy mindenkiben. 
Remélem, hogy a jelenlegi képviselőtestületünk illetőleg 
polgármester úr egyetért abban, hogy a két település közötti 
kapcsolatot erősíteni és folytatni kell. 
Véleményem szerint a Testvérvárosi Közösségek Egyesüle-
tének vezetői és tagjai, különösen, akik vendégeket fogad-
tak, mindent megtettek azért, hogy német vendégeink jól 
érezzék magukat. 
Viszontlátásra Tutzingban! 

Kürthy Lajos és családja 
 

előadást és kisebb történeti, földrajzi ismereteket is kaptunk. A 
kenuzás után, a megszerzett ismereteken alapuló, rövid kér-
dezz-felelek játék keretében a tó élővilágát ábrázoló képesla-
pokat nyertek az ügyesen válaszolók, de prospektusokat is 
hozhattunk magunkkal, amelyek a tó élővilágával, idegenfor-
galmi látványosságaival, turisztikai érdekességeivel foglalkoznak. 
Bátran ajánljuk a kenuzást minden korosztály részére, mert a 
3-4-7-8 személyes túrakenuk használata nem igényel vízi jár-
tasságot. Mentőmellényt, evezőt biztosítanak a résztvevők 
számára, melyek használata kötelező. Még a parton el lehet 
sajátítani az evezés fortélyait, majd vízre szállunk. 
Az evezés után a maradék időt pedig egy igazi különleges hely-
színnel töltöttük ki, a pár perc sétára található Choco Rino Kéz-
műves Csokoládéműhelyt látogattuk meg, ahol nemcsak kós-
tolót kaptunk a különböző, itt készített csokoládékból, hanem vá-
sárolhattunk is, sőt még az igazi kakaóbabot is megízlelhettük! 
A pompás ízek után sétáltunk vissza az agárdi vasútállomásra
 

Vízitúra a Velencei-tavon 
2022. szeptember 24-én szombaton, egy gyönyörű, napsüté-
ses őszi napon, a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola 14 diákja, három felnőtt kí-
sérővel az intézményben működő Természetjáró Szakkör ke-
retében egy vidám hangulatú, majdnem kétórás evezésen vett 
részt a Velencei-tavon. 
Balatonkeneséről vonattal utaztunk Agárda, majd rövid séta 
után érkeztünk meg a hajóállomásra, ahonnan a túra indult. 
Az Expedíció Velencei-tó csapatának a segítségével, két túra-
vezetővel, megismertük a tó igazi arcát, megfigyelhettük külö-
nös élőlényeit, evezhettünk ősi halászcsapásain, titkos ösvé-
nyein, valamint szakvezetőnktől sok érdekességet is hallhattunk 
a túra állomásain. Az egyes állomáshelyeken természetismereti 
 és délután fél három előtt 

érkeztünk meg Balatonke-
nesére. 
Köszönet Kissné Pethő Ildi-
kó tanárnőnek és Varga Á-
kos pedagógusnak, hogy a 
szombati napját feláldozva 
elkísért bennünket a túrára. 

Sebő Dániel
testnevelés munkaközösség 

vezető és szervező

Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022. szeptember 22-én a 6. és a 8. osztályosokkal elláto-
gattunk Budapestre, Bűvösvölgybe, a Médiaértés oktató-
központba. 
Az egésznapos foglalkozások során nemcsak beavattak 
bennünket a híradó készítésének rejtelmeibe, de ki is pró-
bálhattuk magunkat riporterként, bemondóként, szerkesztő-
ként. Szintén nagyon izgalmas volt, amikor egy film üldözé-
ses jelenetében szerepelhettünk. A profi hangstúdióban sa-
ját rádióműsort készítettünk, melyben mi alakítottuk a mű-
sorvezetőt, az interjúalanyt, a hírszerkesztőt, reklámot készí-
tettünk, és magunk választhattuk ki a műsorban elhangzó 
zenéket is. 
Netkockázat foglalkozásokon olyan döntési helyzetekbe ál-
lítottak bennünket, amelyek megértetik az online adatvéde-
lem, az online zaklatás vagy a behálózás jelentését és le-
hetséges következményeit. 
A hely, nevéhez hűen, valóban elvarázsolt bennünket! 
Köszönöm Rába Aranka és Kocsisné Vörösházi Villő kollé-
gámnak, hogy elkísért bennünket. 

Kissné Pethő Ildikó 
8.osztályos osztályfőnök 
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Népmese napja 2022 
2005 tavaszán a Magyar Olvasástársa-
ság felhívása szerint szeptember 30. – 
Benedek Elek születésnapja – lett a 
népmese napja. Iskolánkban ezt szep-
tember 29-én ünnepeltük. A felső tago-
zatos diákjaink egy népmese felolvasá-
sával emlékeztek meg az alsó tagozat-
ban Benedek Elek születésnapjáról.  
Az 5.a. osztályos Varga Izabella és 
Tóth Levente az 1.a osztályban, 
az 5.b. osztályos Fésü Ella és Szüts 
Naomi az 1.b osztályban, 
a 6.o. osztályos Gróf Lia és Nagy Oli-
vér Zsolt a 2. osztályban, 
a 7.o. osztályos Mondik Róbert István 
és Hegedüs Áron a 3. osztályban, 
a 8.o. osztályos Takács Zsóka Bog-
lárka és Károlyi Raul Gergely a 4. osz-
tályban olvasott fel egy népmesét az al-
sósok örömére. 
Köszönjük nekik! 

 

 

Összefogással csodákra vagyunk képesek 
Hálával és szeretettel a szívemben gondolok a Szülői Közösség önkéntes mun-
kájára. 
Kedves Szülők! Köszönöm! 
A szülők energiát és időt nem sajnálva dolgoztak 2022. szeptember 28-án délután 
azon, hogy az iskolánk kültéri padjait lecsiszolják, a sportpálya focipálya része 
megszépüljön. 
Köszönöm az együttműködést: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vezér Katalin Zsuzsanna 
mb. intézményvezető 

 

Csetényi Miklós 
Pisák Tibor 
Köntös László 
Krisztián Krisztina 
Koczor-Mészáros Ágnes 
Hegedűs Debóra 
Varga Péter 
Rádi József 
Bakos-Viasz Krisztina 
 

Szántó Veronika Kata 
Bocsiné Székelyi Renáta 
Pozsonyi Ákos 
Greman Tímea 
Miklósi Nikolett 
Vajdáné Cseh Mónika 
Bakos Nándor 
Revuczky Karion 
 

Revuczky Ruben 
Revuczky-Bakó Judit 
Varga-Kutas Rózsa 
Melai Mária 
Újfalusi-Hujber Zsófia 
Papp Judit 
Baloghné Andrási Judit 
Szűcs Krisztina 

Amikor találkozik az önzetlenség és a szeretet 
Kedves Szülők! 
Az Önök önzetlen előzetes munkájának köszönhetően 2022. szeptember 30-án a 
Pureco Kft. (http://www.pureco.hu/) 35 fős csapattagjai önkéntes munkaként el-
készítették a 6x3 méretű távolugró gödört, a kültéri padok festését, a sportcsarnok 
lelátója ülésre alkalmas felületének lecsiszolását, lefestését, a kültéri sakktábla 
felújítását. 
Hálás vagyok a Pureco Kft. valamennyi dolgozójának, hogy a Szülők által előké-
szített munkát folytatva felújításra került a gyermekek számára több helyszín az 
iskolában. 
Köszönöm Kollégáim támogató hozzáállását a munkálatok alatt: 
 
 
 
 

Külön köszönöm Papp Judit tanítónőnek és a Diákönkormányzat tanulóinak e-
gyüttműködését abban, hogy a szüneteik terhére biztosították a forró teát a Pu-
reco Kft. munkatársai részére. 
Köszönöm Budai Roland segítségét, hogy péntek reggelre biztosított egy 6x3m 
nagyságú sátort, hogy az önkéntesek esőben is tudják végezni a munkálatokat. 
Köszönöm a Balatonkenesei Város Polgármesterének, Jurcsó Jánosnak a támo-
gatást, valamint a Városgondnokság vezetőjének, Séra Zsoltnak és helyettesé-
nek, Turi Ferencnek, hogy a tereprendezési eszközöket a munkálatok alatt az 
iskola számára biztosította. 
Köszönöm Tóth-Renczes Katának, a Szülői Közösség elnökének, hogy a közös-
séget összetartja. 

Vezér Katalin Zsuzsanna 
mb. Intézményvezető 

Hári Gyuláné 
Szűcs Krisztina 
Miskolcziné Sörédi Mónika 
Nagy György 

 

Álich Klára 
Baloghné Andrási Judit 
Becker János 
Ivanics Ferencné 
 

Felsős művészeti tanulóink 
fantasztikus 

szabadtéri alkotásai 
Köszönöm Kelemen Marcel szaktanár tá-
mogatását abban, hogy a gyermekek a 
kreativitásukkal ilyen csodálatos alkotáso-
kat teremtenek meg! 
Tanárúr gondolatati a képekhez: 
A land art a természeti környezet formavi-
lágát és kellékeit (térszínformák, sziklák, 
kövek, növényzet stb.) szabadtéri installá-
ciók létrehozásához alkalmazó művészeti 
irányzat. Az irányzat részben a művészet 
kereskedelmi termékké válásával való 
szembefordulás, egyben kapcsolódik a ter-
mészetvédő mozgalmakhoz is, hangsú-
lyozva a Földnek, mint az emberiség ottho-
nának jelentőségét. 

Vezér Katalin Zsuzsanna 
mb. Intézményvezető 
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A Zene varázsa 
Október 1. a Zene világnapja 

Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezde-
ményezésére emelte október 1-jét a Zene Világnapja rangjára. 
Ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, se-
gíti a különböző kultúrák zenéinek jobb megismerését. 

Életünket keresztül-kasul szövi a zene, a bölcsőtől a sírig. 
A zene, az ember legősibb kifejezési formája, eszköze, ősibb, 
mint a nyelv. Még írni se tudott az emberiség, amikor a hang 
és a szó hatalmába kerítette. Ezért is van az, hogy a „dal kor-
látlan hatalmat ad annak, aki ért hozzá” – vélekedett Szabolcsi 
Bence. 

A Zene világnapján, akár aktív művelői, akár passzív élve-
zői vagyunk ennek az isteni adománynak, gondoljunk azokra, 
akik énekelnek, muzsikálnak, tanítanak belső igényességük ál-
tal, természetes emberi vággyal. Gondoljunk rájuk szeretettel, 
mert segítenek minket, célt adnak, rendre és türelemre taníta-
nak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi is a zene? 
Maga a zene létezése egy csodálatos dolog, mondhatni 

maga a csoda. A gondolat és a tünemények között elterülő bi-
rodalom. Szeretjük a zenét akkor is, ha ringat, akkor is, ha hul-
lámzik, ha kerget vagy zuhanni hagy. A nagyszerű zenék nem 
a tökéletes időkben születnek, hanem amikor szívvel-lélekkel 
hívod életre Őket! 

„A csend a zenében olyan, mint a fehérség az akvarellen! 
Nem szín, de szükség van rá a festéshez.” (Diego Marani) 

A művészeti iskola tanulói és tanárai műsorral emlékeztek 
meg a Zene Világnapjáról. Csajkovszkij: Keringő című művét 
előadta: Varga Izabella és Varga János Miksa, Vörösmarty 
Mihály: Liszt Ferenchez című versét előadta Finczicki Viktória 
8. évfolyamos tanulónk, Diabelli: Moderato című alkotását Ül-
lei-Kovács Dóra és Pusztainé Tóth Judit előadásában hall-
gathattuk meg. Vivaldi: Szonáta d-moll I. tételét művészeti is-
kola két tanára, Tóth Kinga furulyán és Pusztainé Tóth Judit 
zongorán adta elő. Az ünnepség végén Dés László és Nemes 
István: „A zene az kell” című dalát iskolánk felső tagozatos nö-
vendékei adták elő. A dalt betanította Tóth Kinga énektanár, zon-
gorán kísért Pusztainé Tóth Judit. A megemlékezést a Jánosi Gusz-
táv Művelődési Csarnokban tartottuk, 2022. szeptember 28-án. 

Rábai Dalma 

Megemlékezés Jánosi Gusztávról 
Ki is volt Jánosi Gusztáv? 
1841. szeptember 15-én született veszprémi kanonok, püspök, 
író, költő, műfordító volt, aki Balatonkenesén végezte az elemi 
iskolát, élete nagy részét itt, Balatonkenesén töltötte a Jánosi 
Villában, a Bagolyvárban. 
A Bagolyvár épülete egy kis skót várra emlékeztet. Oda vonult 
el verseket írni, angol költők műveit fordítani. Itt látta vendégül 
barátait, neves írókat, festőket, költőket. Nagyon szeretett vi-
torlázni: a hajókikötő egyik ékessége Dodo nevű yachtja volt.  
1911. augusztus 15-én hunyt el, a balatonkenesei temetőben 
nyugszik. Balatonkenesén, a Pilinszky János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolában 2011-ben avatták fel szobrát, 
Wenczel György szobrászművész alkotását. 
 

 

Hol a legszebb, leggyönyörűbb 
Szakát töltem az életnek, 
Emlékei felém most is 
Mosolyogva integetnek. 
Kisded falu, hova mindenütt 
S mindig vágyott lelkem is, 
A múlt kedves emlékibe, 
Óh, ringass el engem! 

Jánosi Gusztáv

A műsort Igaz Ágnes Rozália tanárnő állította össze és az 5. 
osztályosok: Fésű Ella, Szűts Naomi, Kelemen Lili, Hermann
Fanni, Kolompár Miranda, Pősze Kolos, Varga Izabella tolmá-
csolásában hallgathattuk meg 2022.szeptember 29-én. 

Igaz Ágnes Rozália

Idősek napja 
2022. október 7-én délután az időseket ünnepelte Balatonkenese város apraja és nagyja. Papp Judit 
tanítónő vezetésével 24 diák énekelt és verselt ezen az ünnepélyes alkalmon. Köszönjük Papp Judit 
tanítónőnek a felkészítést és a gyerekeknek a színvonalas műsort! 
 
 
 
 
 

Szereplők: Várady Fanni, Várady Kinga, Majoros Sophie, Berecz Bettina, Török-Kurucz Dorka, 
Tóth Gellért, Iglai Laura, Németh Csanád István, Ujfalusi Réka Viktória, Simon Elina, Horák Eszter 
Csenge, Hamar-Kovács Hanna, Hermann Fanni, Kelemen Lili Andrea, Varga Izabella, Fésü Ella, 
Kolompár Miranda, Puskás Bíborka, Szüts Naomi, Erdey Nikoletta Léna, Horák Mercédesz Bog-
lárka, Kovács Jázmin Lilien, Kungl Hanna, Vajda Kincső Luca. 

Álich Klára – mb. intézményvezető helyettes 

2022. október 4. – Állatok világnapja 
Az állatok világnapja alkalmából az alsós gyerekek állatokat 
készítettek zöldségekből és gyümölcsökből, valamint állato-
kat rajzoltak technika- és rajzórákon. Köszönjük Magyar 
Csilla tanítónőnek a kreatív alkotásokat! 
Délután állatsimogatóval várták az érdeklődő és állatokat 
szerető diákokat az iskola belső udvarán. Köszönjük a szü- 

lőknek, akik behozták gye-
rekeik kedvenc élő álla-
tait! 
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Kutatók éjszakája 
Szeptember utolsó hétvégéjén, szeptember 30-án, pénte-
ken az érdeklődő hetedik és nyolcadik osztályos tanulóink-
kal bepillantottunk a különböző tudományterületek titkaiba. 
A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett in-
gyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya 
népszerűsítésére. Veszprémben a Pannon Egyetem nyi-
totta ki kapuit szinte minden korosztály számára. 
Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbe-
járásokon és további játékos programokon keresztül minden 
látogató megismerkedhetett a tudományos kutatás számos 
új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Marie Skło-
dowska-Curie Akciói által kezdeményezett rendezvény leg-
fontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű mun-
kája vonzóvá váljon a fiatalok számára – fiúknak és lányok-
nak egyaránt. 
Az előzetes regisztrációt követően kisebb csoportokban a 
következő előadásokon és bemutatókon vettünk részt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az érdekes előadások és látványos, színes-szagos, néha 
hangos kísérletek mellett a gyerekek készítettek kémikusok 
kiskertjét és kipróbálhatták a növényi indikátorok, a vörös 
káposztalé kémhatásjelző tulajdonságát. 
A program végén, aki aláíratta a programvezetőkkel az „in-
dexét”, Junior mérnöki diplomát kapott. Reméljük, azért jön-
nek még hétfőn iskolába, mert diploma ide, vagy oda, akad 
még tanulnivaló bőven. 
Köszönöm Kissné Pethő Ildikó kolléganőnek és a szülők-
nek, akik segítettek az utaztatásban és kíséretben: Hege-
düs Debóra, Hegedüs Gábor, Revuczky-Bakó Judit, Bo-
csi Róbert, Mórocz Melinda, Tóth Sándor és Brandhuber 
Szilvia. Jövő évben is jövünk! 

Pusztayné Nemes Beáta 
Természettudományos munkaközösség vezető 

 

 

● A vegyész kobold egy napja 
● Kísérletek cseppfolyós nit-

rogénnel 
● Rákdiagnosztikai kutatások 

a Pannon Egyetemen 
● Az Ipar 4.0 és az ember 

kapcsolata 
● Betekintés a készülő Ope-

rátor 4.0 laborba, CSI Veszp-
rém – Helyszínelünk az e-
lektronmikroszkóppal 

● Az univerzum és az anyag 
eredete 

Szemétszüret 
2022. október 7-én az iskola minden tanulója és tanára sze-
métszüretre indult a településen. Előre megtervezett útvo-
nalak alapján haladtak szemeteszsákkal és gumikesztyűk-
kel felszerelve. Balatonkenese Városgondnoksága biztosí-
totta a szemeteszsákokat, gumikesztyűket, valamint 25 db 
szemétcsipegetőt, ami a felső tagozatosok körében nagyon 
népszerű volt. Két óra alatt 85 zsák szemetet sikerült ösz-
szegyűjteni a településen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az iskolába visszaérkezéskor minden csoport bediktálta 
Sebő Dániel szervező pedagógusnak, hogy hol hagyták a 
megtelt zsákokat. Az összesített listát a Városgondnokság-
hoz juttatta el, akik vállalták, hogy összeszedik a csordultig 
telt zsákokat. Az osztályok közötti versenyt az alsó tagozat-
ban a 4. osztályosok, a felső tagozatban a 7. osztályosok 
nyerték, akik tortát kaptak fődíjként. A többi szorgos diákun-
kat egy-egy müzliszelettel jutalmaztuk. A tortát és a müzli-
szeleteket a Rády DSE biztosította. 
Köszönjük diákjainknak, tanárainknak a szorgos munkát, 
valamint a Városgondnokság vezetőinek és dolgozóinak, 
hogy biztosították az eszközöket és az elszállításban is se-
gítségünkre voltak. 

Álich Klára 
mb. intézményvezető helyettes 

 
A Szülői 

Közösség 
önzetlen 

adományai 
 
 
 

az iskola 
tanulói 

számára 

Az Első Kenesei Kert Kft. az iskola mögötti füves sportpálya terep-
rendezését, újra füvesítését és a minden napi locsolását vállalta. Kö-
szönjük Csetényi Miklós, Pisák Tibor és Köntös László szülőknek 
az önzetlen, önként vállalt munkát. 

Varga János és Kelemen Gergő szülők építettek diákjainknak egy 
rollertárolót, melyben már biztonságban le tudják rakni az elektro-
mos rollereket a gyermekek. Köszönjük a tanulók nevében! 

Koczor-Mészáros Ágnes, az Ágnes Optika tulajdo-
nosa felajánlotta, hogy a kissé megkopott táblát ki-
cserélik az iskola főbejáratánál az iskola logójával el-
látva. Köszönjük szépen ezt az önzetlen segítséget!
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Kelemen Nórával jó ideig csak látásból ismertük egymást. Rendszerint a Vak Bottyán strandon találkoztunk, ahová ő mindig biciklivel 
érkezett. Azt nem tudtam, hogy úszni szeret ennyire, vagy „csak” csobbanni a Balatonban. Az feltűnt, hogy a hűvös(ebb) idő sem 
tartotta vissza, és a sportos alkatából azt is sejtettem, hogy a testmozgás meghatározó szerepet játszik az életében. Amikor idén nyáron 
végre szóba elegyedtünk, örömmel állapítottam meg, hogy a megérzésem beigazolódott, ugyanis kiderült, hogy Nóra bő tíz éve triatlo-
nozik. Ez a téma olyannyira felkeltette az érdeklődésemet, hogy pár nappal később a balatonkenesei otthonukban folytattuk a beszél-
getést… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„A célba érés pillanatát semmiért nem adnám!” 

Mindenekelőtt a „sportos kezdetekről” kérdeztem Nórát, mert 
biztosra vettem: aki ennyire elhivatottan űzi ezt az összetett sportágat, 
az a mozgás szeretetét nyilván az anyatejjel szívta magába. 

– Gyerekkoromban úsztam, mert nálunk az úszás amolyan családi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ban, mígnem végképp elment a kedvem az úszástól. Később, gimna-
zista koromban elkezdtem futni vagy inkább futogatni (mosolyog). 
Igazából azért szántam rá magam, mert alapból nagyon lassan futot-
tam, és gondoltam, ha időnként eljárok kocogni, akkor talán egy ki-
csit fel tudom hozni magam egy elfogadható szintre. Még a középis-
kolás éveimben jött egy lehetőség, amelynek köszönhetően az Egye-
sült Államokban tölthettem egy évet. Odakint sokan jártak futni, így 
én is rászoktam, mi több, megszerettem a kocogást, de miután haza-
jöttem, megcsappant a lelkesedésem, és viszonylag hosszú időre le-
álltam mindenféle testmozgással. 28 éves lehettem, amikor egyszer 
csak „bekattant” valami és eszembe jutott, milyen jó érzés volt futni. 
Ismét futócipőt húztam, de nem értem be ennyivel, mert újrakezdtem 
az úszást is, sőt, elkezdtem lejárni a közeli konditerembe. Megragad-
tam minden lehetőséget a testmozgásra, egy időben még hastáncra is 
jártam. Mindeközben akkoriban már erősen érlelődött bennem a 
„brazíliai tervem”. 
Irány Brazília! 

De hogy jön ide Dél-Amerika? – kérdezem Nórától, ő pedig kész-
ségesen folytatja a történetét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

matikai céghez, ahol később állást ajánlottak, és így informatikus lé-
vén, a szakmámban helyezkedhettem el. A sport odakint is a minden-
napjaim fontos részévé vált: igazából Brazíliában kezdtem el rendsze-
resen és intenzíven futni. Mígnem 2009-ben ott is beköszöntött a vál-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
szantott, hogy ő gyorsabb nálam, őt sosem érdekelt a tempó, sem a 
teljesítmény, mert ő mindig „csak” hobbiból futott. 2009-ben indul-
tam először futóversenyen, 12 kilométeres távon, ahol egész jó ered-
ményt értem el. Ezután a férjemmel együtt mentünk a Hortobágyra 
félmaratont futni, az is nagyon jól sikerült, és ez meghozta a lelkese-
désemet. Attól kezdve teljesen beszippantott a futás: rövidebb és 
hosszabb távú célokat tűztem ki magamnak. 2011-ben futottam le az 
első maratonomat a debreceni Nagyerdőben, és büszkén mondhatom, 
hogy igazán jól ment, viszonylag egyenletes tempóban tettem meg a 
42 kilométeres távot, és 3. helyezett lettem a női mezőnyben. A do-
bogón állva elmondhatatlanul jó érzés kerített hatalmába: az egész 
úgy, ahogy volt, hatalmas élményt adott. Attól kezdve rendszeresen 
jártam futóversenyekre. Karesz is sokszor velem tartott, ő félmarato-
nokat futott, de őt továbbra sem izgatta az eredmény. 
Az új kihívás  

Nóra elmondása szerint 2012-ig javultak látványosan a futóered-
ményei, de aztán megtorpantak, ezért szakemberhez fordult a folyta-
tást illetően. 

– A sors úgy hozta, hogy egy triatlonedző segítségét kértem, ő ja-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sportág volt, apai és anyai ágon is sokan űzték a 
rokonságból – kezdi Nóra, akiről közben azt is 
megtudom, hogy Budapesten született és néhány 
évvel ezelőttig ott is élt. – Amellett, hogy szorgal-
masan jártam az uszodába, nyaranta jókat úsztam a 
Balatonban, ugyanis Csopakon volt egy nyaralónk, 
egy pici faház, még most is megvan, és már egé-
szen kicsi koromtól kezdve ott töltöttem a vakáció-
kat. A csopaki élmények alapvetően meghatároz-
ták a Balatonhoz való kötődésemet. Bár jól ment 
az úszás, mire komolyabb terveim lettek volna az 
akkori kedvenc sportágamat illetően, már túl idős-
nek számítottam ahhoz, hogy versenyezni kezdjek. 
Tízévesen ezt hatalmas csalódásként éltem meg, 
úgyhogy azután egy ideig még járogattam az uszo-
dába, persze, sokkal kevésbé lelkesen, mint koráb- 

ság, a cégünkre nehéz idők vártak, ezért sok ember 
elküldtek, köztük engem is. Habár hazajöttem, fel-
tett szándékom volt, hogy amint lehet, visszatérek. 
Közben „átmenetileg” elhelyezkedtem itthon, de a 
munkahelyemen megismerkedtem a későbbi fér-
jemmel, Karesszal, és ez a váratlan találkozás ke-
resztülhúzta a számításaimat, és felülírta a brazíliai 
terveimet. (mosolyog) 
Az első futóversenytől a maratonig 

– Amikor hazajöttem Brazíliából, már minden 
nap futottam, és mellette újra elkezdtem kondite-
rembe járni – mondja Nóra. – Nagy örömömre Ka-
resz is futott, így sokszor együtt jártunk edzeni. 
Sőt, volt olyan időszak is, amikor neki jobban 
ment, mint nekem, és amíg engem felettébb bosz-

– Igazából gyerekkori vágyam volt, 
hogy eljussak oda – meséli. – Amikor ó-
vodás koromban az első képeket láttam 
Brazíliáról, rögtön felkeltette az érdeklő-
désemet ez a csodálatos ország, és azon 
belül is különösen az Amazonas vidéke 
vonzott. Attól kezdve minden alkalomra 
Brazíliáról szóló könyveket kértem… É-
vekkel később, már felnőttként az inter-
neten keresztül felvettem a kapcsolatot 
brazil fiatalokkal, akikkel sokat beszél-
gettem. Egyikükkel összebarátkoztam, és
olyannyira jóban lettünk, hogy az illető 
meghívott magához. Első alkalommal 
három hetet töltöttem kint, és olyan jól 
éreztem magam, hogy úgy döntöttem, 
szeretnék hosszabb időt ott tölteni. Ha-
zajöttem, felmondtam a munkahelyemen
és meg sem álltam Brazíliáig. Végül négy
évig éltem kint, eleinte angol nyelvet 
tanítottam magántanítványoknak, majd 
a tanításon keresztül eljutottam egy infor-

vasolta, hogy próbáljam ki ezt a sport-
ágat: egyrészt mert abszolút nekem való 
lenne, másrészt mert egy új kihívást je-
lentene számomra – idézi fel Nóra a meg-
határozó fordulatot. – Mi tagadás, hamar 
meggyőzött… Miután beszereztem a 
megfelelő bringá(ka)t a kinti és a benti 
tekerésekhez, elkezdtem az edzéseket az 
ő edzésterve alapján. A hajnali úszások-
ért nem rajongtam, a déli bringázásokért 
annál inkább. Merthogy olyan jó fej fő-
nököt fogtam ki, aki munkaidőben elen-
gedett edzésre. Ő is nagyon szeretett brin-
gázni, úgyhogy átérezte a helyzet fontos-
ságát (mosolyog). Akkoriban naponta két-
szer edzettem, az úszás, a futás és a brin-
gázás mellett konditerembe is jártam. 
Körülbelül egy évig dolgoztam ezzel az 
edzővel, majd miután Kenesére költöz-
tünk, online tartottam vele a kapcsolatot. 
Megírtam neki az eredményeimet és ő a-
zok alapján állította össze az edzéstervet.
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Nagy segítség a home office 
Nyilván sokakban felmerül a kérdés: a fővárosi életüket maguk 

mögött hagyva, miért éppen Kenesére költöztek Nóráék? 
– Világéletemben szerettem volna vidéken élni, de sokáig elérhe-

tetlen álomnak tűnt egy saját vidéki ház – meséli. – Mígnem 2014-
ben Karesz anyukájának a támogatásával sikerült vennünk egy házat. 
Igazából azelőtt soha nem jártunk itt, és bár első látásra tetszett ne-
künk a település, elsősorban a fővároshoz való közelsége miatt vá-
lasztottuk Kenesét, mondván, ha időnként be kell mennünk a munka-
helyünkre, nem mindegy, hogy mennyit utazunk. 

Rögtön azt is hozzáteszi: szerencsére az utazással nem kell sokat 
bajlódniuk, merthogy most már jó ideje mindketten otthonról dolgoz-
nak. 

– Mivel rugalmas a munkaidőm, tavasztól őszig rendszerint dél-
ben járok le úszni a Balatonhoz. Iszonyú nagy mázlim van, mert a 
főnökeim maximálisan toleránsak velem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amire a legbüszkébb… 
– 2011-ben a Bükki Hegyi Maratonon 3. lettem – mutatja az egyik 

kedvenc kupáját. – Az egy igazán kemény, küzdelmes menet volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a preferált útvonalaimon gyűjtöm a kilométereket. Emellett járok a 
konditerembe, Almádiba, Hot Iron edzésre, ami egy súlyzós tréning, 
valamint online Killer Aerobic edzéseken veszek részt. Mindegyik 
mozgásforma máshogy hat a szervezetre. A futás és a bringázás első-
sorban az állóképességet fejleszti, az úszásnál már van egy kis izom-
munka is, plusz az jót tesz a gerincnek, meg a légzésnek, de ezek kö-
zül egyik sem erősít. Ahhoz nagyon kellenek a súlyzós meg a saját 
testsúlyos edzések. Ezeket is nagyon szeretem, és hiányoznak, hogy 
ha nem csinálom. A Killer Aerobic pedig a speciális rúgásaival a tör-
zset, kart és lábat edzi olyan módon, ahogy egyik mozgásforma sem. 
Mindegyiknek megvan a maga sajátossága. Ezeken kívül néha járok 
zumbázni is Kenesén. Habár azt nem tartom sportnak, kimondottan 
élvezem, ahogy a zenére mozgunk. És nem utolsósorban trambulinon 
ugrálni is szoktam. Brazíliában jártam trambulinos edzésre, aztán vet-
tem itthonra gumiasztalt, és azóta videókkal edzem, meg néha össze-
állítok koreográfiákat. Van egy YouTube csatornám, a neve: azilinha.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lométerek számát illeti. Ebből 44 szeptemberben és októberben tör-
tént a kellemesen frissítő, őszi Balatonnak nem tudok ellenállni…” 

Amikor azt kérdezem Nórától, hogy a férje általában véve miként 
viszonyul az ő sportmániájához, kapásból válaszol (valószínűleg nem 
érte váratlanul a kérdés): 

– Egyrészt futni Karesz is szeret, másrészt ő a számítógépen imád 
játszani, különböző stratégiai játékokat, ez a legfőbb hobbija –
mondja Nóra. – Úgyhogy teljesen jól be tudjuk osztani, hogy amikor 
ő játszik, akkor én hosszabb edzésekre megyek, és olyankor mind a 
ketten kedvünkre hódolhatunk a szenvedélyünknek. 
A versenyzés szépsége – és a nehézsége 

– Már nagyon sokszor elhatároztam, hogy abbahagyom a triat-
lont, pontosabban a versenyzést, az edzéseket természetesen nem –
jegyzi meg Nóra. – Igazából sportolni szeretek, függetlenül attól, 
hogy van-e megmérettetés, vagy nincs. Amikor a covid miatt mindent 
lezártak, akkor sportoltam a legtöbbet életemben. 2020-ban, amikor 
szinte minden versenyt lemondtak, sikerült összehozni életem leg-
több kilométerét futásban is, meg bringázásban is – teszi hozzá. 

– Ezek a versenyek rendkívül stresszesek. Ennyi év után is mindig 
úgy állok rajthoz, hogy közben arra gondolok: nekem ez tutira nem fog 
sikerülni, hiszen hatalmas feladat előtt állok, és itt végig küzdeni kell. 
A rajtnál mindig azt kérdezem magamtól, hogy mit keresek én itt, a 
komoly sportemberek között, akik minden bizonnyal „el fognak tapos-
ni” …Rendszerint nagyon rossz érzéseim támadnak a startvonalnál. Le-
het, hogy túlságosan kishitű vagyok? (mosolyog) Aztán attól kezdve, hogy
elindulunk, már csak arra figyelek, hogy a lehető legjobban teljesítsek. 

Vélhetően ezért sem tudja rászánni magát, hogy végleg búcsút 
intsen a megmérettetéseknek. 

– Tényleg jó párszor elhatároztam már, de mindig jött egy újabb 
verseny, ami valamiért mégis és kihívást jelentett, és mindegyiknél 
meg tudtam indokolni, hogy miért kell elindulnom rajta (mosolyog). 
Valószínűleg csak azért csinálom még mindig, mert a célba beérni 
viszont hihetetlenül jó és felemelő érzés! Akkor és ott már egyáltalán 
nem számít, hogy mennyit küzdöttem és szenvedtem, amíg eljutottam 
odáig. Azokat a pillanatokat semmiért nem adnám! 

Szűcs Anikó
 

 

Ha egy triatlonos beindul (vagy inkább elindul)… 
– Amióta Kenesén lakunk, sokat bringázom, mert remek kerék-

páros útvonalak vannak a környéken. 2013-ban vettem részt először 
triatlonversenyen, akkor középtávon indultam, ami 1,9 kilométer fu-
tást, 90 kilométer bringázást és egy félmaratont jelent. Az ideköltözé-
sünk évében, 2014-ben rendezték először Kenesén a Balatonman ver-
senyt, amit akkor úgy éltem meg, hogy ezt nekünk hozták ide (moso-
lyog). Ennek volt ún. „iron” távja is (3,8 km úszás, 180 km bicikizés, 
42,1 km futás), és a férjemmel váltóban indultunk rajta: én úsztam, 
meg bringáztam, Karesz pedig itt futotta az első maratonját. 

Ha már itt tartunk, azt is megtudom, hogy Nóra már háromszor 
teljesítette a méltán híres nagyatádi Ironman versenyt, de mint 
mondja, többször már nem vágyik rá. 

– Nem a versennyel van bajom, hanem rá való készüléssel – teszi 
hozzá. – A nagyatádi versenyt általában július végén vagy augusztus 
elején tartják, ami azt jelenti, hogy a nyár nagy része rámegy a 
készülésre… 

Emlékszem, júliusban tartották, de iszonyatosan rossz időt fogtunk 
ki, hideg volt, és esett is, hatalmas sárban futottunk, ráadásul a szer-
vezők egy szakaszon rosszul irányítottak minket, és emiatt négy ki-
lométerrel többet tettünk meg az amúgy is rettenetesen hosszú pályán. 
Arra is büszke vagyok, hogy háromszor indultam a Balaton Szuper-
maratonon: ezen a nagyszabású versenyen négy nap alatt futjuk körbe 
a tavat, úgy, hogy minden napra jut egy 43-53 kilométeres szakasz. 
Mindhárom alkalommal dobogós lettem, 3. helyezést értem el a kate-
góriában, és kétszer az abszolút nőiben is. Ja, és a kenesei Balaton-
man középtávját is megnyertem háromszor – sorolja a csodás ered-
ményeket. 

Őszi mérleg 
A közelmúlt eseményeivel és megint csak elisme-

résre méltó eredményeivel kapcsolatban Nóra azt el-
árulja: szeptember vége felé részt vett egy rövidtávú 
duatlonon, ahol 10 kilométert futott, 40-et kerékpáro-
zott, majd levezetésképpen még egy 5 kilométeres fu-
tással zárta a versenyt, nem is akármilyen eredmény-
nyel: kategóriájában 1. helyezett lett. Szeptember utol-
só hetében még javában a Balatonban úszkált, ahogy 
erről a 23-ai Facebook-posztja tanúskodik, miszerint: „A 
mai úszással megvan az idei 77-ik balatoni kilométer, 
vagyis mintha hosszában átúsztam volna a tavat. Bala-
toni lakosként ez nem volt túl nehéz, de azért a tempó-
kat nekem kellett elkövetnem. Nyilván nem akarok itt 
leragadni, remélhetőleg még vár rám jó pár, kelleme-
sen hűs km.” 

Október második felében egy újabb figyelemre 
méltó posztot olvastam a közösségi oldalán. „Beszáza-
sodtam! Legalábbis ami az idei, Balatonban úszott ki-

 

A sokféleség varázsa 
– Általában naponta kétszer sportolok, és számomra az a fontos, 

hogy minél többféle mozgásformát űzzek, ugyanis nekem a triatlon 
három sportága nem elég (nevet) – magyarázza derűsen. – Van a fu-
tás, az úszás: tavaly ősszel október 31-én tartottam az utolsó úszóed-
zést a Balatonban. A hideg hónapokban a fűzfői uszodába járok. Ami 
a bringázást illeti: ilyenkor már többnyire bent tekerek, csak hétvé-
gén, amikor egy kicsit több időm van, megyek ki biciklizni, olyankor 
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Szent Márton püspök 316-ban vagy 
317-ben született a Római Birodalom 
Pannónia tartományában, pogány család-
ban, egy római katonatiszt fiaként. Szülő-
helyeként Savariát jelölik meg, amelyet 
mi a mai Szombathellyel azonosítunk. 
Szülei néhány évvel később Ticiniumba – 
Paviaba – költöztek. Márton 328-ban – 
szülei tiltakozása ellenére – katekumen 
(hitújonc) lett. 

331-ben sorozták be a római hadse-
regbe, és mint lovas testőrtisztet Galliába 
vezényelték. A legenda szerint 334-ben a 
galliai Ambianum (Amiens) városkapuja 
előtt találkozott egy fázó koldussal. Köpe-
nyét kettéhasította és egyik felét a koldus 
vállára terítette. Ez az a mozzanata életé-
nek, amely gyökeresen megváltoztatta azt. 
A következő éjszaka álmában megjelent 
Krisztus a fél köpenybe burkolózva, mert 
ő volt az, akit koldusnak vélt. Márton eb-
ben az álomban felismerte Isten kegyel-
mét, és megértette hivatását. Hamarosan 
kilépett a hadseregből, és 334 táján meg-
keresztelkedett, majd téríteni indult kelet 
felé, egészen a Dunántúlig. A keresztség 
szentségének felvétele után megvált a ka-
tonai szolgálattól. Hazatérve édesanyját is 
megtérítette a katolikus hitre. 359-ben Gal-
liában, a mai Franciaország területén, Poi-
tiers közelében telepedett le, ahol szerze-
tesi életet élt, Szent Hilarius püspök irá-
nyításával. – Meg kell említeni, hogy va-
lójában Szent Benedek előtt két évszáddal Márton élt először 
szerzetesi életet, még akkor is, ha Szent Benedeket tartjuk a 
nyugati szerzetesség atyjának. 

Mártont pappá szentelték, és rövidesen Turones – ma 
Tours – városának polgárai 371-ben püspökké választották. 
Püspökké szentelése után nyájának gondos pásztoraként tevé-
kenykedett. A város mellett kolostort alapított, ami a közép-
korban Franciaország egyik vallási központja lett. A szent so-
kat fáradozott a papság műveltségének emeléséért és a szegé-
nyekért. Hívei és szerzetesei tiszteletétől övezve halt meg 397-
ben. 

Márton életének számos eseményét tanítványa, Sulpicius 
Severus örökítette meg. A hagyomány szerint november 8-án 
hunyt el, és november 11-én temették. Temetésének időpontja 
vált emléknapjává. Szent Márton volt az első olyan szent, aki 
nem mártírként halt meg, hiszen előtte az Egyház kizárólag 
csak vértanúkat emelt oltárra, avatott szenté. Ebben a törté-
nelmi pillanatban az egyház felismerte, hogy nem csak az éle-
tünk odaadásával, hanem a keresztény erényeket gyakorolva – 
elkerülve a véres tanúságot Krisztusért – is válhat belőlünk hi-
teles tanú Krisztusról, tehát lehetünk szentek. 

Szent Márton püspökként is szegényen és alázatosan élt. 
Még halálos ágyán, agónia közben is a körülötte álló testvére-
kért aggódott: „Uram, ha népednek még szüksége van rám, 
nem vonakodom a munkától. Legyen meg a te akaratod!” 
Amikor a körülötte levő papok arra kérték, hogy forduljon a 
másik oldalára, és így könnyítsen törékeny testén, azt mondta: 
„Hagyjatok, testvéreim, hagyjatok, hadd nézzem inkább az 
eget, mint a földet! Az Úr felé törekvő lelkem hadd induljon 
útjára!” 

A Legenda Aurea a szent számos csodáját beszéli el, töb-
bek között gyógyításokat, halottak feltámasztását, az ördög le-

győzését, a rablók megtérítését, 
vad kutyák megszelídítését. Szent 
Márton a középkor egyik legnép-
szerűbb szentje volt. Védőszent-
ként tisztelték többek között a kol-
dusok, a katonák (gyalogosok és 
lovasok egyaránt), a ló- és lúdtar-
tók, valamint a szőlőművelők, a hor-
dókészítő kádárok, továbbá Fran-
ciaország védőszentje volt. Segít-
ségét kérték gyermekbetegségek-
ben, az orbánc vagy gennyes be-
tegségek esetén. 

Márton kultusza feltehetően 
már a honfoglalás előtt virágzott 
hazánkban. Szent István a zászla-
ira többek között Szent Márton 
képét is festette. Születésének e-
gyik feltételezett helyén Szent 
Márton tiszteletére épült a Pan-
nonhalmi Bencés Apátság, melyet 
Szentmártonhegyi Apátság néven 
is emlegettek. 

A középkorban Szűz Mária u-
tán Szent Márton tiszteletére szen-
telték a legtöbb templomot, és te-
lepülések sorát, mint pl. Alsószent-
márton (Baranya megye), Hegy-
hátszentmárton (Vas megye), Szil-
vásszentmárton (Somogy megye), 

Martonos (Bács és Csík megye) Rózsaszentmárton (Heves me-
gye), Szentmártonmacskás (Kolozs megye) stb. A magyar 
nyelvterületen sok katolikus templomnak Szent Márton a véd-
szentje, Somogy megyében hat községnek: Csököly, Fonó, Fo-
nyód, Polány, Táska és Vörs templomának is. 

Szent Márton és a lúd kapcsolatára vonatkozóan több ma-
gyarázatot is ismerünk. A legelterjedtebb az a legenda, mely 
szerint Szent Márton a ludak óljába bújt, hogy püspökké vá-
lasztása elől kitérjen, de a ludak gágogása elárulta rejtekhelyét. 
A középkorban a jeles szent tiszteletére bort ittak és kövér lu-
dat ettek, ugyanis az akkori naptárakban az óév utolsó jeles 
napjának számított. 

A „Szent Márton lúdja” kifejezés – főként a Dunántúlon – 
utal a nap jellegzetes ételére és az egykori földesúri járandó-
ságra. 

Ilyenkor már le lehet vágni a tömött libát. „Aki Márton-
napon libát nem eszik, egész éven át éhezik” – tartották. Már-
ton-napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy egész esz-
tendőben bőven ehessenek, ihassanak. Szent Márton napjára 
általában megforr az újbor. „A bornak Szent Márton a bírája” 
– tartja a mondás. Úgy gondolták, minél többet isznak, annál 
több erőt és egészséget vesznek magukhoz. 

Néhány szólásunk is megörökítette Márton lúdját, pl. „Sok 
Szent Márton lúdja elkelt azóta”, mely az idő múlására vonat-
kozik, hogy bizony régen volt az már! A „Kövér, mint Szent 
Márton lúdja” mondás aligha szorul magyarázatra. 

Márton-nap a 14. századi krónikákban határnapként szere-
pel: a tisztújítás, fizetés, jobbágytartozás lerovásának napja 
volt. 

A Szent György-napkor, április 24-én legelőre hajtott jó-
szágok az ősz beálltával végképp az istállóba kerültek. A ma-
gyar nyelvterület különböző részein, illetve az állatfajtáktól 

Szent Márton élete, legendája 
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függően Szent Mihály (szeptember 29.), Vendel (október 20.), 
Dömötör (október 26.) és végezetül Szent Márton (november 
11.) voltak az állatbehajtás jeles napjai. 

Az egyházi esztendő hagyományai szerint Márton napja az 
ún. kisfarsang idejére esik. Kisfarsang hagyományosan a lako-
dalmak, pásztorünnepek, névnapok és bálok ideje volt, s ekkor 
került sor a szüret, a kukoricafosztás utáni mulatságokra is. Ez 
az időszak Katalin-nappal (november 25.) zárult le. 

Márton napját egykor az egész országban számontartották 
a pásztorok. Élő szokásként legtovább Vas megyében maradt 
meg a Márton-napi vesszőhordás és a pásztorok megajándé-
kozása. A disznópásztorok felkeresték azokat a házakat, ahon-
nan állatokat hajtottak a legelőre, és vesszőket vittek aján-
dékba a gazdáknak. Ez volt a Szent Márton vesszeje, melyről 
azt tartották, ahány ága van, annyit malacozik majd a disznó. 
Köszöntőt is mondtak. A szokás még élénken élt az emberek 

emlékezetében az 1960-as években. A Márton-napi pásztorjá-
rás és vesszőzés jól ismert szokás Burgenlandban, de a távo-
labbi német nyelvterületen is. Ehhez a naphoz munkatilalmak 
is kapcsolódtak; Muravidék lakói szerint Márton-napkor nem 
szabad mosni, teregetni, mert elpusztulna a jószág. 

Mint minden jeles naphoz, Márton napjához is kapcsolód-
nak időjárásjósló praktikák és megfigyelések. A liba csontjá-
ból az időjárásra jósoltak: ha a liba csontja fehér és hosszú, 
akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid, akkor sáros. 
Az aznapi időből is jósoltak: „Ha Márton fehér lovon jön, 
enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” Egy kalendáriumi 
regula szerint: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor kará-
csonykor vízben poroszkál.” 

Balatonkenese, 2022. október 23. 
Medveczky Miklós 

plébános 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kerek dió hullott le éppen az Öreg Diófa mellé. Addig gurult, míg egy gödörbe ért, és ott megállt, szemben az Öreg Diófával. 
A lágy szellő, ami éppen ekkor kezdett fújni, puha, meleg földtakarót borított rá. A frissítő őszi eső pedig jól meglocsolta, 
hogy még kényelmesebb legyen az ágya. 

Teltek-múltak a napok. Az Öreg Diófa egyre többet és egyre hosszabban sóhajtozott, egész egyszerűen már meggyőződése 
lett, hogy az ő titka a világon a legnagyobb teher. Amikor éppen így sajnálgatta magát, egyszer csak lenézett a földre, és 
észrevett egy aprócska, üdén zöldellő fácskát, aki kíváncsian fürkészte őt. 

– Szia, Öreg Fa! – szólt hozzá vidáman. – De jó, hogy itt vagy! Annyira szeretnék én is ilyen szép nagy ágakat növeszteni. 
És annyira szeretnék ilyen erősen állni, mint te. Csak egy dolgot nem akarok: olyan szomorú lenni, mint te – csacsogta vidáman. 

– Ó, ne aggódj, kis Zöldike! Amíg nincs olyan hatalmas titkod, mint nekem, addig szép is az élet, meg vidám is. Csak hát 
az én titkom…. – és már folytatta is a kesergést. 

Kikerekedtek szemei a kíváncsiságtól a kis Zöldikének: 
– Na, és mi a titkod? Kérlek, mondd el…! – vette könyörgőre a hangját. 
– Mi a titkom, mi a titkom? Hát az, hogy nincs egyetlen barátom sem! Sőt, egyetlen dió sem nő az ágaimon. Én olyan 

egyedül vagyok! Ez a büntetésem. Ó, csak meg ne tudja senki…! 
– Te, egyedül? – értetlenkedett Zöldike. – Hiszen jönnek hozzád a madarak. Ők hoztak engem is ajándékba. Ja, és most is 

itt beszélgetsz velem. Te olyan nagy vagy! Olyan erős! Igazi példakép vagy! És én annyira, de annyira örülök neki, hogy a 
barátod lehetek! – mondta nevetve és leveleivel tapsikolva Zöldike. 

Addig-addig beszélgettek, hogy jól rájuk sötétedett, hiszen ősszel már hamar jön az este. Ahogy álltak ott egymással 
szemben, a kis Zöldike és az Öreg Diófa, mindketten ugyanarra gondoltak: mikor lesz végre újra reggel, hogy beszélgessenek? 
Addig is a lágy őszi szellő ritmusára kezdtek ágaikkal integetni egymásnak. Hol jobbról, hol balról. Mert hát a barátok mind-
ketten jól tudták: szavak nélkül is megértik egymást… 

Ettől a naptól kezdve minden ősszel lelkesen integetnek egymásnak a fák, jelezve, hogy egyikük sincs egyedül. A sok 
integetéstől pedig hamar lehullnak szép, színes leveleik, de senki sem bánja. Hiszen a lehullott levelek mindannyiukat arra 
emlékeztetnek, hogy bizony kell a változás, hogy új lehetőségek nyíljanak. Mert bizony a Titok, amit megosztunk, az közös 
lesz, és már nem is titok többé. 

Titok vagy bizalom? 
Életed szeretetüzenet, melyet Szent Lelkével ír az Isten. 

Bárcsak eljutna a címzettekhez! 
Ne maradj borítékba zárt levél!”   

Simon András 
 

Egyszer volt, hol nem volt, valahol az üveghegyen is túl, élt 
egymagában egy Öreg Diófa. Némán, kicsit lefelé tartva ágait állt, 
télen-nyáron egyaránt. Az arra repülő vándormadarak már mesz-
sziről megismerték. Amikor a vadludak megkérdezték: 

– Hogy vagy, Öreg Diófa? – mindig ugyan azt a választ hal-
lották. 

– Óh, ha ti azt tudnátok… Óh, ez az én titkom… 
 

Így ment ez évről évre. Mindössze annyi változott, 
hogy az Öreg Diófa egyre mélyebbre hajtotta ágait, és 
egyre szomorúbban sóhajtozott. 

Egyik reggelen a felkelő Nap úgy döntött, jobb kedvre 
deríti az Öreg Diófát, és azon nyomban meg is simogatta 
ágait. A fa érezte a melegséget az ágaiban, de csak vett 
egy nagy levegőt és még hangosabban sóhajtott: 

– Olyan jó ez a meleg, de a titkom olyan nehéz… 
És még kicsit lejjebb hajtotta ágait. 
Mi tagadás, a Napnak sem lett vidámabb a napja. 

Egyre csak azon gondolkodott, hogy az Öreg Diófa titka 
biztos róla szól. Minél tovább gondolkodott ezen, annál 
inkább elbújt a felhők mögé, hogy senki ne vegye észre. 

Késő délután egy varjúcsapat érkezett az Öreg Diófá-
hoz, és honnan, honnan nem, egyikük csőréből egy szép, 
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– Szia! – köszönt rám egy kislány az egyik október végi 
reggelen. Ahogy ránéztem, láttam, hogy becsukta a szemét és 
összeszorította a száját. 

– Te mit csinálsz itt? – kérdeztem. 
– Őrzöm a titkom. Mert nekem van Titkom… 

Amikor kihívásokkal teli napokat élek meg, sokszor 
eszembe jut a legegyszerűbb megoldás éppen úgy, mint a kis-
lánynak: most el kell rejtőzni, titokban kell tartani azt, ami 
bennem van, és majd csak akkor jönni elő, ha már megint rend-
ben van minden. Miért is? Egyszerűen csak nem akarok senkit 
terhelni, megijeszteni. Azonban a csöndes estéken, meleg teát 
szürcsölve, elgondolkodva a látott kislányon és a titkokon, két 
dolog jutott eszembe: 

● Számomra a legkevésbé sem teher társnak lenni egy szí-
vemnek kedves ember küzdelmeiben. Épp ellenkezőleg: min-
den féltés és tehetetlenségérzés mellett kiváltság, ha végigkí-
sérhetek a nehézségein valakit. Hihetetlenül felemelő, hogy 
valaki beavat a bizalmába. Hogy részese lehetek az apróbb-

nagyobb fordulatoknak. Átélhetek imameghallgatásokat. Érez-
hetem, hogy a jelenlétem, figyelmem, törődésem milyen sokat 
jelentenek. És egyszer csak észrevétlenül megtelhet a lelkem há-
lával: milyen jó, hogy ő van, és milyen jó, hogy én is vagyok! 

● Ezek a titokmegosztós-alkalmak nem csupán azért na-
gyon jók, mert jó érzés testvérnek lenni. Megerősíte-
nek abban is, hogy bizony, a legnehezebb helyzetek is 
el tudnak tűnni. Jól emlékszem a pillanatra, mikor 
meghoztam életem legnagyobb döntését: nővér lesz. 
Nagyon sokat jelentett, hogy bele tudtam kapaszkodni 
más szerzetesek életpéldájába. Miután voltam részese 
közösségi összefogásoknak, tudtam: bármennyire ki-
látástalan egy helyzet, találok társakat, akik mellém 
állnak.  

Mindehhez azonban az kellett, hogy az a bizonyos 
valaki beavasson az életébe, vagy éppen én avassam 
be őt – pont akkor, amikor a legádázabb csatákat vívta, 
vagy éppen én vívtam. 

Nem tudom, hogy a te életed most épp hol tart, ked-
ves olvasó. Az biztos, hogy áldás, ha már te magad is 
megtapasztaltad, hogy a hatalmas Góliátok legyőzhe-

tőek, a nagy tenger kettéválasztható, és ige, valóban angyalse-
regek állnak őrt napi huszonnégy órában. Óriási dolog, és biz-
tonság tud lenni, ha elhiszed, hogy minden – de tényleg min-
den – javára van azoknak, akiknek szívében-lelkében őszinte 
szeretet él. Az igazán nagy dolog azonban az, amikor az adott 
pillanatban felismered, hogy az ijesztő helyzet, ami éppen előt-
ted áll, nem Isten büntetése, hanem egy újabb csoda az életed-
ben. Mi több: lehet minden kihívás megtiszteltetés a jelenben, 
és erős bizonyság a jövőben. 

Ne maradj hát egyedül, amikor nehézségek, titkok szőnek 
körbe, inkább nézz szét: kinek adhatnál egy reményt keltő, erőt 
adó bizonyságot, jó szót ajándékba? 

M. Erzsébet nővér 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Templomunk ünnepe Búcsút ünnepeltünk a Balatonkenesei temp-

lomban, amely a templom védőszentjének az 
ünnepe. A katolikus templom Magyarok 
Nagyasszonya titulusát viseli. Október 9-én 
vasárnap 10 órától közösen rózsafüzért
imádkoztunk, majd 10:30-kor kezdődött a 
szentmise, melyet Holubák Attila, ácsteszéri 
plébános atya betegsége miatt Szpisják Pé-
ter-Pál kapucinus házfőnök atya tartott meg. 
Péter-Pál atya az evangélium utáni tanítás-
ban történelmi példákon mutatta be, hogyan 
kísérte végig Szűz Mária segítő közbenjá-
rása a magyar népet a történelem viharos év-
tizedeiben. Kiemelte, hogy Szűz Mária em-
beri nagysága és Istenre való bizalommal teli 
ráhagyatkozása követendő példa lehet nem-
csak a nők, hanem minden hívő ember szá-
mára is. 
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, kö-
nyörögj érettünk! 
Az agapé házigazdája a Katolikus Karitász 
csoport volt. 

Balatonkenesei Katolikus Egyházközség
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Mikor vasárnap reggel mentünk a szentmi-
sére, tejfehér köd borította a kanyargó utat. Az 
előttünk haladó autó ködlámpájának fénye 
adott útmutatást a sűrű fátyolon át és segített 
tájékozódni. 

Köd. Titokzatossá válik tőle a késő őszi vi-
lág. A köd eltakarja a környezetet, vastagon bevonja a tájéko-
zódási pontjainkat, és olyan, mintha egy másik világban jár-
nánk. Képlékeny, megfoghatatlan. Pedig olyan ici-pici pá-
racseppek ezek, melyek önmagukban szinte semmik, együtt 
mégis óriási hatásuk van! – Valójában a köd egy réteges fel-
építésű felhő, melynek alapja a földfelszínt éri. A köd a leve-
gőben lévő vízgőz, ahol a vízcseppecskék mérete a milliméter 
ezredrésze, ezért lebegnek a levegőben. Szinte semmiből áll, 
mégis képes megváltoztatni a látható világot. 

Eltakarja mindazt, amit nem szívesen látunk. A ködben az 
ember hajlamos megfeledkezni a rossz dolgokról. Mert amit 
nem látunk, az nem is létezik, gondoljuk. A köd segít tagadni. 
Eltagadni, megtagadni, amit nem akarunk tudomásul venni. 
Akár megtagadni a másik embert is, aki nem illik be a saját 
magunk által kialakított puzzle-világunkban a neki szánt 
„megfelelő” helyére. 

„Amikor tetszik, hogy próbára vess, 
Mikor mindent kegyetlen köd fedez, 
Amikor lelkünk elszürkül a portul, 
Amikor minden visszájára fordul, 
És megfakul a földi szeretet, 
És úgy állunk a Minden közepett Egyesegyedül, 
s már-már görnyedünk: 
Kegyelmes Isten, angyalt küldj nekünk!” 

Sík Sándor 

Igen. Vannak olyan helyzetek is, amikor mi magunk kerü-
lünk a köd kegyetlen-misztikus homályába, amikor valahol a 
lelkünk mélyén azt érezzük, hogy a másik ember nem lát min-
ket. Nem akar látni vagy nem képes látni. Nem tud beleillesz-
teni az ő élet-kereteibe. Furcsa állapot ilyen lelki ködben lenni. 
Mikor ott állok a másik előtt, de valahol legbelül érzem, hogy 
igazából nem is létezem számára. Lát valakit, aki nem én va-
gyok. Talán észrevesz, de igazából nem engem. Hogy miért? 
… A köd nem segít ilyenkor. Mert az ilyen sűrű lelki ködben 
nehéz megszólalni kifelé. Talán a hang sem hatol át rajta? 

„Mint valamiféle meleg köd, úgy ereszkedik egyfajta lelki 
nyugalom az emberre. Immár a múlté minden harc. Egyre las-
súbb lesz minden mozdulat. Az embernek tengernyi ideje lesz, 
és már sehová sem siet. Véget ért a különleges teljesítménye-
kért vívott végeláthatatlan küzdelem.” – Roald Dahl, norvég 
író 

A köd Janus-arcú tud 
lenni, mert a szép dolgokat 
is el tudja takarni. Elta-
karja az éppen lombját hul-
lató őszi erdőt, a sárgás-
barnás árnyalatokban 
pompázó végtelen tájat. 
Eltakarja a vibráló színeket 
és az életet megjelenítő 
formákat. Eltakarja a szép 
emlékeket, a korábban 
örömet adó és nevetést 
hozó közös élményeket. 
Eltakarja azt a kedves em-
bert is, akivel régen ennek 
részese voltam. Eltakarja a 
másik embert, aki már 
nyújtaná ki a karját… 

De a köd nem állandó. A köd a Nap hatására, amint a fel-
színt melegíteni kezdi, el is oszlik. Mert a köd eloszlik. Akkor 
láthatóvá válnak a valóság tárgyai, a valós emberek és akár 
érezhetővé válnak azok a gondolatok, élmények, érzések is, 
amelyek korábban a köd homályába burkolóztak. 

A Nap. Igen. Sokszor szükség van egy külső fényforrásra, 
hogy a lelkünk szomorú-ködös homálya újra fényárban tündö-
köljön. Szükség van egy olyan Fényre, mely képes eloszlatni 
ezt a ködöt. Szükség van Istenre, aki képes kivonni a lelki köd 
szirén-bűbájának fogságából. 

Ekkor a fényben már láthatóvá válik a valóság. A valóság 
szép tud lenni. A valóság igaz. Mert a fénylő valóságban van 
az Élet.M. Teréz nővér

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Életvezetés – Köd előttem, köd utánam 
„Ma fáj kinézni. Köd az ablakon. A szó nekem ma durva, színtelen. 

Karomra hajtom álmodó fejem, s a némaság meséit hallgatom.” 
Sík Sándor piarista pap, költő 

Mikor vasárnap reggel mentünk a szent-
misére, tejfehér köd borította a kanyargó utat. 
Az előttünk haladó autó ködlámpájának fénye 
adott útmutatást a sűrű fátyolon át és segített 
tájékozódni. 

Köd. Titokzatossá válik tőle a késő őszi 
világ. A köd eltakarja a környezetet, vastagon 
be- bevonja a tájékozódási pontjainkat, és olyan, mintha egy má-
sik világban járnánk. Képlékeny, megfoghatatlan. Pedig 
olyan ici-pici páracseppek ezek, melyek önmagukban szinte 
semmik, együtt mégis óriási hatásuk van! – Valójában a köd 
egy réteges felépítésű felhő, melynek alapja a földfelszínt éri. 
A köd a levegőben lévő vízgőz, ahol a vízcseppecskék mé-
rete a milliméter ezredrésze, ezért lebegnek a levegőben. 
Szinte semmiből áll, mégis képes megváltoztatni a látható vi-
lágot. 

Eltakarja mindazt, amit nem szívesen látunk. A ködben 
az ember hajlamos megfeledkezni a rossz dolgokról. Mert 
amit nem látunk, az nem is létezik, gondoljuk. A köd segít 
tagadni. Eltagadni, megtagadni, amit nem akarunk tudomá-
sul venni. Akár megtagadni a másik embert is, aki nem illik 
be a saját magunk által kialakított puzzle-világunkban a neki 
szánt „megfelelő” helyére. 

„Amikor tetszik, hogy próbára vess, 
Mikor mindent kegyetlen köd fedez, 
Amikor lelkünk elszürkül a portul, 
Amikor minden visszájára fordul, 
És megfakul a földi szeretet, 
És úgy állunk a Minden közepett Egyesegyedül, 
s már-már görnyedünk: 
Kegyelmes Isten, angyalt küldj nekünk!” 

Sík Sándor 

Igen. Vannak olyan helyzetek is, amikor mi magunk ke-
rülünk a köd kegyetlen-misztikus homályába, amikor valahol 
a lelkünk mélyén azt érezzük, hogy a másik ember nem lát 
minket. Nem akar látni vagy nem képes látni. Nem tud bele-
illeszteni az ő élet-kereteibe. Furcsa állapot ilyen lelki köd-
ben lenni. Mikor ott állok a másik előtt, de valahol legbelül 
érzem, hogy igazából nem is létezem számára. Lát valakit, 
aki nem én vagyok. Talán észrevesz, de igazából nem engem. 
Hogy miért? … A köd nem segít ilyenkor. Mert az ilyen sűrű 
lelki ködben nehéz megszólalni kifelé. Talán a hang sem ha-
tol át rajta? 

„Mint valamiféle meleg köd, úgy ereszkedik egyfajta lelki 
nyugalom az emberre. Immár a múlté minden harc. Egyre 
lassúbb lesz minden mozdulat. Az embernek tengernyi ideje 
lesz, és már sehová sem siet. Véget ért a különleges teljesítmé-
nyekért vívott végeláthatatlan küzdelem.” – Roald Dahl, nor-
vég író 
 A köd Janus-arcú tud 
lenni, mert a szép dolgokat 
is el tudja takarni. Eltakarja 
az éppen lombját hullató ő-
szi erdőt, a sárgás-barnás ár-
nyalatokban pompázó vég-
telen tájat. Eltakarja a vib-
ráló színeket és az életet 
megjelenítő formákat. Elta-
karja a szép emlékeket, a 
korábban örömet adó és ne-
vetést hozó közös élménye-
ket. Eltakarja azt a kedves 
embert is, akivel régen en-
nek részese voltam. Eltakar-
ja a másik embert, aki már 
nyújtaná ki a karját… 

De a köd nem állandó. A köd a Nap hatására, amint a fel-
színt melegíteni kezdi, el is oszlik. Mert a köd eloszlik. Ak-
kor láthatóvá válnak a valóság tárgyai, a valós emberek és 
akár érezhetővé válnak azok a gondolatok, élmények, érzé-
sek is, amelyek korábban a köd homályába burkolóztak. 

A Nap. Igen. Sokszor szükség van egy külső fényforrásra, 
hogy a lelkünk szomorú-ködös homálya újra fényárban tün-
dököljön. Szükség van egy olyan Fényre, mely képes elosz-
latni ezt a ködöt. Szükség van Istenre, aki képes kivonni a 
lelki köd szirén-bűbájának fogságából. 

Ekkor a fényben már láthatóvá válik a valóság. A valóság 
szép tud lenni. A valóság igaz. Mert a fénylő valóságban van 
az Élet. 

M. Teréz nővér 

   3.            
              
    5.    9.      
           12.  14. 
         10. 11.  13.  

1.      7.        
     6.         
 2.  4.    8.       
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

A kiemelt sorban egy kortárs költőnk neve olvasható. 
1. Ezen a településen van a legrégibb és 

leghíresebb tökfesztivál. 
Ő _ _ _ Z _ _ T _ _ T _ _ 

2. Folyadéktartó edény népies neve. 
R _ C _ K A 

3. Melyik költőnk született 1883. novem-
ber 26-án? 

B _ _ _ _ S   M _ H _ _Y 
4. Milyen madaraknak hívjuk a következő-

ket? – Vetési lúd, daru, kakukk, gyur-
gyalag, búbos banka. 

_ _ N U _ _ 
5. Melyik őszi csemegénk hazája Zala me-

gye? 
_ E _ _ T _ _ T _ 

6. Kinek a verse? – Párisban járt az ősz 
_ D _   _ _ D _ E 

7. Melyik ország zászlajában van juharlevél? 
_ A _ A _ A 

8. „Elárulták” Mártont! 
_ I _ Á _ 

9. Keresztény ünnep az elhunyt szerettein-
kért. 

_ A _ _ T T _ _   N _ P _ _ 
10. A népdal szerint: Ősszel érik babám a 

_ E _ E _ E   S _ _ L _ 
11. A népi kalendárium szerint a november 

„kinek” a hava? 
_ Z _ N _   _ N _ R _ _ 

12. Ki „kopog” november 25-én? 
_ _ T _ L _ _ 

13. Eredetileg mely országokban ünneplik 
a halloween-t? 

A _ _ O _ S _ Á _ Z 
14. Minek az elkészítéséhez kellenek a kö-

vetkezők? – Tejben áztatott kalács, lek-
vár, alma, darált dió, tojáshab. 

_ Á _ _ Y _ R _ _ Á S 
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A Nagy Kavicsháború 
2. rész: Három találkozás 

Tán emlékeztek még, hogyan kezdődött a Nagy Kavicsháború. 
Berillia és Korundia királya összeveszett egy kis sziget felett, mely 
kincseket rejtett. Pontosabban fekete és fehér kavicsokat, melyek az 
ártatlan gyermekek kezében drágakővé változtak. 

A háború első három esztendejében a szigetet szigorúan őrizték. 
Magas őrtornyokból figyelték a katonák a partot, bizonyos volt, hogy 
aki a szigetre lép, az a halál fia. 

Hanem a katonákat etetni, itatni, ruházni kellett. Gregor király 
egy reggel arra ébredt, hogy a kincstára csaknem kiürült. Gondolt 
egyet, s üzenetet küldött Korundiába Henrik királynak. Azt kérte, a 
gyerekek születésnapja alkalmából kössenek fegyverszünetet. Meg-
örült Henrik, mert őneki is megcsappant a vagyona. Persze közös ün-
neplésről szó sem lehetett. 

Alig pirkadt, mikor Gregor egy csónakon átküldte Mirkó herceget 
a szigetre egy tarisznyával. 

– Szedj össze fiam annyi drágakövet, amennyit csak tudsz! Az 
országunk jövője múlik rajta. 

A királyfi, aki ekkor már tizenkét éves, nyúlánk legényke volt, 
szépen átevezett, s elkezdett kavicsokat keresni. Egyszer csak meg-
zörrentek a part menti bokrok, és ott állt előtte Mirinda hercegnő. 

Nagyot nőtt a királykisasszony is, mióta Mirkó nem látta, valósá-
gos kis hölgy lett belőle. Bátran odasétált a királyfihoz, és azt kér-
dezte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Bár ellenségek vagyunk, ugye nem zavarsz el, Mirkó? 
– Maradj csak, hiszen tűzszünet van – felelte a királyfi.  
Éppen akkor vett fel a fövenyről egy formás kavicsot, ami abban 

a pillanatban smaragddá változott. Háta mögé rejtette a kezét, és azt 
mondta: 

– Hogy veszekedés ne legyen, osszuk meg a partot. Én gyűjtöm 
a kavicsot itt a sziget felső végében, legyen tiéd az alsó, ott úgyis 
sekélyebb a víz. 

Mirinda elfintorította pisze orrocskáját. 
– Nem lesz az jó, Mirkó. Sokkal nagyobbak itt a kövek. Ami lej-

jebb partra vetődik, az csak törmelék. 
– Ez butaság, direkt ellenkezel – csattant fel a királyfi. 
– Legyen tied az alsó part, ha szerinted mindegy! – nyelvelt a 

királylány. 
– Nem bánom, de egy óra múlva cseréljünk! 
– Na, ugye! Be akartál csapni! 

 

 
 
máris összevesztek, és attól kezdve egy árva kavicsot sem bírtak drá-
gakővé változtatni. Az lett a vége, hogy morcosan, dühöngve haza-
tértek. 

Bosszankodtak a királyok, hogy dugába dőlt a tervük. A harcok 
újult erővel fellángoltak, de lőszert már nem tudtak miből vásárolni. 
Még így is küzdöttek egymással derekasan. Összeszedték a golyókat, 
amit az ellenség átlövöldözött, s azokat lőtték vissza. 

Így telt el újabb három év. Ezúttal Henrik király kért fegyverszü-
netet, s erre Gregor kegyesen rábólintott. 

Henrik előző este gondosan kioktatta a leányát. Ha a szigeten ösz-
szefut azzal a nyikhaj Mirkó herceggel, viselkedjen úrilány módjára. 
Kora reggel Mirinda útnak indult. Egy piknikes kosarat vitt a karján, 
abban volt az elemózsiája, s azt akarta teleszedni drágakővel. Mon-
danom sem kell, megint egyszerre ért a két fiatal a sziget partjára. 

Elkerekedett Mirinda szeme, mert szép, sudár ifjú lett abból a 
nyüzüge kölyökből, akire visszaemlékezett. Mirkó herceg is csak ámul-
dozott a formás kisasszony láttán. 

– Hát te meg mit bámulsz? –  kuncogott Mirinda. 
– Nagyon… megváltoztál – nyögte ki Mirkó. 
– Te is. Remélem a modorod is olyan jó lett, mint a kinézeted. 
Meghökkent Mirkó ezen a válaszon, kicsit meg is sértődött. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
szórta. Felmérgesedett a királyfi, úgy érezte, gúnyolódik vele a her-
cegnő. 

– Tudod mit? – mondta dühösen. – Mégis megtartom azt a rubint, 
s egy olyan lánynak adom, aki kedvesebb velem! 

– Azt jól teszed! – felelte csípősen Mirinda. – Mert lesheted a 
lyukon, hogy én kedves leszek hozzád! 

Észre sem vették, s megint egymásnak estek. Pár perc múlva már 
olyasmiket vágtak egymás fejéhez, amit maguk sem gondoltak ko-
molyan.  Ezen a napon is kincsek nélkül tértek haza. Úgy feldühöd-
tek, hogy még a szétszórt drágaköveket is otthagyták. 

Főtt a feje a két királynak, miből fizessék most már a katonákat. 
Egy darabig még ígértek fűt-fát, de azoknak egyre inkább elpárolgott 
a harci kedvük. Már csak táboroztak a folyóparton, napközben a ha-
sukat süttették, esténként dalokat énekeltek. Lövés csak akkor dör-
dült, ha a folyó felett elhúzó vadkacsákat vették célba. 

Vánszorgott az idő, de valahogy így is eltelt újabb három eszten-
 

– Neked semmi se jó! 
Öt perce találkoztak csak, de 
 

– Azzal nem is volt baj. De neked még 
mindig fel van vágva a nyelved. 

Mirinda elvörösödött, de nyugodt ma-
radt, ahogy otthon megígérte. 

– Ne veszekedjünk a múlton, Mirkó. 
Uzsonnázzunk együtt, aztán megosztozunk
békében a kavicsokon is. 

A leány egy kendőre kipakolta, amit 
hozott. Volt ott kalács, friss kecsketúró, és 
egy csupor meggyes joghurt is. Mellé tette 
Mirkó a tarisznyájából a füstölt kolbászt 
és a zsenge újhagymát. Jókora lakomát 
csaptak. 

Mikor jóllaktak, a királyfi fogott egy 
fehér kavicsot, ami rögtön rubinná vált a 
kezében. Mirinda felé nyújtotta: 

– Legyen ez a tiéd az uzsonnáért cse-
rébe! 

Felkacagott Mirinda, s felmarkolt egy 
halom kavicsot. Egy pillanat alatt teli lett 
a marka rubinokkal és smaragdokkal. 

– Ez meg akkor a tiéd, én sem akarok 
az adósod maradni! 

Azzal az összes kincset Mirkó fejére
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nyomban elfeledte minden sérelmét. Nem érdekelte őt már a ceremó-
nia, folyvást csak Mirindán legeltette a szemét. 

Gregor király kertelés nélkül előállt a  
a javaslatával: a béke alapja az legyen, hogy a szigetet megfelezik. 
Húzódjon az országhatár ezentúl a sziget közepén hosszában. 

– Hogyisne! – felelte Henrik. – Hiszen akkor a kavicsos partrész 
egészen Berilliához fog tartozni! Felezzük meg a szigetet keresztben! 

– Nem bánom, de akkor miénk legyen a sziget felső fele! 
– Na, még csak az kéne! 
Parázs vita kerekedett, s mikor a két király már egymás haját 

tépte, Mirkó és Mirinda sétára indultak a part mentén. 
– Ostoba hajcihő ez a semmiért – sóhajtott a herceg. – Kinőttünk 

már a gyerekkorból, a lelkünk nem hófehér, régen elszállt a varázs-
erőnk. Így hát értelme sincs a vitának. 

– Így igaz – felelte Mirinda. – Jó pár kérőmet kikosaraztam, ok 
nélkül vérig sértettem az utóbbi egy-két évben. A lelkem fekete, 
mintha szurokba mártották volna. 

– Ha jóravalók voltak, miért kosaraztad ki őket? 
– Az igazira várok, aki megdobogtatja a szívem. 
Mirinda szégyenlősen elfordította a fejét. 
– Én is pontosan így vagyok ezzel – jegyezte meg a herceg. – 

Pedig éppen három évvel ezelőtt már azt hittem, rátaláltam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elvörösödött a hercegnő, mintha az arca is rubinból lett volna. 
Mirkó lehajolt, felvett egy szép szív alakú kavicsot, és így foly-

tatta: 
– Én akkor egy drágakövet akartam adni annak a leánynak, de 

nem fogadta el. Most viszont már csak ezt tudom kínálni. 
Mirinda kinyújtotta a kavicsért kecses kis hófehér kezét, és azt 

felelte: 
– Sosem kaptam még ennél szebb ajándékot. 
Összekulcsolták a kezüket, s amint egymás szemébe néztek, hir-

telen égető forróságot éreztek a tenyerükben. Hátraugrottak, s egy va-
kítóan fénylő kő hullott a parti fövenyre. Ámulva állapították meg, 
hogy a kavics ragyogó gyémánttá változott. 

– Hát mégis működik! – lelkendezett Mirinda. – S együtt hatal-
masabb csodára vagyunk képesek, mint korábban bármikor. 

– Maradjunk is együtt mindörökre – szólt a herceg és átkarolta a 
leányt. – Hozzám jönnél-e feleségül, drága Mirinda? 

Semmire sem vágyott jobban a leány, mióta ezen a napon Mirkót 
megpillantotta. Már csak apjuk beleegyezését kellett elnyerniük. Ab-
ban sem volt hiba, miután a gyémántot megmutatták nekik. A két öreg 
zsugori azon nyomban békét kötött egymással. A sziget pedig nem 
került egyik országhoz sem, hanem az ifjú pár kapta meg nászaján-
dékba. Építettek rajta egy takaros kastélyt, s abban éltek boldogan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dő. Gregor király csak erre várt. 
Követet menesztett Korundiába, 
s a gyerekek felnőtté válásának 
örömére békét ajánlott. 

Henrik király azt kérte, sze-
mélyesen találkozzanak a szige-
ten, ott írják alá a békeszerző-
dést. 

– Menjen egyedül, édesapám 
– mondta Mirkó királyfi. – Én in-
kább itthon maradok, nem aka-
rok azzal a kígyónyelvű leánnyal 
összefutni. 

– Nem úgy van az fiam –
korholta apja a királyfit. – Te 
vagy a trónörökös, maholnap ki-
rály leszel. Illő, hogy te is ott le-
gyél. 

A királyfi végül ráállt, hogy 
apját elkísérje. Titkon reményke-
dett, hogy Mirinda nem is lesz 
ott, hiszen a tárgyalás a férfiak 
dolga. De amint a szigetre lép-
tek, megpillantotta Henrik király 
oldalán a tündöklő szépségű, sze-
líd tekintetű leányt. 

Hogy hogy nem, Mirkó azon
 

Ne higgyétek azért, hogy Mirkó és 
Mirinda dúskált a kincsekben. Tudták 
jól, hogy a csoda attól csoda, hogy csak 
nagyon ritkán történik meg. Olyankor, 
amikor igazán szükség van rá. 

Így aztán csak néhanap sétáltak le a 
sziget partjára. Ha szerelmükre, hűsé-
gükre bármi árnyék vetült, csak felemel-
tek egy kavicsot, és összekulcsolták a ke-
züket. Amikor a kavics ragyogó gyé-
mánttá változott, tudták, hogy nincs 
okuk kételkedni a másik érzelmeiben. 
Hiszitek-e, vagy sem, de a varázslat min-
dig sikerült nekik, hosszú, boldog életük 
utolsó pillanatáig. 

Csesznák András
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Kommunális hulladék kezelése 
Természetes személy, ingatlanhasználó a vegyes hulladékot 

zárt, szabványos gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a meg-
adott szállítási napon a közszolgáltatónak elszállításra átadni. A 
szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék 
eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett – a közszolgáltató által 
biztosított emblémázott, 110 literes gyűjtőzsák vehető igénybe. 
 

Zöldhulladék kezelése 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének fel-

tételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a 
zöldhulladékot a képződés helyén, szabványos, külön erre a célra 
rendszeresített gyűjtőedényben vagy – külön térítési díjért – „SIÓ-
KOM NONPROFIT Kft.” feliratos, biológiailag lebomló hulla-
dékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve, ha a zöldhulladékot házi-
lag komposztálják. 

Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtő-
edényt vagy gyűjtőzsákot kizárólag az elszállítás napján, az ingatlan 
előtti közterületre helyezheti ki. A nyesedéket és egyéb, zsákban 
nem elhelyezhető zöldhulladékot egy méter hosszúságúra vágva, 
kötegelve kérjük kihelyezni. 

A szolgáltató kizárólag 
a fent említett módon kihelyezett zöldhulladékot szállítja el! 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
A természetes személy, ingatlanhasználó az ingatlanon keletke-

zett települési hulladékból elkülönítetten gyűjti a papír, az üveg, to-
vábbá a műanyag anyagú, újrahasznosítható hulladékokat, és a 
közszolgáltató által ingyenesen biztosított, az elkülönített gyűjtésre 
utaló jelzéssel ellátott gyűjtőzsákban adja át a közszolgáltatónak. 

A zsákokat a szolgáltató folyamatosan pótolja. A nagyobb pa-
pírhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtőedény mellé kihelyezve, ki-
lapítva, kötegelve adja át. 

A közszolgáltató a szelektív hulladékot havi egy alkalommal 
gyűjti be és szállítja el, az előre megadott időpontokban. 

Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló 
gyűjtőzsákot az elszállítás napján, kizárólag az ingatlan előtti köz-
területre helyezheti ki. 

Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban a fentiekben felsorolt hul-
ladékon kívül más jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hul-
ladék elszállítását megtagadja. 

 

Házhoz menő lomtalanítás 
évente egy alkalommal 

Mindenkinek külön kell kihívnia a házhoz a szolgáltatót! 
Március-október hónapok között, 

a hónapok 4. keddjén van mód a lomtalanításra. 
Erről a megelőző hónap 15. napjáig kell egyeztetni 

a szolgáltatóval: 06-84/503-200 /szállítás. 
Ha az utcában valaki lomtalanít, kihívta a szolgáltatót. 

Hívja Ön is, így lomhulladékát elszállítják! 
● A lomok mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg. 
● Az ingatlanhasználó nem rendelkezhet hátralékkal 
● Csak és kizárólag lom kerülhet kihelyezésre, veszélyes hulladék, 

festék, gumi, pala, tv, építési törmelék stb. nem kerül elszállításra. 
● Az ingatlanhasználó a lomokat kizárólag a fenti módon leegyezte-

tett elszállítási napon, az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki. 

Szállítás napja A hulladék típusa 
November 1. (kedd) Kommunális 
November 8. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
November 15. (kedd) Kommunális 
November 22. (kedd) Kommunális 
November 28. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
November 29. (kedd) Kommunális 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
November 1. (kedd) Kommunális 
November 8. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
November 15. (kedd) Kommunális 
November 22. (kedd) Kommunális 
November 28. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
November 29. (kedd) Kommunális 

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

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

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

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

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

Gyűjtse inkább biológiailag lebomló zsákba, 
vagy komposztáljon! 

 

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

A közterületen lévő hulladéktárolók 
NEM KOMMUNÁLIS SZEMÉT TÁROLÁSÁRA VANNAK! 

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

 

Kommunális és zöldhulladékos zsákokat 
a következő helyeken lehet vásárolni 

tudják megvásárolni 

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

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

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

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

 

Rejtvény- 
megfejtés 

Szeptem-ber, októ-ber, 
novem-ber, decem-ber 

25. oldal 
A helyes válaszok: 

1. Őriszentpéter 
2. Rocska 
3. Babits Mihály 
4. Vonuló 
5. Gesztenye 
6. Ady Endre 
7. Kanada 
8. Libák 
9. Halottak napja 
10. Fekete szőlő 
11. Szent András 
12. Katalin 
13. Angolszász 
14. Máglyarakás 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

8174 Balatonkenese, Béri Balogh  
    Ádám tér 1. 
Telefon: 88/481-088; 88/481-087 
Fax: 88/481-741 
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu 
www.balatonkenese.hu 
Az Igazgatási és a Pénzügyi Csoport  

ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő, szerda: 8:00-15:30 

Péntek: 8:00-12:00 
Pénztári órák időpontja: 

Hétfő, szerda: 9:30-12:00 és 13:00-15:00 
A Műszaki csoport ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő, péntek: 8:00-12:00 
Szerda: 8:00-15:30 

A Polgármester ügyfélfogadási ideje  
(előzetes bejelentkezéssel): 

Kedd: 8:00-12:00 
A Jegyző ügyfélfogadási ideje 

(előzetes bejelentkezéssel): 
Szerda: 8:00-12:00 

BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL 
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 

BALATONFŰZFŐ 
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 
Telefon: 88/550-293; 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 
ÉS KÖNYVTÁR 

8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4. 
Telefon: 88/594-500 
kulturahaza@balatonkenese.hu 
konyvtarkenese@gmail.com 

Nyitvatartás: 
Érvényes: 

2022. november 7. – 2022. december 18. 
Hétfő: 8:00-19:00 
Kedd: 8:00-19:00 

Szerda: 8:00-19:00 
Csütörtök: ZÁRVA 

Péntek: ZÁRVA 
Szombat: ZÁRVA 
Vasárnap: ZÁRVA 

Érvényes: 
2023. január 9. – 2023. március 5. 

Hétfő: 8:00-19:00 
Kedd: 8:00-19:00 
Szerda: ZÁRVA 

Csütörtök: ZÁRVA 
Péntek: ZÁRVA 

Szombat: ZÁRVA 
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 BOOR ÁDÁM FOTÓJA. 
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: NOVEMBER 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 

06 30/621-58-71 
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