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BBeesszzáámmoollóó  aa  ddeecceemmbbeerrii  tteessttüülleettii  üülléésseekkrrőőll  
 

2015 decemberében a szokásos testü-
leti ülés mellett egy rendkívüli összejöve-
telt is tartottak a balatonkenesei képvise-
lők. Az ülésekre december 14-én és de-
cember 21-én került sor. 

Balatonkenese Város Városgondnok-
ságának vezetője a Képviselő-testülethez 
írt levelében azt kérte, hogy az intézmény 
2016. évben tovább foglalkoztathassa a 
két fő munkatörvénykönyves dolgozóját, 
tekintettel arra, hogy a két fő szakmai 
tapasztalata segítséget nyújthat az intéz-
mény 2016. évre tervezett munkálatainak 
megvalósításában. A Képviselő-testület jó-
váhagyta a kérést, így a Városgondnokság 
tovább foglalkoztathatja két dolgozóját. 

A Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló törvény szerint az önkor-
mányzatok működési rendjén belüli társu-
lások működésükről évente legalább egy 
alkalommal kötelesek beszámolni. Bala-
tonkenese Város Önkormányzata tagja a 
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társulásnak, a 
Kelet-Balatoni Többcélú Társulásnak, a 
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Intézmény-
fenntartói Társulásnak és a Balatonkene-
sei Szociális Társulásnak. Beszámolási 
kötelezettségének tett eleget a Balatonke-
nesei Szociális Társulás és a Balatonke-
nese, Küngös Közoktatási Intézményi 
Társulás. A Képviselő-testület a mindkét 
társulás működéséről és a Társulási Ta-
nácsban végzett 2015. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolót elfogadta. 

A Pilinszky János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Iskola intéz-
ményvezetője azzal a kéréssel fordult a 
képviselő-testülethez, hogy a város a 2016. 
évben (2015/2016-os tanév második félév, 
2016/2017-es tanév első félév) is támogas-
sa az első osztályos gyerekek úszásoktatá-
sát a belépők és az utazási költség biztosí-
tásával. Mivel a Képviselő-testület tovább-
ra is kitart azon elképzelése mellett, hogy 
minden kenesei gyerek tanuljon meg úszni, 
ezért a település továbbra is felvállalja az 
úszásoktatás költségeit és a támogatás 
összegét az Ön-kormányzat 2016. évi 
költségvetésében biztosítja. A támogatás 
összege a következőképpen alakul: 

Uszodahasználati díj (mely az oktatási 
és belépési díjat is tartalmazza) + sze-
mélyszállítási költség, 10 hónapra, 36 
alkalomra, 24 főre = bruttó 734.400.- Ft 

Buszköltség, 36 alkalomra (bruttó 
15000.- Ft/alkalom) = 540.000.- Ft, mely 
összesen: 1.274.400.- Ft 

Nem tartalmaznak díjemelést a ké-
ményseprő-ipari közszolgáltatás 2016. évi 
díjtételei, így a kéményseprés ára a 2015-
ös évhez képest nem emelkedik. 

Módosult a Kelet-Balatoni Térség 
Önkormányzati Társulásának társulási 
megállapodása. A 2015. november 5-én 
megtartott Társulási ülésen beterjesztett 
javaslatok közül a Társulás a jövőjére 
vonatkozó előterjesztések közül egyiket 
sem fogadta el minősített többséggel, 
ezért az ülés során kialakult három javas-
latot további megvitatásra az önkormány-
zati képviselő-testületek elé tárták. No-
vemberi ülésén a balatonkenesei Képvise-
lő-testület a javaslatokat megtárgyalta és 
kiválasztotta az általa támogatott elképze-
lést. A KBTÖT megállapodása végül úgy 
módosul, hogy a társult településeket ter-
helő befizetés összege 50 forint/állandó 
lakos/év legyen, mely minden tárgyév 
elején, a költségvetés tárgyalásakor felül-
vizsgálásra kerül. 

Szintén módosult a Balatonkenesei 
Szociális Társulás Társulási megállapo-
dása, mert 2016. január elsejétől a család-
segítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 
csak egy szervezeti és szakmai egységben 
működhet. A Társulás egyik tagja, Bala-
tonvilágos Község Önkormányzata jelez-
te, hogy a fenti jogszabályváltozás követ-
keztében családsegítő és gyermekjóléti 
feladatait a Siófoki Közös Önkormányzati 
Hivatallal látja el. A szociális alapfelada-
tokat továbbra is a Balatonkenesei Szoci-
ális Társulásban látja el. 

Elfogadta a Képviselő-testület a Terü-
leti Szociális Szolgáltató Intézmény veze-
tőjének az intézmény szakmai tevékeny-
ségéről, értékeléséről és ellenőrzéséről 
szóló beszámolóját. 

Tárgyalta a Képviselő-testület a Dél-
Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Meg-
állapodásának módosítása című előterjesz-
tést. Döntésükben a 442./2014.(IX.25) szá-
mú képviselő-testületi határozatát hatá-
lyában fenntartja, továbbá jóváhagyta a 
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társulásának Tár-
sulási Megállapodás-módosítását is. 

Napirendre került Balatonkenese Vá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 2016. évi munka- és ülésterve, melyet 
a testület megtárgyalt és elfogadott. 

Balatonkenese Város Önkormányzata 
konzorciumi tagként támogatást nyert a 
TÁMOP 3.2.15.-15-2015-0001 számú és 

„Hagyományőrzés az országosan kiemelt 
térségekben” című pályázat lebonyolítá-
sára. 2015. szeptember 3-án a konzorci-
um rendezvényszervezés tárgyban indított 
közbeszerzési eljárást, mely rendezvé-
nyek szervezője Balatonkenese Városa, 
mint konzorciumi tag volt. 2015. október 
15-én vállalkozói szerződést kötöttünk az 
LV-Team Kft-vel, mint lebonyolítóval. A 
szerződés értelmében a vállalkozó jogo-
sult kiállítani egy részszámlát, valamint 
egy végszámlát, 16.744.950,- Ft értékben. 
A projekt pályázati támogatással valósult 
meg, ezért a közbeszerzési eljárásokat a 
Közreműködő Szervezet (KSZ) utóellen-
őrzésnek vetette alá. A projekt konzorci-
umi szintű hivatalos közbeszerzési ta-
nácsadója az eljárás indítása ellen észre-
vétellel élt 2015. november 11-én. Az 
eljárásban érintett vállalkozó számláit a 
KSZ a szabálytalansági eljárás lezárultáig 
nem fogadta be és a támogatást nem 
fizette ki. A pályázat fizikai zárása 2015. 
november 30. volt, ezen időpontig Bala-
tonkenese Városa minden tevékenységét 
lebonyolította és a róla szóló számlákat 
befogadta. A vállalkozó a végszámlát 
2015. november 30-án állította ki, de 
ennek ellenértékét Balatonkenese Városa 
2015. december 20-ig még nem utalta át. 
A szabálytalansági eljárás következtében 
a pénzforgás elakadt, így a számlát Bala-
tonkenese Városának, mint konzorciumi 
partnernek kellett kiegyenlítenie. Ha az 
eljárás lezárul, a város ezt az összeget 
visszakapja. Amennyiben az eljárás még-
is úgy zárulna le, hogy a közbeszerzést 
szabálytalannak minősítik, akkor azért a 
közbeszerzési tanácsadó, és nem Bala-
tonkenese Városa tehető felelőssé. A 
Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szava-
zattal és 1 tartózkodással végül úgy sza-
vazott, hogy fedezetet biztosít az LV 
Team Kft. számlájához. 

A képviselők döntésének értelmében 
szerződést hosszabbított az önkormányzat 
a 2016. évre a közvilágítási szolgáltatást 
végző Fényforrás Kft-vel. 

További anyagokat, információkat a 
www.balatonkenese.hu weboldal „Ön-
kormányzat” címszó „Képviselő-testületi 
ülés” című fejezetében találhatnak. 
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AArraannyysszzáállaakk  
 
Tanúságot szeretnék tenni egy cso-

dálatos teremtésről, aki aranyszálak 
egész sorát hagyta maga után, behálóz-
va velük az időt és a történelmet, csalá-
di és nemzeti életünket, és emberi sor-
sunkat. Bárhol is akadunk beléjük, 
megszakítatlan sorban évszázadokra 
vezetnek vissza bennünket, de a jelen-
ben is ragyognak, sőt időtlen aktualitás-
sal a jövőbe is utat mutatnak. 

Itt van mindjárt két lenyűgözően 
szép irodalmi alkotás: Kodolányi János 
Boldog Margit, és Gárdonyi Géza Isten 
rabjai című regénye. Elbeszélő műfajuk 
egyszerre lehetőséget teremt a precíz 
történelmi hitelesség ábrázolására és az 
írók fantáziájának szabad szárnyalására. 
Olvasva soraikat, szinte bizalmas barát-
ságba kerülünk a szerzőkkel, mert érez-
hető elbeszélésükből a beavatottak 
felénk áradó jóakarata. Hozzájuk sze-
gődve időutazás részesei leszünk, akik 
előtt kapuk és ajtók, szívek érzések és 
gondolatok tárulnak fel. Paraszt- és 
polgárházak, a királyi palota és kolosto-
rok intim világába léphetünk be, de 
még ezeknél is izgalmasabb Szent 
Margittal és kortársaival, az ő lelki 
világukkal való találkozásunk. Ugyan-
akkor fölmerül bennünk a kérdés: 
ezeknek az íróknak vajon miért nincs 
szándékuk a tatárjárás borzalmaival 
foglalkozniuk? Talán azért  – adhatjuk 
meg rá a választ –, mert lenyűgözi őket 
a dinamikusan építkező ország képe, az 
élni- meg győzni akarás megannyi 
leleményességének varázsa, s mindezek 
középpontjában ott áll egy törékeny 
fiatal királylány mindenkit felülmúló 
hősies, szeretettől sugárzó, önfelajánló 
– és ezért mindenkit lenyűgöző – élete. 

De mielőtt elragadna bennünket a 
hév, s valami rajongó túlzásba esnénk, 
álljunk meg egy szóra; nehogy az írói 
fantázia fonalán túl messzire kalandoz-
zunk a valóságtól! S íme ekkor egy 
újabb aranyszál kínálja magát: a hiteles 
okmányok kivételes gazdagsága. Ezek 
az iratok szinte kortárssá avatnak ben-
nünket, s üde elevenséggel Szent Mar-
git életének titkait tárják fel előttünk. 

Szent Margit halála – 1270. január 
18-a – után szinte azonnal megindult 
szentté avatásának eljárása, amihez 
jegyzőkönyvbe foglalták mintegy száz-

tíz, az akkori társadalmat reprezentáló 
kortárs tanúvallomását. A második 
jegyzőkönyv 1276-ban készült, és ma is 
megvan. (Érdekes az irat története: Egy 
példányt Szent Margit koporsójába 
helyeztek a Nyulak szigeti zárdában. A 
török invázió hírére az apácák Po-
zsonyba menekültek, és magukkal 
vitték Szent Margit koporsóját, amely 
ott békében pihent 1641-ig. Akkor 
felnyitották, és megtalálták benne a 
jegyzőkönyvet.) Fönnmaradt továbbá 
Szent Margit szentté avatási aktáinak 
teljes gyűjteménye is. – Továbbá szá-
mos értékes eredeti irat maradt fenn a 
domonkos rend római levéltárában és a 
vatikáni levéltárban is. 

Az iratok másik csoportját Szent 
Margit életrajzai képezik. Marcellus 
páter, Szent Margit lelkiatyja 1271-ben, 
1274-ban és 1276-ot követően három-
szor is megírta lelki gyermekének élet-
rajzát. Ezekből készült az 1300-as évek 
elején az úgynevezett Magyar legenda, 
amelynek második másolatát Ráskai 
Lea írta kódexbe 1510 körül. Ez az 
életrajzi példány ma is a birtokunkban 
van, és tanúskodik a kortársak tapaszta-
latáról. – Ugyancsak Szent Margit 
kortársaiig nyúlik vissza az 1300-as 
évek elején íródott életrajzi mű, a Ná-
polyi legenda is. 

Aranyszálakba botlunk a Margit 
szigeten, Veszprémben, Pozsonyban, 
Esztergomban, vagy a már említett 
Rómában is. A hajdan volt kolostorok, 
és manapság romjaikban is tanúskodó 

emlékhelyek őrzik Szent Margit szel-
lemét. Ott járva szinte azt várjuk, hogy 
valamelyik szegletből előlép Margit 
soror. Mindenesetre a tárgyak eszközül 
szolgálnak a személy és az általa hor-
dozott szellemiség megjelenüléséhez. 
Ezért különleges tiszteletben részesül-
nek a Margit-ereklyék, az őhozzá tarto-
zott tárgyak, de legfőképp csonterek-
lyéi. Érdekes adalékként említjük meg, 
hogy 1938-ban Veszprémben egy szép 
nagy neobarokk templomot építettek 
Szent Margit tiszteletére. A világháború 
utolsó évében Mindszenty József lett a 
veszprémi püspök, aki Serédi Jusztinián 
prímáshoz fordult Szent Margit ereklyét 
kérve tőle az új veszprémi templom 
számára. Az háborús idő, és Serédi bí-
boros halála miatt Mindszenty kérése 
nem valósulhatott meg. Közben ő lett 
az új esztergomi érsek. Veszprémi utó-
a, Bánás püspök azonban nem hagyta 
annyiban dolgot, s most már ő ismételte 
meg a Margit-ereklye iránti kérelmet, 
amit aztán Mindszenty prímás gyorsan 
teljesített. Veszprémben nagy lelkese-
déssel fogadták az ereklyét, s a háborút 
túlélt város asszonyai ékszereiket ösz-
szeadva készítették el az ereklye őrzé-
sének méltó helyét, amely azóta is tisz-
eletnek örvend a Margit templom főol-
tárába építve. – Itt emlékezünk arra, 
hogy sok templom, és azok hívő népe, 
és még több leány és asszony őrzi és 
ápolja önmagában Szent Margit szelle-
mét. 

Miután elégséges információk szá-
lain elérkezünk Szent Margit személyé-
hez és korához, újabb kapcsolatrend-
szer tárul fel előttünk családja, rokonai 
és szellemi miliője révén. 

Szent Margit nagynénje, azaz édes-
apjának, IV. Béla királynak az édes-
testvére Szent Erzsébet volt, akit ő 
valóban Szent Erzsébetnek tisztelhetett, 
mert még születése (1242) előtt 7 évvel, 
1235-ben szentté avatta az egyház. 
Margit szüleinek életét mélyen átjárta a 
Jóistenbe vetett hit és az evangéliumi 
lelkület. Bizonyára ez is hozzájárult 
ahhoz, hogy nyolc lányuk közül Jolánt 
a boldogok, Kingát és Margitot pedig a 
szentek között tisztelhetjük. Mindehhez 
hozzájárult a XIII. század szellemi és 
spirituális megújulása Szent Domonkos 
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(1221) és Assisi Szent Ferenc (1226) 
rendjének gyors elterjedése Magyaror-
szágon is. Tehát volt miből táplálkoznia 
Szent Margitnak, ami azonban önma-
gában nem magyarázza, csupán kíséri 
az ő lelki kiválóságát. 

A fentiek számbavétele után mégis 
furcsa, hogy egy olyan aranyszállal 
találkozunk, amely egészen a mi ko-
runkig nyúlik: nevezetesen a hosszú 
szentté avatási folyamata. Ha egyszer 
halála után azonnal jegyzőkönyvek 
készültek, tanúk és dokumentumok 
egész sora állt rendelkezése, és a töme-
gek szilárd meggyőződése támogatta 
szentté avatását, akkor mi tartott hét-
száz évig? Természetesen fel lehet 
sorolni a történelem sok-sok kedvezőt-
len körülményét, de ennél sokkal fonto-
sabb, hogy Szent Margit szellemisége, 
életpéldája, közbenjárásába vetett hit 
töretlenül élt népünk körében, és gyü-
mölcsöket termett. Ennek eredménye-
ként is értékelhetjük VI. Piusz pápa 
1789-ben hozott döntését, melyben 
engedélyezte Margit tiszteletét, noha 

boldoggá avatási pere sohase fejeződött 
be. Boldog Margit szentté avatása 
ugyancsak rendkívüli módon történt. 
XII. Piusz pápa 1943-ban azzal a meg-
jegyzéssel avatta szentté, hogy a hábo-
rús nehézségek közepette vigasztalja a 
magyar nemzetet. Ennek megünneplé-
sére 1946-ban került sor. 

Szent Margittal kapcsolatban csak 
nem hagy bennünket nyugodtan egy 
kérdés: Miért élt úgy, ahogy élt? Szinte 
önpusztító szegénységben és alázatos-
ságban, és ugyanakkor sugárzó boldog-
ságban. Úgy véljük, magyarázatul ke-
vés az, hogy szülei, majd saját foga-
dalmát teljesítette nemzetéért, mert a 
királylány számára elegendő válasz 
lenne az egész életre vállalt szerzetesi 
élet. Szent Margit esetében azonban 
ennél többről volt szó. Itt emlékezünk 
meg nevelő pártfogójáról, Boldog Ilona 
domonkos nővérről, aki Veszprémben, 
majd a Nyulak-szigeti zárdában is Mar-
git mellett állt. Ilona nővér a világtörté-
nelem azon kevés személyeinek az 
egyike, aki Jézus öt szent sebét saját 

testén viselhette: stigmatizált volt. 
Minden bizonnyal ez az eleven példa is, 
mint valami tükör, hatékonyan állította 
Margit elé Jézus megváltó szenvedését. 
Margit az ártatlanul szenvedő Jézust 
szemlélve minden áldozatra készen állt, 
mert szégyellt volna kényelmeskedni 
előtte, hanem inkább akkor volt boldog, 
ha közelíthetett hozzá. – Ennek a tény-
nek a fölfedezése lélegzetelállítóan 
tisztává és lenyűgözően felemelővé 
teszi Szent Margit egyéniségét, s köz-
ben minden más összevetés értelmet-
lenné válik. 

S végezetül folytatódik az arany-
szál, és elér bennünket. Azt üzeni, hogy 
nincs olyan katasztrófa, amit Isten 
erejével le ne lehetne győzni; a nemzet 
hatalmas és védelmező erő, ha ajándék-
nak fogjuk fel, amit meg is akarunk 
becsülni; a család szent, mert minden 
személyes érték első hordozója; és 
minden emberi törekvésünk csak akkor 
érheti el célját, ha Isten áldása kíséri. 

 
Dr. Balázs Pál

 
 
 

KKaattoolliikkuuss  üünnnneeppeekk  ééss  pprrooggrraammookk  
 
 

2016. február 2., kedd 
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe 
Ez a szép magyar megnevezés mögött azt a valóságot ün-

nepeljük, hogy a Szűzanya, az ószövetség szabályai szerint a 
negyvenedik napon bemutatta a templomban az Úrnak újszü-
lött gyermekét, Jézust, és elvégezte a tisztulási áldozatbemu-
tatást. 

A magyar elnevezés mögött a gyertya szimbolikája álla, 
amely Jézust jelképezi, aki önmagát emésztve el (keresztál-
dozata), s közben fényt és meleget áraszt (azaz a hit világos-
ságának fényét és az éltető isteni ajándék, vagyis a kegyelem 
melegét). 

Ezen az ünnepen a kenesei plébániatemplomban este 5 
órakor lesz a szentmise, melyen megszenteljük a hívek gyer-
tyáit is, hogy otthonaikba elvíve hitükkel is gazdagítsák csa-
ládi ünnepeiket, illetve elvihessék szeretteik sírjára. 

2016. február 5., péntek 
Február első péntekje, a szentmise a plébániatemplomban 

este 5 órakor kezdődik, előtte gyónási lehetőség. 
2016. február 6., szombat 
Délután 4 órakor szentmise, utána 5 órakor farsangi ün-

nepséget tartunk a közösségi házban. Mindenkit szeretettel 
várunk. 

2016. február 9., kedd 
Egész napos szentségimádás a plébániatemplomban. 

Reggel 8 órakor ünnepi szentmisét tartunk, majd kihe-
lyezzük imádásra az Oltáriszentséget. A hívek egymást váltva 
imádkoznak este 5 óráig, amikor ünnepélyes áldással fejez-
zük be ezt az áldott napot. 

Hogyan lehet imádkozni az Oltáriszentség előtt? – Szív-
ből és csak gondolattal egyesülök Jézussal, saját szavaimmal 
mondom el neki hálámat köszönetemet és kérésemet, az 
imakönyv gyönyörű imáival egyesülve imádkozom, de lehet 
fennhangon csoportosan is imádkozni vagy énekelni. 

Milyen szándékra imádkozhatok? Minden jó szándékra. Az 
istendicsőítés mellett kéréseimet is megfogalmazhatom csalá-
domért, önmagamért, sok-sok emberi szükségleteimért stb. 

2016. február 10., szerda 
Hamvazószerda, a szent negyvennap kezdete 
Akarattyán reggel 8 órakor keresztút és szentmise ham-

vazkodással, Kenesén este 5 órakor szentmise hamvazkodás-
sal. 

Hamvazószerda böjti nap. Ez azt jelenti, hogy ezen a nap 
nem eszünk húst (a hal étel kivételével), és 18-60 éves korig 
háromszori étkezés közül kettő szerényebb, böjtös mennyisé-
gű legyen. 

A böjt isteni parancs, az egyház csupán – lelkiismeretünk 
megnyugtatására – a minimális feltételt fogalmazza meg. 

A nagyböjti péntekeken a plébániatemplomban este 5 órai 
kezdettel keresztutat végzünk. 
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A Kultúra Napjának megünneplésére gyűltünk össze január 22-én a Kultúra Házában. A kéziratra írt dátum szerint Köl-
csey Ferenc e napon, január 22-én fejezte be a Himnusz szövegének megírását. Erre emlékezve 1989 óta ez a magyar 
kultúra ünnepe: az e napon tartott rendezvényeken kulturális értékeinkre hívjuk fel a figyelmet. Műveltségünk forrásai 
sokszínűek, erősek és mély gyökerekkel rendelkeznek. Ha végigtekintünk irodalmunkon, a magyar zenetörténeten vagy 
a tudományos élet különböző területein elért eredményeinken, joggal állíthatjuk: van mire büszkének lennünk! 

  

  
A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjainak ünnepi előadása nagyszerű 
keresztmetszetet rajzolt kultúránkról. Felkészítő tanárjuk Álich Klára volt. 
A színpadi dekorációt Gárdonyi Anikónak és diákjainak köszönhettük. 

  

A Pilinszky Irodalmi Színpad két tagja, Kerti Teréz és Rences Kata verset mondtak. 
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Tömör István polgármester ünnepi köszöntője 

 

  

2016-ban a Balatonkenese Kultúrájáért Díjat Séri Márta pedagógus, zenetanár vehette át, a település kultúráját gazdagí-
tó, értékteremtő, több évtizedes tevékenységéért.  

Kulturális együttműködési megállapodást kötött Balatonkenese Város Önkormányzata és a Magyar Honvédség Rekreá-
ciós, Kiképzési és Konferencia Központja. Az együttműködés aláírására tökéletes alkalom kínálkozott ünnepünkön, ahol 
a kultúra állt a középpontban. Az alkalmat első ízben ünnepelték velünk a honvédség képviselői, de a január 16-án meg-
tartott doni megemlékezést, melyről lapunkban szintén találnak beszámolót, már szintén közösen szervezte a város és az 
MHRKKK. 
Az együttműködési megállapodás annak érdekében jött létre, hogy a már korábban is létező kapcsolat megfelelő formát 
kapjon, illetve új területekkel bővüljön és elmélyüljön. A felek megegyeztek többek között abban, hogy a jövőben köl-
csönösen szerveznek és támogatnak kulturális és egyéb programokat, valamint részt vesznek az egymás által szervezett 
ünnepségeken, koszorúzásokon és egyéb rendezvényeken. 
Az együttműködési megállapodást a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központja részéről Piros 
Ottó ezredes, az MHRKKK parancsnoka, míg Balatonkenese város részéről Tömör István polgármester írta alá. 



8 Balatonkenesei Hírlap 2016. február 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Az este programjainak sorában igazi különlegességet jelentett az MH Légierő Zenekar műsora. A Katona János alezre-
des vezényletével muzsikáló csapat hagyományos fúvószenekar, melynek repertoárján a katonazenétől a jazz-en át a 
népszerű slágerdallamokig mindent megtalálhatunk. Rengeteg helyen megfordultak már, mindenhol nagy sikert aratva, s 
többek között az USA Air Force Band-del is koncerteztek együtt. 
Városunk lakóit ezen az estén hazafias érzelmű indulókkal kápráztatták el. Köszönhetően a most megkötött kulturális 
együttműködésnek, nagyon reméljük, hogy rövid fellépésük csak a kezdet volt, és mielőbb újra Balatonkenesén üdvö-
zölhetjük őket!  

  

  

Az estet fogadással zártuk. 
Az ételek a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központjában készültek. 
 
 
                                                                                                                                                                         A fotókat Singer Éva készítette 
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Baky Péter festőművész kiállítása 
 

 

 

 

 

 

 

 

Baky Péter Balatonkenesén élő festőművész képeiből nyílt kiállítás január 22-én a Kultúra Házában. A tárlatot 
Veszeli Lajos festőművész nyitotta meg, aki méltatásában kitért arra, milyen szerencsés is településünk, hogy 
olyan sok alkotó választja otthonának: Baky Péter mellett köztünk él Péterfy Gizella, Kisnémeth Ferenc, Varga-
Amár László. A balatoni légkör, a balatoni táj nagyon jó hatással van a művészetre: jó lenne kihasználni ezt a 
lehetőséget, és minél több színvonalas kiállításon bemutatni művészeink alkotásait. 
A Kultúra Házában megnyílt tárlaton Baky Péter festményeit és grafikáit tekinthetik meg az érdeklődők. Veszeli 
Lajos a képek témáiról szólva – melyek a bibliai, mitológiai forrásoktól kezdve egészen a látomások világáig 
terjednek – többek között a legtöbb művön megjelenő motívumokról beszélt: szembetűnnek az alakok mozdulatai, 
legfőbbképpen pedig a kezek. 
A kiállítás 2016. február 20-ig, munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között tekinthető meg a Kultúra Háza kiállító-
termében. 

  

  

  
A fotókat Singer Éva készítette 
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Ezúton is szeretnénk megköszönni azon pénzbeli és ter-
mészetbeni adományokat, amelyek önzetlen adományozása 
nélkül nem tehettük volna szebbé, gazdagabbá 52 gyermekes 
család és 31 egyedülálló, összesen 83 ember karácsonyát 
Balatonkenesén, Balatonakarattyán, Csajágon és Küngösön. 
Így juthatott el hozzájuk karácsony előtt tartós élelmiszer, 
játék, szaloncukor, a Katica Pékség és a névtelen adományo-
zók jóvoltából 200 db kenyér, a Kipp-Kopp Óvoda és Böl-
csőde Szülői Munkaközössége adományaként 13 élelmisze-
rekből és tisztálkodó szerekből csomag és a Pilinszky János 
Általános Iskola diákjai és tanárai által gyűjtött „cipősdoboz 
akcióban” a játékokkal, édességgel, rajzeszközökkel teli 
csomagok. 

Név szerint köszönjük adományát a Hidrodynamic Kft  tu-
lajdonosainak, Koczor Hubának és Koczor Hubánénak; a 
Katica Pékség tulajdonosának, Gyenge Katalinnak; Andrejka 
Ferencnek, Bakonyvári Zoltánnénak, Benkő Bélánénak, 

Demkó Szekeres Dénesnek, Farkasné Ferk Kartalinnak, Ke-
lemenné Ticz Annának, Kúl Imrénének, Németh Imrének, 
Takács Zoltánnénak, Tasnádi Attilának, Vass Károlynénak, 
Varga Zsuzsannának és Vági Kálmánnénak.  

Külön köszönjük adományát még egyszer a sok-sok 
névtelen adományozónak, akik hozzájárultak a „Szeretet-
kenyér” akció sikeres megvalósításához egy-egy pluszban 
vásárolt kenyérrel, továbbá mindazoknak, akik személyesen 
intézményünkben vagy a városi „Mindenki Karácsonya” 
ünnepségen adták le adományukat. Kiemelt köszönet jár 
azoknak a gyermekeknek, illetve szüleiknek, akik a Pilinszky 
János Általános Iskolában a cipős dobozokban összegyűjtött 
adományukkal járultak hozzá a rászoruló gyermekek örömé-
hez. Mindenkinek kívánunk jó erőt és egészséget, sok sikert és 
bőséges Istenáldást az Új Esztendőben! 

Pozsonyi Monika 
intézményvezető

 
 

Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 
8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 20. 

Tel.: 0688-482-943 
E-mail: tszszibk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bármerre jársz, boldog legyél, 
Otthonodon legyen fedél, 
Lelkedben szép zene szóljon, 
Dolgos, erős kéz megóvjon, 
Oly sok jót és szépet hozzon, 
Gazdagságot, derűt vonzzon, 
 
Újesztendő vígan jöjjön, 
Jókedv, derű el ne szökjön, 
 
Édes élet reád várjon, 
Vágyad is valóra váljon, 
El ne veszítsed a hited, 
Terved, álmod véghez vigyed! 
 
(Horváth Piroska) 
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Mint ahogy országszerte sok helyen, így Balatonkenesén is 
megemlékeztünk a doni áttörés 73. évfordulójáról. A Vörös Had-
sereg támadása a 2. magyar hadsereg ellen 1943. január 12-én 
kezdődött meg. 

Idei megemlékezésünket a Magyar Honvédség Rekreációs, 
Kiképzési és Konferencia Központjával közösen szerveztük. A 
Kultúra Házában Maruzs Roland alezredes, a Hadtörténeti Inté-
zet és Múzeum munkatársa tartott előadást az offenzíva történé-
seiről. Az előzmények mellett néhány katona személyes történe-
tét és a teljes hadsereg hősi ellenállását is megismerhettük. 

Maruzs Roland külön kitért a kenesei áldozatokra is. 
Ezt követően a jelenlevők a református templom falán levő 

második világháborús emléktáblánál az emlékezés koszorúit 
helyezték el. 

 
– nk –

Fotó: Singer Éva  
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Tisztelt Polgármester Úr! 
 

Mint városunkban oly sokan, én magam is a Népszabadság 
2016. január 8-i számának címoldalán megjelent nyilatkozatából 
értesültem az Ön (vagy Önök) döntéséről, hogy a levált telepü-
lésrésszel szembeni terület-megosztási vitánkat jogi útra szándé-
kozik terelni. Ez a döntése bizony elismerésre méltó, bátor lépés, 
amit kevesen mernének felvállalni a mai világban. Viszont még-
is arra kérem Önt, engedje meg, hogy néhány gondolatomat 
megosszam Önnel. 

Egy általam nagyra becsült s kedves ismerősöm évekkel ez-
előtt mondotta nékem: „Jegyezd meg, Barátom, soha ne kövesd 
el azt a hibát, hogy Te akarj a megmondó ember lenni!” Meg-
értve mondandóját, azóta mindent elkövetek, hogy senkit meg ne 
bántsak, s ne lépjek át bizonyos határokat. Most is távol áll tő-
lem ezeket a határokat feszegetni, de a jó érthetőség kedvéért 
néhány elmúlt eseményt fel kell idéznem. A Balatonkeneséért 
Baráti Kört elsősorban az Ön támogatására, valamint területeink 
lehetséges megóvására hoztuk létre. Oly nagy támogatást sike-
rült elérnünk, amelyre városunk múltjában példa még nem volt, s 
ezt még egyszer megismételni szerintem nem is lehet. A sikeres 
választásokat követve Ön szó szerint a következőket nyilatkozta: 
„Egyértelmű többségi bizalom nyilvánult meg az általam java-
solt képviselőjelöltekkel kapcsolatban. Ismert és felkészült embe-
rek, akikkel végre együttműködésben, egységben képviselhetjük 
Balatonkenesét és az itt lakókat.” Majd nyilatkozatát a követke-
ző mondattal zárta: „Terveink megvalósításának pedig haladék-
talanul nekilátunk.” Mindnyájunk lelke megnyugodott, oly 
erővel áradt felénk Önből a tenni akarás meggyőző ereje. Önök-
nek a levált településrész választott vezetőivel folytatott tárgya-
lásaik során tisztában kellett lenniük, ők nem hajlandóak engedni 

az általuk önhatalmúan kijelölt határokból. Egyetlen konkrét 
céljuk az időhúzás volt, mert tudták jól, a halogatás nékik ked-
vez, s ehhez sajnos Önök partnerek voltak. Ma 2016 januárját 
írjuk, s ugyanott tartunk, mint 2014 novemberében. Kérdezem 
Öntől: a 2015 áprilisában lejárt fél esztendei kötelező kivárást 
követően miért nem fordultak azonnal a bírósághoz jogorvoslat-
ért? Valójában igazi sérelmünk nem a leválás ténye, hanem 
területeink egyoldalú s aránytalan megosztása volt, s jelenleg is 
az. 

Tisztelt Polgármester Úr! A választóik nagy része hiteha-
gyottá vált az Önök ígéreteivel szemben, miután azt tapasztalhat-
ták, hogy előrelépések nem történtek, sőt, még a beígért tájékoz-
tatások is elmaradtak a leválást követő elért vagy el nem ért 
eredményekről. Önök óriási megelőlegezett bizalmat kaptak 
városunk polgáraitól, épp ezért az elért sikerek, esetleg kudarcok 
Önöket minősítik. Tudjuk jól, a remény hal meg utoljára, s mi 
ezek ellenére is bízunk Önökben, s bízunk abban is, hogy város-
unknak van s lesz is jövőre. Önökön a sor, kérem, bizonyítsanak, 
hogy méltóak voltak a megelőlegezett bizalomra. 

 
Tisztelettel s baráti üdvözlettel: 

 
Id. Mészöly Sándor 

a Balatonkeneséért Baráti Kör elnöke 
 
Utóirat: Ami személyemet illeti, mindent elkövetek, hogy 

betartsam ígéreteimet, s míg tehetem, képviselni fogom települé-
sünk s lakói érdekeit minden fórumon. Vallom, hogy az őszinte-
ség és a tisztesség mindennél fontosabb. 

 
 

 
Lépjünk! 

 
Ez az esztendő legyen városunknak az igazságot jelentő éve, 

Hiszen ezért fogott össze Kenese megalázott népe. 
Most kell megfogni bátorítón s szorosan egymás kezét, 

Jól tudjuk mindnyájan, mily nagy most a tét. 
Forduljunk szembe e gyarló törvényekkel játszadozó világgal, 

S azokkal, kik tulajdonainkat orozzák el hazudozással. 
Ha kell, hallassuk hangunkat, jelezvén, nem tűrjük el, ahogy velünk bánnak, 

Küzdeni fogunk érvényt szerezve az igazságnak. 
 

Legyen ez az esztendő a határozott fellépés, s ne a halogatás éve, 
Csak így lehet haladni e kátyúból kilépve előre. 

Nem szabad egyhelyben tipródnunk az elit haragjától félve, 
Ki kell másznunk e gödörből, mert beragadunk végleg. 

Mi ez a tétovázás? Nem ez lett ígérve e őseikre büszke Kenesének. 
Vajh, mit mondunk gyermekeinknek, ha egyszer számon kérnek? 

Mihamarabb legyen vége e békétlenségnek, s lépjünk a tettek mezejére, 
Ismét uralja városunkat s népét a szeretet s béke. 

 
Nincs időnk már a halogatásra, mert eközben ők egyre erősebbé válnak, 

S nékik majdan a pénzcsatornái szépen csordogálnak. 
Sikereiket okosan, aprón lépegetve, lassan haladva, de biztosan elérik, 

Tudván, ők a törvény erejét egy cseppet sem félik. 
S mire mi észbe kapunk, vajon mi marad, s mily jövő a kenesei népnek? 

Mert ők jól tudják, míg az időt húzzák, esélyeik egyre csak nőnek. 
Elragadják mindazt, mit őseink vérüket áldozva nékünk megóvtak, 

Cselekedjünk hát, de nem ma, hanem már tegnap. 
 

                                                                                                  2015 májusa                                   Id. M.S. 
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A beteg otthonában végzett szakellátásról 
 
Azt gondolom, kevesen vannak tisztában azzal, hogy Ba-

latonkenesén, a fenti néven működtetett egészségügyi szol-
gáltatás mit takar. Működtetői: Bókkon Tamás és felesége, 
Erzsike. Azt még valószínű még kevesebben tudják, hogy 
hogyan lehet ezt a szolgáltatást igénybe venni, pedig nagyon 
sokan rászorulnának. 

Mivel családunk már igénybe vette ezt a szolgáltatást, és 
merem állítani, hogy nagyon sokat segített férjem állapotának 
javulásában, szeretném, ha minél többen megismernék ezt a 
lehetőséget. 

Hivatalos elnevezése „A kórházi ellátást kiváltó otthonápo-
lás”. Államilag finanszírozott, szigorúan szabályozott, házior-
vos által elrendelt, a beteg otthonában végzett szakellátás. 

– Erzsike, mit takarnak az előbbiekben megfogalmazottak? 
– Nem az otthoni betegápolásról van szó, mert az a szoci-

ális hálózat feladata. Ilyen például a beteg etetése, mosdatása, 
a bevásárlás, ételkészítés, gyógyszerkiváltás. Mi azokat a 
szakfeladatokat végezzük, amelyek nem igénylik a beteg 
kórházi benntartózkodását. Van úgy, hogy a kórházi ellátás 
után otthonába visszatérő beteg további kezelését végezzük, 
amelyekre szüksége van, de nem feltétlenül kórházban. Ez 
sokat jelent a beteg szempontjából, mert általános tapasztalat, 
hogy a beteg az otthonában, a megszokott környezetében, 
családtagjai körében gyorsabban gyógyul. 

– Tamás, említettétek, hogy TB finanszírozással vehető 
igénybe a szolgáltatás, tehát térítésmentes. Kik végezhetik 
ezt a tevékenységet? 

– A TB által meghatározott végzettségű szakdolgozók, 
úgymint: felnőtt szakápoló, körzeti ápoló, gyógytornász, 
fizikoterapeuta, mentálhigiénés szakember, dietetikus, vala-
mint a HOSPICE szolgálatnál dolgozó szakorvos, aki a daga-
natos betegek részére nyújt segítséget tüneti terápiával, fájda-
lomcsillapítással. Gyakorlatilag ő irányítja a betegek otthoná-
ban végzett HOSPICE szakellátást. 

– Erzsike, a fent elmondottak szerint ez nagyon komoly 
csapatmunkát igényel. 

– Igen összetett tevékenység, valóban. A csoport tagjai-
nak is össze kell dolgozniuk, ezen kívül folyamatos kapcso-
lattartást igényel a háziorvosi szolgálatokkal, nemcsak 
Kenesén és Akarattyán, hanem a teljes működési területün-
kön, a kelet-balatoni térségben, Küngöstől Balatonfüredig. 
Van olyan kollégánk, aki szakápoló tevékenységét végezve 
ezt az egész területet bejárja. 

– Tamás, mennyiben finanszírozza a TB a munkátokat? 
– A TB csak az elvégzett vizit díját téríti meg nekünk, kü-

lönböző szorzókat alkalmazva, szerény összeggel, amely 
2005 óta nem változott. A szolgálat semmiféle más anyagi 
támogatásban nem részesül, viszont a minimum követelmé-
nyek, személyi és tárgyi feltételek biztosítása elég kemény 
feladatot jelent. 

– Mióta végzitek ezt a tevékenységet? 
– 1996-tól kezdve, amikor a törvény lehetővé tette, azon-

nal megszerveztük, Veszprém megyében elsőként. Ez igazi 
úttörő munka volt. Minden háziorvossal, minden önkormány-
zattal és a környékbeli kórházakkal is szerződést kellett köt-
nünk. Ezután következett a dokumentumok önálló megszer-

kesztése, a minisztériumok által kiadott irányelvek alapján. 
Ez annyira jól sikerült, hogy a szolgálatok javarészében a mai 
napig az általunk megszerkesztett formában használják. 

– Erzsike, minden jelentkező beteget el tud látni a szolgálat? 
– A betegeket a háziorvoshoz kell irányítanunk, aki vagy 

saját jogán, vagy szakorvos javaslata alapján rendeli el az 
ellátást. Nekünk megszabja a TB a keretet, amelyből havonta 
gazdálkodunk. Így előfordul, hogy nem kerül azonnal a rend-
szerbe a beteg, egy kicsit várnia kell. Ez általában a gyógy-
torna és a fizikoterápiás ellátás vonatkozásában van így. 
Viszont a sebkötözést, az infúzió adását, vagy a műtétek utáni 
ellátást természetesen előtérbe helyezzük. 

– Hogyan tudja a beteg igénybe venni ezt a segítséget? 
– Első dolga, hogy jelentkezzen problémájával a házior-

vosnál, aki vagy azonnal felveszi a kapcsolatot velünk, vagy 
szakorvoshoz irányítja a beteget, aki javasolhatja az otthoni 
szakápolás, vagy HOSPICE ellátás igénybevételét. Ezután a 
betegnek újra jelentkeznie kell a háziorvosnál. Majd megtör-
ténik a személyes kapcsolat felvétele a beteggel, és az idő-
pontok egyezetése. Első alkalommal a szakápoló részletes 
tájékoztatást ad a tervezett kezelésekről és a körülmények 
biztosításáról. 

– Mi a tapasztalat, vajon a rászorulók tudnak-e erről a 
lehetőségről? 

– Az ezen a területen dolgozóknak kötelező folyamatos 
továbbképzéseken részt venni. Az évente megrendezett kon-
ferenciákon találkozunk az ország számos területéről érkező 
kollégákkal, akikkel beszélgetve kiderül, hogy a betegek 
javarésze még mindig nem értesült erről a segítési lehetőség-
ről. Pedig már húsz éve működünk, és jelenleg az ország 
teljes területe le van fedve ezzel a tevékenységgel. Aki részle-
tesen tájékozódni szeretne, megteheti ezt a Magyar Otthonápo-
lási és Hospice Egyesület honlapján: www.mohe.hu.  Itt kaphat 
részletes tájékoztatást arról, hogy az ő településén melyik szol-
gáltató működik, és mely ellátást tudja igénybe venni. 

Az sem eléggé köztudott, a keneseiek körében sem, hogy 
ezen kívül térítési díj fejében a Táncsics utca 16. szám alatti 
telephelyen igénybe vehető a fizikoterápia és gyógymasszázs 
is. Van egy gerincsérv megelőzésére és gyógyítására szolgáló 
gravitációs ágyunk (denevérpad) is, amely szintén térítés 
ellenében rendelkezésére áll a betegeknek. 

– Erzsike, milyen visszajelzéseket kaptatok eddigi mun-
kátok során? 

– Számtalan esetben személyesen, írásban, telefonon, e-
mailben köszönik meg a betegek és a hozzátartozók a segít-
séget, ami azt jelenti számunkra, hogy hasznos munkát tud-
tunk és tudunk végezni, ami jóleső érzéssel tölt el bennünket 
és további energiát ad a jövőbeni munkánkhoz. Csodálatos 
érzés, hogy segíteni tudunk az arra rászorulókon. 

– Ezek szerint jól működik a csapat. 
– Igen. 14 fő dolgozik a csapatunkban, nem mindenki 

minden nap, hanem az elrendelések függvényében. A dolgo-
zóinkat szeretik a betegek, nagyon jó visszajelzéseket kapunk 
róluk. Mi is szeretjük őket, ők is szeretnek minket. Ez a sze-
retet biztosítja a segítő tevékenység alapjait. 

Sörédi Györgyné



14 Balatonkenesei Hírlap 2016. február 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Január 22-én ünnepelte 

50. házassági évfordulóját 
a Gerner házaspár: 

Gernerné Sörös Ilona és Gerner János. 
Ez alkalomból nagyon sok szeretettel köszönti őket 
a Kenesei Kézimunka Szakkör valamennyi tagja. 

 
A Balatonkenesei Hírlap olvasóinak nevében 

mi is szeretettel gratulálunk! 
 
 

Bácskai Konrád: 
 
Minden Szív szonettje 
 

Te vagy nekem a tó szelíd tükre, 
Melyet nem korbácsol bősz égi vihar, 

Titkok tengerében tündöklő gyöngyszem, 
Ki az arcomra most víg mosolyt csal. 

Lelkednek csodái lényemet igézik, 
S szemednek fényében felragyog szívem, 

Pillantásod inná minden könnyemet, 
Ha mindig velem vágyódna Szíved. 
Bársony ékszerként csodálná a világ, 

Mit alkotónk lényedben teremtett, 
Mint az anya ki táplálja fiát, 

Ölelj kebledre, mint Mária a gyermeket. 
 

Mert lelkedet az menti meg a világban, 
Ki téged ott is, a sírig, örökké szeret! 

 
 
 

 

Bácskai Konrád: 
 
Csendes vándorlás 

 
Kialszik a Tűz, a parázs is lassan hamvad, 
A falra csendéletet fest az ébredő hajnal. 
Lépeget az idő, perceivel aprón lépeget, 
Nincsen hevület, a heveny láz is elsiet. 

Friss, csípős napot hoznak a távoli szelek, 
A bölcs, akácok Krőzus arcát kémlelem. 

Mély baritonnal zengenek, nyújtogatják ágaik, 
Hatalmas, kérges, sokat megélt karjaik. 
A rétek zöldjeikkel mosolyogva lejtenek 

Messzeringó fiatalság kedveskedve integet. 
Eltűnik a görcs mi nemrég bántott engemet, 

Újra dobog e még vágyódó ifjú Szív. 
Újra szól a dal mi mulatságra hív. 

De lábaim mégis erdőt járnak egyre, 
Talpaim alatt a lágy avar roszog, 
S mint egy kimerült vándormadár, 

Ki vissza-visszatér útjai után, 
Úgy pihenek pihegve fenn a Hegy fokán. 
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Nagy esemény színhelye volt a Nyugdíjas Klub 2015 legutolsó napján: 
100. születésnapja megünneplésére gyűltek össze Zóka Lászlóné Juhász Irén 
családtagjai, barátai és kedves ismerősei. Irénke néni 1916. január 1-én szüle-
tett Balatonfőkajáron. Húsz éve, hogy Balatonkenesére költözött. 

Irénke néni ma is teljes és boldog életet él, unokaöccse családjának köré-
ben. Sok éven át törzstagja volt a nyugdíjasklub közösségének. Ma is nagyon 
szeret sétálni a friss levegőn. Újságot minden nap olvas és szívesen nézi a 
televíziót, így tájékozódik a világ dolgairól.  

Az ünnepeltet Balatonkenese város nevében Tömör István polgármester 
köszöntötte, aki a Miniszterelnök Úr üdvözletét tolmácsoló emléklapot is 
elhozta. Az ünnepség vendégei valamennyien további jó egészséget és bol-
dogságot kívántak Irénke néninek. 
Csatlakozunk hozzájuk mi is: a Balatonkenesei Hírlap olvasói nevében szere-
tettel köszöntjük! 

– nk – 
 

 

 

  



18 Balatonkenesei Hírlap 2016. február 

KKéémmlleelljjüükk  aazz  eeggeett  22001166--bbaann!!  
 
Az éjszakai égbolt csodálatos látványán túl mindig tartogat számunkra valami újat az Univerzum. A felszínes szemlélő szá-

mára úgy tűnhet, hogy a Hold fázisváltozásain kívül nem sok új történik az esti égen. Azonban ez tévedés. Sokszor láthatunk 
érdekes légköroptikai jelenségeket vagy egyéb érdekes tüneményeket. Csak fel kell tekintenünk abból a szürke világból, amely-
ben élünk. 

A következő összefoglaló azoknak szól, akik szívesen tekintenek fel az égre, s nem félnek a Kozmosz mélységeitől. 
Szinte minden nap történik valami az égen, sajnos azonban sok jelenséghez távcsövekre van szükség. A 2016-os esztendő 

égi eseményeinek összefoglalásában törekedtem arra, hogy minél több szabad szemmel megfigyelhető érdekességre hívjam fel 
a figyelmet. 

 
 

Február 1-én hajnalban a Hold és a Mars együttállását cso-
dálhatjuk meg a Mérleg csillagképben. 

Február 6-án hajnalban a délkeleti égen a gyönyörű holdsar-
ló, a Merkúr és a Vénusz bolygó alkot egy igen impozáns há-
romszöget, mely az év egyik legszebb együttállásává teszi ezt az 
égi csodát. 

Február 24-én hajnalban a Jupiter és a Hold együttállása 
uralja az Oroszlán csillagképet. 

Március 2-án hajnalban a Hold és bolygórendszerünk leg-
szebb planétája a Szaturnusz kerül együttállásba. 

Március 22-én hajnalban ismét Hold-Jupiter-együttállást 
csodálhatunk meg. 

Március 29-én hajnalban a Hold, Mars, Szaturnusz és a 
Skorpió csillagkép legfényesebb csillagának, az Antaresnek az 
együttállását figyelhetjük meg. Különlegesség, hogy az égitestek 
egy egyenlőszárú trapézt fognak formázni a Skorpió és a Kígyó-
tartó csillagképben. 

Április 10-én este a Hold látványosan megközelíti a Bika 
csillagkép legfényesebb csillagát, az Aldebarant! 

Április 25-én hajnalban a Hold, a Mars és a Szaturnusz ér-
dekes együttállását láthatjuk. 

Május 7-8-án hajnalban az Éta Aquaridák meteorraj tag-
jaiból csíphetünk el néhányat, jóval napkelte előtt! A raj hulló-
csillagai a híres Halley-üstökös poranyagából származnak, mely 
anyagfelhővel bolygónk időnként ütközik. 

Május 9-én nappal a Merkúr bolygó átvonul a Nap előtt! 
13 óra 12 perckor kezd belépni a Merkúr a napkorong elé. A 
jelenséget a napnyugta szakítja meg, a kilépést hazánkból nem 
láthatjuk. Sajnos szabad szemmel nem figyelhető meg a jelen-
ség, a Merkúr apró mérete miatt. Távcsővel is csak akkor, ha a 
műszer el van látva a napfény szűrésére való megfelelő védőesz-
közzel (szűrővel)! Megfelelő védőeszközök nélkül a Napot 
megfigyelni szigorúan tilos! 

Az Úrkúti Csillagászati Klub több helyen is szervez a me-
gyében csillagászati bemutatót, megfelelően felszerelt műsze-
rekkel a Merkúr átvonulása alkalmából! További információk: 

www.ucsk.hu 
www.facebook.com/urkuticsillagaszatiklub 

Május 22-23-án késő este a Hold, a Mars és a Szaturnusz 
újabb együttállását láthatjuk. 

Június 11-én a Hold igen szorosan megközelíti a Jupitert. 
Érdemes kimenni a koraesti órákban, megszemlélni a jelenséget! 

Június 19-én hajnalban a Hold és a Szaturnusz bolygó 
együttállását figyelhetjük meg a délnyugati horizonthoz nagyon 
közel. 

Július 2-án hajnalban a Holdhoz nagyon közel fog látszódni 
az Aldebaran nevű csillag. Igen szép látványban lesz részünk. 
Ugyanis a Hold igen vékony sarlóként látszódik majd az égen, 
mellette pedig a vöröses Aldebaran ragyog. Érdemes lehet ki-
sebb kézi távcsövekkel (binokulárokkal) is megfigyelni a jelen-
séget! 
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Augusztus 12-én napközben várható a Perseida meteor-
raj maximuma. Ezért érdemes kimenni aznap hajnalban, nap-
kelte előtt egy-két órával, hogy elcsípjünk néhány szép meteort 
(hullócsillagot). 

Augusztus 12-én este a Hold, a Szaturnusz és a Mars szinte 
libasorban sorakoznak az égbolton a Skorpió csillagképben. A 
látványos sorakozó mellett még néhány Perseida meteort is 
láthatunk, ha szerencsénk van! 

Szeptember 21-én este a Hold és az Aldebaran igazán érde-
kes együttállását láthatjuk. Érdemes már holdkeltétől figyelni, 
ugyanis 23 óra 35 perckor közelíti meg a legszorosabban a Hold 
a vöröses Aldebarant! Aki teheti, használjon ekkor kisebb kézi 
távcsövet vagy teleobjektívet, hogy élvezetesebb legyen a lát-
vány! 

Október 25-én hajnalban a Hold és az Oroszlán csillagkép 
legfényesebb csillaga, a Regulus csodálatos együttállását szem-
lélhetjük meg! 

November 15-én este Hold-Aldebaran-együttállást csodálha-
tunk meg. Különleges látványt ígér, hogy a jelenség a horizont-
hoz igen közel zajlik majd! 

November 25-én hajnalban a Hold és a Jupiter nagyon lát-
ványos együttállását láthatjuk. A holdsarlótól csekély távolságra 
tündököl majd a Jupiter. Érdemes kis távcsővel (binokulárral), 
vagy teleobjektívvel figyelni a jelenséget! 

December 13-án hajnalban a horizonthoz igen közel Hold és 
az Aldebaran nevű csillag együttállását láthatjuk. 

December 14-én éjjel, és másnapra virradó hajnalban a 
Geminidák meteorrajának erős maximumában lehet ré-
szünk. A Hold zavaró fénye ellenére remélhetőleg sok szép 
meteort (hullócsillagot) láthatunk majd! 

 
 
Forrás: Meteor Csillagászati Évkönyv 2016 

 
Ivanics Ferenc

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 21. század elején, amikor az em-
beri civilizáció egyre mélyebbre hatol 
az élettelen természet titkainak dzsun-
gelébe, sajnos sokakat hagyja hidegen 
az új felfedezések izgalma. Az iskolá-
ban a fiatalok legtöbbször csak még 
jobban elidegenednek a természettu-
dományoktól; idegennek, megfoghatat-
lannak érzik azt, mintha valami éteri 
magaslatokban lebegő misztikumról 
lenne szó csupán. 

Jómagam már tinédzser korom óta 
foglalkozom tudományos ismeretter-
jesztéssel. Előadásokkal, bemutatókkal 
vagy rövid novellákba öntve, történetek 
elmesélésével – sok formában űzöm ezt 
a számomra oly kedves hobbit. 

Mert mi állhatna távolabb a hétköz-
napok emberének világától, mint a 
Kozmosz? Mai napig meglep, hogy 
sokan úgy gondolják, nekik semmi 
közük azokhoz a dolgokhoz, amik a 
fejük felett, a Föld vonzásterén kívül 
történnek. Mint amikor a hangya azt 

képzeli, hogy az ő bolya a világ maga! 
Mi is ilyen hangyák vagyunk – annyi 
különbséggel, hogy olyan eszközökkel 
rendelkezünk, amelyek lehetővé teszik 
számunkra elhomályosodott látásunk 
kitisztulását. Sok embernek sikerül e 
„látásjavítás”, azonban mások még csak 
a tekintetüket sem emelik fel a porból. 

Ezért fontos az űrkutatás és a csilla-
gászat meghökkentő eredményeit meg-
felelő háttérrel előadni a kíváncsi ifjú-
ságnak. 

A távcsöves bemutatók maguktól 
értetődően mindig is azt a célt szolgál-
ták, hogy a csillagok világával ismer-
kedni vágyók érintkezésbe kerüljenek a 
világűr csodáival. Saját szemmel lát-
hassanak idegen világokat, krátereket 
és hegyeket a Hold felszínén, vagy 
olyan távoli galaxisokat, ahonnan a 
fény közel 2 millió éven át utazott a 
szemükig… 

Mi történik azonban akkor, ha az 
univerzumot olyan közel tudjuk hozni, 

hogy azt már meg is érinthetjük? Lehet-
séges fizikai kapcsolatot létesíteni a 
Holddal, a Marssal vagy a kisbolygó-
övezet egyik-másik aszteroidájával úgy, 
hogy közben el sem hagyjuk a Földet? 

Ebben azok a földönkívüli jövevé-
nyek segítenek nekünk, akik most is 
közöttünk vannak. De nem az X-akták 
világának egyik kis szürke idegenjét 
citáljuk a közönség elé! A fikciót félre-
téve, valódi „idegeneket” mutatunk be a 
kíváncsi embereknek. Olyan látogatók 
ők, akiket maradásra bírt kedves kis 
bolygónk gravitációs tere. Ők azok, 
akikből őseink sok esetben ékszert és 
szerszámokat fabrikáltak, vagy éppen 
isteni mivoltukban tisztelték őket… 

A meteoritok.  
Ezek a változatos megjelenésű „kö-

vek” – legyenek akár több méteres vagy 
csupán néhány centiméteres-milli-
méteres méretűek – minden esetben 
olyan hihetetlen múlttal és történettel 
rendelkeznek, mely túlszárnyalja a leg-
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merészebb fantaszták gondolatait is. 
Radioizotópos, kémiai és egyéb analiti-
kai módszerek segítségével feltárul e 
„kövek” minden titka. S hála nekik, 
jobban megérthetjük a kisbolygók ösz-
szetételét és fejlődését, mint valaha. 
Bepillanthatunk saját bolygórendsze-
rünk születésének egy olyan korai idő-
szakába, amikor a ma ismert planéták 
helyén még csak apró bolygócsíra-
kezdemények bukdácsoltak a fiatal Nap 
körül. 

A meteoritoknak általánosan három 
fő típusát különböztetjük meg. Boly-
gónkra legnagyobb arányban az úgyne-
vezett kőmeteoritok érkeznek; majd a 
vas és a kő-vas meteoritok következnek. 

E három típus különböző osztályok-
ra bontható, amelyek közül talán a 
legérdekesebb a kondritoké. A szó ere-
detileg a görög kondrum kifejezésből 
ered, mely magot jelent. A kondrit 
típusú meteoritok is további alosztály-
okba sorolhatók be…  

A kondritok igazán érdekesek, mi-
vel olyan apró kisbolygókból származ-
nak, melyekben évmilliárdokkal ezelőtt 
nem indult be az anyagok differenciá-
lódása. Tehát a kis kozmikus testben 
nem fejlődött annyi hő, mely megol-
vasztotta volna a belsejét ahhoz, hogy a 
nehezebb elemek, mint a vas vagy a 
nikkel levándorolhattak volna a közép-
pontjába. Ehelyett úgy állt össze, hogy 
szinte hűen őrzi annak a protoplanetáris 
korongnak az anyaglenyomatát, mely-
ből kialakultak a planéták. Az ősi nap-
rendszer Napja még igen heves kitöré-
seket produkált, melyekben a körülötte 
keringő, szilikátokat tartalmazó anyag-
korongban lévő ásványok megolvadtak, 
apró gömböcskéket vagy magocskákat 
(kondrumokat) hozva létre. Később ezek 
köré poranyag tapadt, így jött létre az a 
mintázat, melyet e meteoritok metszetein 
oly szépen tanulmányozhatunk kisebb 
nagyítókkal vagy mikroszkóppal. 

A meteoritokkal kapcsolatos elő-
adásaimon a gyerekek sokszor meg-
hökkent arccal tekintenek fel a sztereó-
mikroszkóp okulárjai mellől, amikor 
saját szemükkel látják a Naprendszer 
születésének megelevenedését. S ahogy 
nekik adom a meteorit-metszeteket, 
melyeket az imént vizsgáltak, sokan 
rácsodálkoznak arra, hogy mindezt a 
saját kezükben tarthatják! 

Az úgynevezett akondritok a kőme-
teoritok olyan ágát képviselik, amelyek 
nagyobb égitestekről származnak – 
terjedelmes aszteroidákról, olyan boly-
gókról, mint a Mars; vagy holdakról, 
mint amilyen a miénk is. Itt a nehezebb 

elemek lesüllyedtek a magba, így e 
testek anyaga differenciálódott. Az 
akondrit kőmeteoritok, ahogy nevük is 
mutatja, nem tartalmaznak kondrumo-
kat. Az anyag megolvadása következ-
tében ezek „feloldódtak” belsejükben, a 
nehezebb anyagok jelentős része pedig 
a kozmikus test magja irányába migrált 
el. Tehát ezek a differenciálódott égi-
testek felszínhez közeli rétegeiből szár-
maznak. 

A meteorit-bemutatókon a gyerekek 
álmélkodva szokták figyelni a sztereó-
mikroszkóp tárgyasztalán heverő, gram-
mos tartományban mozgó Merkúr-, 
Hold-, és Mars-meteorit mintákat, me-
lyekben – a nagyításnak hála – egy-egy 
apró olivin vagy piroxén ásványt is fel-
fedeznek. Kézbe véve a minták gyufás-
doboz méretű tárolóit, mindig elmon-
dom nekik, hogy most két bolygó és a 
Hold egy darabját érinthetik meg. Há-
rom idegen világ egy ember kezében… 

Ha lejjebb tekintünk e testekben, a 
meteoritok egy újabb fő típusát ismer-
hetjük meg. A kő-vas meteoritok a 
legszebbek és legértékesebbek közé 
tartoznak. Ilyenek a mezoszideritek és 
az igen népszerű pallazitok. 

A pallazit meteoritok felvágott, csi-
szolt vékonymetszetei csodálatos olivin 
s néha piroxén ásványokat tartalmaz-
nak, melyeket egy folytonos vasnikkel 
„ráma” keretez. E kristályok szabad 
szemmel is láthatóak, igen impozáns 
látványt nyújtva, amint sárgás színű 
testükön átsüt a napfény. 

A kő-vas meteoritok, köztük a 
pallazitok a differenciálódott anyagú 
kisbolygók magjának közeléből szár-
maznak, ahol a szilikátos összetevők a 
fémes alkotóelemekkel vegyülve alkot-
ják a kozmikus test e rétegét. 

Bolygónkon talán a vasmeteoritok a 
legegyszerűbben fellelhetőek. Habár 
nem belőlük hullik a legtöbb a Földre, 
azonban a fémdetektoroknak hála akár 
több tízcentiméteres mélységből vagy a 
sűrű aljnövényzetből is hamar előkerít-
hetők. Ezek azok a kozmikus testek, 
amelyek valószínűleg a leginkább for-
málták civilizációnk történetét. Már 
utaltam rá, hogy e csodálatos „köveket” 
az emberek régóta hasznosítják szín-
tiszta vas-nikkel tartalmuk miatt. Szerte 
a világból ismeretesek olyan feltárások, 
ahol az adott, több ezer éves kultúra 
első vasszerszámait, ékszereit, kegytár-
gyait feldolgozott vasmeteoritokból 
nyerték ki. Honnan tudhatjuk mindezt? 
Az ásatások során talált tárgyak vegyi 
elemzéséből hamar kiderül, hogy a 
kutatóknak olyan tisztaságú fémmel 

van dolga, mely a Föld kérgében ilyen 
formában nem lelhető fel. Csak a na-
gyobb kisbolygók magjában áll össze 
ennyire tiszta vas-nikkel. E meteoritok-
ból is készítenek metszeteket, melyek 
annyira egyedi mintázatot mutatnak, hogy 
az összetéveszthetetlenné teszi őket más 
meteoritokkal vagy a hamisítványokkal 
szemben. Ez egyfajta kristályrács, mely 
szép, szabad szemmel is látható, szálas 
szerkezetet mutat. A jártasabb érdeklődők 
tudják, hogy ez az úgynevezett 
Widmannstatten-mintázat. Hírlapokban, 
dokumentumfilmekben gyakran láthatunk 
ilyen vasmeteorit szeleteket. 

Az igen szép vasmeteoritok tehát a 
nagyobb kisbolygók magját alkotják. 
Fantasztikus mintázatukat pedig évmil-
liókkal-évmilliárdokkal ezelőtt bekö-
vetkezett lassú lehűlésük és kristályo-
sodásuk során nyerték el. 

A meteorit-bemutatókra mindig 
nagy örömmel viszem a vasmeteorito-
kat aprócska gyűjteményemből. Az 
egyik, néhány centiméteres darabot, 
amely Argentínából való, általában 
alávetjük a mágnes tesztnek, hogy 
azután kézről-kézre járva utazzék egyik 
gyermek kezéből a másikéba. Egyszer 
egy kisiskolás megszagolta ezt a kis 
vasmeteoritot, majd óvatosan meg is 
nyalta. Éppen ránéztem és elmosolyod-
tam, mire kicsit elszégyellve magát, 
gyorsan tovább adta a „követ”. Akkor 
nagyon felvillanyozott a tudat, hogy 
valaki gyakorlatilag minden érzékszer-
vével be szeretné fogadni a Kozmoszt! 
Végül nevetve csak annyit mondtam 
neki, hogy: „Most már tudod, milyen 
ízű az Univerzum!”. Ekkor éreztem 
igazán, hogy a meteorit-bemutató és a 
mikroszkópos vizsgálatuk mennyire 
testközelbe tudja hozni a csillagászat és 
az űrkutatás csodáit egy olyan generá-
ció számára, mely elidegenedésbe ke-
rült az élő és élettelen természettel. 

E rövid írásban csupán megkarcol-
tam a meteoritok eredetének néhány 
főbb aspektusát. A téma valójában 
sokkal szerteágazóbb és színesebb, 
mint ahogy néhány oldalban leírhatná 
az ember. Legyen ez egy kis ízelítő, 
hogy a Kedves Olvasó, felkelve foteljá-
ból és kilépve az ajtón, majd megállva 
hátsó kertjében, felemeljen egy kis 
kavicsot és feltegyen két kérdést: Miért 
és hogyan? S ha ezt megtette, emelje 
fel tekintetét, és kérdezze a csillagokat 
az esti ég bársonyán. A választ a zse-
niális mérnöki pontossággal beállított, 
végtelen Kozmosz adja majd meg… 

 
Ivanics Ferenc
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Hazánk lakosságának egészségi állapota a legrosszabb 

Európában. Az egészséges táplálkozás legtöbb alapanyaga 
pedig elég drágán szerezhető be. Zömmel rendszertelenül, 
egyoldalúan táplálkozunk, e mellett sok alkoholt, gyógyszert, 
dohányt fogyasztunk, és kevés zöldséget-gyümölcsöt eszünk. 
Itt egy újabb lehetőség arra, hogy egy kicsit egészségesebben 
éljünk. Vegyük fel az étrendünkbe a csicsókát! 

Bár botanikailag a napraforgók rokona, formája és íze 
leginkább a burgonyához hasonlítható. Édeskés, kicsit a dió 
ízére emlékeztető zöldség. Frissen salátába reszelve íze ösz-
szetéveszthető akár a friss retekkel, karalábéval is. A csicsó-
kagumók lehetnek egészen világossárgák, vörösesbarnák is, 
sőt lilás árnyalatú gumókat is termesztenek.. Akár kétméteres 
növénnyé is kifejlődhet; szép sárga – a  napraforgóra hasonlí-
tó – virágai ősszel nyílnak. 

Csókapityók? Földi alma? Tótrépa? Igen, ezek mind a 
csicsóka népnyelvi nevei. Méltánytalanul mellőzött, de na-
gyon finom és hasznos növény, ami ráadásul olyan igényte-
len, hogy még trágyázni, permetezni sem kell. Nő, mint a 
csicsóka! 

 
Tudnivalók 
A növény Észak-Ame-

rikában őshonos, az indiánok 
nagy mennyiségben fogyasztot-
ták. Európában először Fran-
ciaországban és Olaszország-
ban termesztették. Itthon a ti-
zenhetedik századtól terjedt el, 
hullámzó sikerrel. Szerencsére 
egyre többen kezdik megsze-
retni, és mára a biozöldség-
termesztés egyik legfontosabb 
növénye lett. 

A piacon próbáljuk a gö-
csörtmentes példányokat kivá-
lasztani, héján ne legyenek be-
nyomódások, foltok. Tisztítás után tegyük vízbe, ugyanúgy, 
ahogy a burgonyát, hogy ne sötétedjen meg. 

 
Civilizációs betegségek ellenszere 
Az elhízás kezelésében, valamint a szív- és érrendszeri 

betegségek megelőzésében bizonyított már, de rákmegelőző 
élelmiszerként is számon tartják. A benne lévő inulin nevű 
anyag bizonyítottan csökkenti a vér inzulinkoncentrációját, 
ezért a cukorbetegek diétájában fontos szerepe van. 

Rosttartalma a burgonyáénál hatszor nagyobb. Nem elha-
nyagolható tény, hogy a csicsóka csökkenti az édesség utáni 
vágyat és a fáradtságot. Antibiotikum-kúrák után is érdemes a 
csicsókához nyúlnunk, ha a bélflóra regenerálása a cél. 

A vastagbél sok funkciója mellett a legveszélyesebb toxi-
kus anyagok tárházának számít. Az ember, mire betölti az 50 
éves kort, beleiben mintegy 5 kg mérgező hulladékanyagot 
tárol el. Ezek a toxinok a bélflóra káros átalakítása révén a 
rossz emésztést, székrekedést, rákos megbetegedést, az im-
munrendszer működésképtelenségét okozhatják. Szerencsére 

a rossz irányba változott bélflóra helyreállítására alkalmas 
inulin használatával ezek a káros hatások is elkerülhetőek. A 
kedvező bélflóra táplálásán és fenntartásán kívül az inulinnak 
egyéb táplálkozás-élettani szerepe is jelentős; előnyösen 
befolyásolja a bél pH-értékét és a széklet tömegét. A bél pH-
értékének csökkenésével több létfontosságú ásványi só oldha-
tósága is növekszik, s ezáltal javul a szervezet kalcium- és 
magnézium-ellátottsága. Az étrendbe épített inulin megszün-
teti a székrekedést, növeli a székletürítés gyakoriságát. Ezzel 
a béltartalom tranzitideje is lerövidül, ami a toxikus bomlás-
termékek képződését és felszívódásának lehetőségét megaka-
dályozza. Vizsgálatok alapján bizonyossá vált, hogy alacsony 
vércukorszint esetében az inulin hatására a glukóz felszívódá-
sa növekszik, a béltartalom savassá válik, a koleszterinszintet 
szabályozza, csökkenti a szérum triglicerid szintjét és a vér-
nyomást. 

Májvédő hatásából adódóan jó a májbetegeknek. A ta-
nulmányok azt bizonyítják, hogy szoros kapcsolat van a ma-
gas vérnyomás és a szervezet káliumhiánya között. 

Ismeretes, hogy a máj szénhidrátokból zsírsavakat, trigli-
cerideket szintetizál, ha nem 
jut a szervezet más forrásból a 
zsiradékhoz. Ennek köszönhe-
tő többek között az is, hogy a 
koleszterinszint, amely egyé-
nenként determinált, zsiradék-
mentes diéta ellenére is magas 
lehet. 

A mellrák a posztmeno-
pauza állapotában lévő nőknél 
az utóbbi időben népbetegségi 
szintre emelkedett. Talán sze-
rencsénkre ez is egy olyan 
rosszindulatú betegség, amely 
ellen a jótékony baktériumok 
képesek felvenni a versenyt. 
Klinikai vizsgálatok szerint az 

étrendbe épített, nem emészthető szénhidrát (inulin) gátolja a 
tumor fejlődését. 

A koleszterin- és trigliceridcsökkentő hatás elérésének 
egyik hatékony módja, hogy 12 evőkanál csicsókaport kever-
jünk 11,5 dl narancslébe, melyet elfogyasztva nem csak az 
inulin előnyei válnak hasznunkra, hanem egyúttal a szív- és 
érrendszeri betegségek megelőzésében szerepet játszó káli-
umhoz is hozzájutunk. 

Csicsókalé fogyasztásával el lehet kerülni a vérnyomás 
emelkedését, illetve az azzal kapcsolatos kellemetlenségeket 
is. 

 
Csicsókalé készítése 
A csicsókát alaposan mossuk meg és a levét gyümölcs-

centrifugával préseljük ki. Ihatjuk magában, vagy más lével, 
így céklával, sárgarépa levével kombinálva, illetve olyan a 
zöldséglevekkel, amelyek ízét kedveljük. 

Egészségünkre! 
Fazekas Andrásné
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Január 22.: Vince napja 
– Vince jelentése: győzedelmes. Nevének rokon hangzá-

sa, a Vinum, „bor” szóval magyarázza, hogy a szőlészek 
szentje lett. Névnapja időjárásából a bor termését szokták 
megjósolni. 

 – Időjósló nap: „Ha megcsordul Vince, tele lesz a pin-
ce.” 

Január 25.: Pál napja 
– Pál apostol megtérése előtt vezető szerepet játszott a ke-

resztények üldözésében. Később látomása volt, szózatot hal-
lott, s ennek az élménynek hatására megtért és a keresztény-
ség nagy térítő apostola lett. Pál fordulása ennek a fordulat-
nak állít emléket. 

– Időjárási, csillagászati tartalma is van az ünnepnek. Túl 
vagyunk már a tél felén, s várható, hogy az idő hamarosan 
jobbra fordul. 

– Időjósló nap: „Pál fordulata hogyha tiszta, bőven terem 
mező, puszta.” 

Február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony napja 
– Mária megtisztulásának ünnepe. 
– A néphit szerint e napon a medve kijön a barlangjából 

körülnézni. Ha napos az idő, és meglátja a saját árnyékát: 
megijed, visszabújik, mert még rossz idő következik, hosszú 
lesz a tél. 

– Az emberek a misére gyertyát visznek, megszenteltetik, 
meggyújtják és torkuk előtt tartják, hogy elkerülje őket a 
torokfájás. A gyertya az örök világosság jelképe. 

– Időjósló nap: „Ha esik a hó, fúj a szél, nem sokáig tart a 
tél.” – „Ha gyertyaszentelőn havaz, közel a tavasz.” 

Február 3.: Balázs napja 
– Szent Balázs a torok, a kikiáltók, énekesek védőszentje. 
– A diákok házról házra jártak, hogy tanítóiknak és ma-

guknak élelmet gyűjtsenek és újabb társakat is toborozzanak 
az iskolába. Ez volt a Balázsjárás. 

Február 5, 6.: Ágota, Dorottya napja 
– Időjósló nap: „Dorottya szorítja, Julianna engedné, de 

Zsuzsanna nem hagyja.” 
– Dorottya farsangoló nap. 
Február 14.: Bálint napja 
– Régen a tyúkültetés napja volt. 
– Ekkor szólalnak meg és raknak fészket a verebek. 
Február 19.: Zsuzsanna napja 
– Már olvadni kezd a hó, előbújik a fű, megszólal a pa-

csirta. 
Farsang 
A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak. Legfőbb 

eseménye az álarcos alakoskodás, mulatozás, evés-ivás. A 
bálokat általában a farsang utolsó három napján tartották – ez 
volt a farsang farka. Általános szokás a „batyus bál”. Az 
ünnepségsorozat egyben a tél búcsúztatása, a tavaszvárás 
örömünnepe. 

Az idén a farsang rövid: Húshagyó kedd február 9-én, 
hamvazószerda február 10-én lesz. 

 
Forrásmunka: Hónapsoroló. Pedellus Bt., Debrecen 
 

Pulai Istvánné

 
 
Íme egy kis hasznos információ: 
Azt talán sokan tudjuk, hogy sok vizet kell innunk, de azt nem, hogy az időzítés is na-

gyon fontos. A megfelelő időben fogyasztott víz maximalizálja az emberi test működését. 
2 pohár víz, rögtön felébredés után segíti a belső szervek működését. 
1 pohár víz, étkezés előtt 30 perccel elősegíti az emésztést. 
1 pohár víz, fürdés előtt lecsökkenti a vérnyomást. 
1 pohár víz, lefekvés előtt megelőzi az agyvérzést és az alvás közben gyakran előfordu-

ló szívrohamot. 
Próbálja ki! 

Fazekas Andrásné 
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SSüüssss  ffeell  nnaapp!!  
Balatonkeneséről szólva, az utóbbi 
évtizedekre visszatekintvén, elmondha-
tó, hogy ez a város mindig megfogható, 
és felettébb megszerethető volt. A 
helyben lakók, ahogy mondani szokás, 
a bennszülöttek mellett nagy jelentő-
séggel bír a nyaralók folyamatosan 
idelátogató népes tábora. Amikor a 
nyaralók elmennek, a telektulajdonosok 
egy része még visszatér, néhanapján a 
fagyban, hóban járkálnak az utcájuk-
ban, a kertjükben és főleg a ház körül. 
Megnézik, hogy minden rendben van-e, 
a szél vagy a fagy nem okozott-e káro-
kat, majd eltűnnek, miután megnyugod-
tak, látva, hogy minden rendben van. 
Közben Kenese hívogatja, csalogatja 
őket – mint a szirének éneke a hajóso-
kat a mitológiai leírásokban – feltűnő-
en, de mégsem hivalkodóan, a közterek, 
a szép utcácskák, és az állandóan fel-
bukkanó Balaton-part. Ilyenkor az 
emberek a nyárra gondolnak. Érzik a 
forróságot, a balzsamos délszaki leve-
gőt, amit a magyar tenger áraszt felé-
jük. Ha lehunyják szemeiket, látják a 
szédítő forgatagot, a település szívében 
a Katica pékség előtt, és a fürdőzőket a 
tóban. És ha télen bármikor visszatér-
nek, egy rövid vizitációra, mindig be-
hunyják szemeiket, amikor Kenesére 
érkeznek. Nem látják, nem a képesek 
látni a téli, hideg települést. Számukra 
ez egy „mediterrán városka” vagy még-
inkább falu. Itt nem lehet tél, mert az 
valahogyan érthetetlen és felfoghatat-
lan. Legalábbis egy pillanatig. De ha a 
friss, fagyos levegő körbefogja őket, 
eltűnik az illúzió. – Pedig ezen a tájon 
télen is van élet. A Balatont nem enge-
dik le! Mint a kádat. A Katica pékség 
sem zár be. Itt van minden, ami nyáron 
is itt szokott lenni, csak téli álmot al-
szik. Illetve lehet, hogy szebb és nyu-
godtabb. A nem helybéliek számára a 
„téli időszak” a novembertől áprilisig 
terjedő idő. Télen az emberek hagyo-
mányosan összejönnek a főtéren, és 

megünneplik az Adventet. A faluköz-
pontban betlehem várja a reménység 
teljesültét. Az itt élőknek ilyenkor van 
idejük egymásra, hogy összejöjjenek 
egy-egy hosszú téli estére, vacsorázni, 
nehéz borokat kortyolgatni, beszélgetni, 
a jövőt tervezgetni. Rendszerint ilyen-
kor tartanak falugyűlést is, amit Buda-
pesten és a nagyvárosokban nem lehet 
látni. Az emberek találkoznak egymás-
sal és a maguk módján tisztázzák a fon-
tos kérdéseket. Vidéken, Balatonkene-
sén, a télnek nevezett évszak is olyan 
mint a többi, se nem jobb, se nem rosz-
szabb. De amit a városlakók nem tud-
hatnak, az, hogy a Balaton-parti Kenesén 
voltaképpen már sok-sok éve „nincsen 
tél”. A Bakonyban még nagy hó van 
telente, de Balatonkenesén legfeljebb 
néhány napig havasak vagy latyakosak 
az utak. Aztán a dombokon egykettőre 
ismét száraz minden.  
Az időjárásjelentések nem mondják,     
– mert külön nem foglalkoznak vele – 
hogy itt pár fokkal általában melegebb 
van, és a napsütötte órák száma elég 
magas, s egyre magasabb. Budapesten 
az emberek nem látják az eget. Faluhe-
lyen azonban mindig nyitva áll az ég, 
ezernyi csillagával, felhős és derült 
napjával. Itt lehet tudni, hogy nem fog 
esni az eső, pontosabban lehet tudni, 
hogy mikor fog. Az itt lakók élvezik a 
nyugalmat, ami a mai világban igazán 
nagy kincsnek mondható.   
A hentes és a Pörc is kinyit, az álmos és 
ködös szürke reggeleken. A hús és a 
szalonna vásárlása mellett meg lehet 
beszélni a híreket. A strand és a büfésor 
persze kihalt. Lent a 71-es úton is gyér 
a forgalom. A piac is üres. A fodrász és 
az Eleven cukrászda viszont ugyanúgy 
találkahely. A templomok, az önkor-
mányzat és a kocsmahivatal továbbra is 
a mindennapi élet középpontjában talál-
hatók. Nincs karácsony a város feldíszí-
tett köztéri karácsonyfája nélkül. Az 
emberek énekelnek a kórusban; a Kul-

túra Házában egyszer-egyszer színház 
és mozi is volt már. És utcai szilveszter, 
olyan tűzijátékkal, hogy a fővárosban is 
megirigyelhetnék. A Borlovagrend báli 
mulatságot tart. A Vegyeske ugyanúgy 
útba esik, mint máskor. Az Autószerelő 
most sem pihenhet. A Gazdabolt már a 
tavaszra való magokat árulja. És a 
Villkerben ugyanúgy lehet mindent 
kapni, mint ahogy nyáron. Nem érde-
mes sietni, van idő; az élet itt nem csak 
néhány hétvége és egy hét nyaralás, 
hanem szüntelen körforgás. A rekkenő 
nyári hőségtől a téli pihenőig, „szabad-
ságig”. A helybéliek télen is kinéznek a 
veteményeskertbe, csakhogy most nem 
paradicsomot és paprikát szedni, hanem 
például kelbimbót, mely a hó alatt is 
megmarad, de rendszerint nincs is hó. 
Persze a parasztházak kamrájából elő-
kerül az eltett befőtt, lekvár, csatni, le-
csó, és mindenki nagyokat eszik, töltött 
káposztát, hurkát, kolbászt, bejglit, de 
főleg balatoni halételeket. És jólesik a 
pálinka. Így múlik el észrevétlenül a 
balatonkenesei tél. És minden völgyet 
és domboldalt az illatos füstölőkre em-
lékeztető téli tüzelő illata tölt be. 
Október-novemberben mennek el a 

nyaralók. Pár napig „rossz idő” van, de 
zömében jó idő. Nem panaszkodhatunk. 
Eljön a karácsony, a Megváltó születé-
se, elérkezik a Fény, és legyőzi a sötét-
séget. Januárban már napról napra nö-
vekszik a nappali órák száma, február-
ban még egy kicsit fagy, márciusban 
pedig már itt a tavasz, áprilisban pedig 
a nyár, és májustól szép lassan vissza-
térnek a nyaralók – és mi együtt, máris 
élvezzük a nyár minden ízét! 

 Vasváry
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AA  22001155..  éévv  rreennddőőrrssééggii  eesseemméénnyyeeiibbőőll  
 

Érdekeségképpen néhány bűncselekményt válogattam, amelyek tanulságul szolgálhatnak, mielőtt valaki törvénybeütköző 
dologba fogna. 

 
Jogosítvány megszerzéséhez árultak hamis okiratot 

Az egészségügyi tanfolyamot szervező és a vizsgákat le-
bonyolító szervezet feljelentése alapján indult nyomozás 
2015. szeptember 30-án a Balatonalmádi Rendőrkapitánysá-
gon. A feljelentés szerint hamis egészségügyi igazolásokat 
állít ki a szervezet nevében ismeretlen személy. 

A nyomozás adatai alapján 2015. december 9-én nagy-
szabású akciót szervezett meg a Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányság. A megye valamennyi rendőrkapitányságának köz-
reműködésével lezajlott akció eredményképpen összesen 
egyszerre 81 helyszínen végeztek házkutatást a rendőrök. Az 
előállított és kihallgatott felhasználóktól szerzett információk 
alapján egy kiterjedt hálózat körvonalai bontakoztak ki, 
amely Veszprém megye keleti területén tevékenykedett. Az 
eddig látókörbe került 78 felhasználó közül 59 személyt már 
kihallgattak, többen a keresésük hírére jelentkeztek a követ-
kező napokban. A hamis igazolások mellett a vezetői engedé-
lyeket is lefoglalta a nyomozó hatóság. 

Egy hamis igazolásért rendszerint 25 ezer forintot kértek. 
Az eljárás adatai szerint a hamis magánokiratokat két 
pétfürdői férfi, a 41 éves S. G. és a 34 éves D. S. készítette, 
2014. januárjától. 

A hamis egészségügyi igazolások benyújtói ellen hamis 
magánokirat felhasználás vétsége, a készítők és közvetítők 
ellen bűnsegédként elkövetett hamis magánokirat felhaszná-
lás vétség miatt folyik büntető eljárás a Balatonalmádi Rend-
őrkapitányságon. 

 
Tettenért betörő állhat bíróság elé 

Nyaraló feltörésről szóló lakossági bejelentésre érkezett a 
járőr Balatonfűzfő határára 2015. február 18-án délután. A 
járőrök a környék átvizsgálása során a szomszéd áramtalaní-
tott nyaralónál felfigyeltek egy kerékpárra, egy működő tele-
vízióra és hősugárzóra. A kertben történt kutatás eredménye-
képpen Lőrincz Gábor r. zászlós és Vaszari Attila r. fő-
törzszászlós körzeti megbízottak egy férfit találtak elbújva, 
akit elfogtak és előállítottak a Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányságra, elszámoltatásra. A további nyomozás során kide-
rült, hogy a tárgyi bizonyítási eszközök láncolata egy betö-
réssorozatra derített fényt. 

T. A. 43 éves berettyóújfalui férfi ellen öt rendbeli üzlet-
szerűen elkövetett betöréses lopás, valamint illegális áramvé-
telezés miatt indult eljárás a Balatonalmádi Rendőrkapitány-
ságon. A bűnismétlés veszélye miatt előzetes letartóztatásban 
várta a vizsgálat befejezését. Az ügyirat vádemelési javaslat-
tal került megküldésre a Veszprémi Járási Ügyészségre. 

A nyaralók, lakatlan ingatlanok védelme, gondnoki vagy 
riasztós felügyelet biztosítása a tulajdonos feladata, és persze 
érdeke is. 

 
Szolgálaton kívüli rendőr érte tetten az illegális fémkeresőket 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság szolgálaton kívüli 
körzeti megbízottja 2015. december 2-án 12 óra 30 perckor 
Litér külterületén ért tetten két férfit, akik a szántóföld mel-

letti területen fémkeresővel régészeti leletek után kutatattak 
és azokat emelték ki a földből. A körzeti megbízott a hely-
színre kiérkező járőrökkel együtt a két férfit elfogta, majd 
előállították őket a Balatonalmádi Rendőrkapitányságra, ahol 
gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az eljárás adatai szerint a 
talált fémtárgyak ókori, illetve középkori eredetűek. A házku-
tatás során a bűncselekmény elkövetésének gyanúját alátá-
masztó további bizonyítékokat foglaltak le a rendőrök. Az 55 
éves B. J. és a 36 éves G. L. várpalotai lakosok ellen lopás 
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult 
eljárás a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon. 

A fémkeresés, a régészetei leletek keresése a 2015. évtől 
engedélyköteles. A talált értékek felhasználását, tulajdonjogát 
törvény szabályozza. Általánosságban: a földben található 
érték állami tulajdon. 

 
Kollégáim nevében is kívánom, ne kerüljenek összeütkö-

zésbe a jogszabályokkal, és ne váljanak sem szabálysértés, 
sem bűncselekmény áldozatává! 
 

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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MMiinnddeennkkii  „„nneetteezziikk””!!  
 

Az internet ma már az életünk szerves részét képezi. Így van 
ezzel mindenki, akár használója a világhálónak, akár nem. Azok 
a hivatalok, amelyekben az ország bármely részében lehet ügyet 
intézni, hálózatban működnek: okmányirodák, adóhivatalok, 
rendőrség, pénzintézetek és még sok más. Nyilván a személyes 
és a nem mindenki számára nyilvános adatok védelme az ő 
esetükben kiemelt jelentőségűek. 

A civil szféra, a hétköznapi emberek életének is része a 
„netezés”. A kapcsolattartás, az információszerzés, vásárlás, 
társkeresés, szolgáltatók keresése, kutatás, iskolai dolgozatokhoz 
anyaggyűjtés, egyre több ügyintézés, levelezés, hírolvasás, egy-
szerű böngészés színtere a világháló. És pontosan azért, mert 
életünk minden területét érinti fontos, hogy betartsuk haszná-
latának alapvető szabályait. 

Nemcsak a hivatalos adatok védelme fontos,  
a saját személyes adatainkkal való bánásmód is 

nagy figyelmet igényel! 
A közösségi oldalakon közzétett minden információ, születé-

si dátum, telefonszám, lakcím, e-mail cím, kép, megosztás, hoz-

zászólás személyes adatnak bizonyul. Közzétételével saját ma-
gunkat szolgáltatjuk ki az adatainkkal visszaélni akaró szemé-
lyeknek. 

A közösségi oldalakon, levelezési programokban, játékok-
ban, de bármilyen oldalon létesített fiók hozzáférési adatai csak 
és kizárólag a felhasználóra tartoznak. Sem barátnak, sem ba-
rátnőnek, házastársnak, ismerősnek nem adjuk meg! Ezzel 
megelőzhető a visszaélés, amelyre egy-egy szakítás után bizony 
gyakran van példa. 

A banki adataink, hozzáférések, kódok, PIN kódok különö-
sen védett adatok, hiszen azok idegen által történő felhasználása 
komoly anyagi kárral is járhat. A pénzintézetek sohasem kérnek 
adategyeztetést e-mailben, csak személyesen! Ez az úgynevezett 
adathalászok módszere. Sok technika létezik, amellyel adatokat 
tudnak gyűjteni rólunk, ezért is fontos a saját adataink védelme, 
és ezért is szabályozzák szigorúan (az adatvédelmi törvénnyel) 
az adatkezelő hivatalok, cégek, intézmények ilyen irányú tevé-
kenységét. 

 

 
 

Február 11. az internetezés világnapja. Ismételjünk egy kicsit! 
 
• Ismerkedés, társkeresés: sohasem tudhatjuk, ki van a 

„vonal” másik végén! Ne higgyük el feltétlenül a meg-
adott adatokat, mert hamis profilt létrehozni pontosan 
annyi idő, mint egy valódit! Ez az adathalászok egyik fő 
módszere! 

• Vásárlás: lehetőleg ismert oldalról vásároljunk. Soha ne 
utaljuk át előre az összeget! Postai utánvéttel vásárol-
junk! Minden évben nő azon büntető eljárásoknak a 
száma, amelyben az internetes vásárlásnál előre utalták 
a vételárat, és nem érkezett meg a termék, vagy nem a 
megállapodott, esetleg rosszabb minőségű termék érke-
zett. Az eladó pedig attól kezdve elérhető sem volt. A 
nagyobb méretű termékeknél mindenképpen létrejön a 
személyes találkozó, amely már egyfajta garancia, hogy 
tisztességes üzlet kötessen. 

• Szörfölés: ha megosztással vagy lájkolással lehet csak 
egy oldalt megnézni, amögött általában adathalász szán-
dék húzódik. Soha nem a film, cikk vagy fotó megnézé-
sére kattintunk, hanem engedélyt adunk az adataink fel-
használására. Ezt követően kapjuk a rengeteg reklámot 
tartalmazó levelet az e-mail címünkre. A káros hatások 
elkerülése érdekében kísérjük figyelemmel a gyermekek 
által látogatott oldalakat. Tudjunk róla, mit néznek. 

• Információszerzés, hírolvasás: kezeljük fenntartások-
kal a megjelenő tartalmakat. Senki nem garantálja, hogy 
az úgy igaz, ahogy leírták. Szélsőséges gondolatokkal, 
egymásnak ellentmondó tanácsokkal találkozhatunk. 

• Bankolás: a belépéshez szükséges adatokat, úgymint a 
bankkártya PIN kódját, senkinek ne adjuk meg, rendsze-
resen változtassuk. Ezzel tudjuk kivédeni a számlánkhoz 
illetéktelen személy hozzáférését. 

 
Szabályok a közösségi oldalak használatára, nemcsak fiataloknak! 

 
• Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem láthatod, 

milyen hatással vannak szavaid, az általad küldött képek 
másokra, ezért fontos, hogy tartsd őket tiszteletben, és 
gondold meg, mit mondasz/küldesz másoknak. 

• Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blokkolhatod 
vagy jelentheted, aki kellemetlenül viselkedik. Ne vágj 
vissza, ne válaszolj haragból! Mentsd el a bizonyítékot! 
Tanuld meg, hogyan mentheted el a sértő üzeneteket, 
képeket vagy online beszélgetéseket! 

• Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy felnőttnek, 
akiben megbízol. Kérj segítséget! Ne állj félre, ha tudsz 
róla, hogy valakit zaklatnak! Támogasd az áldozatot, je-
lentsd a zaklatást! Te hogy éreznéd magad, ha senki 
nem állna melléd? 

Jó szórakozást, hasznos időtöltést kívánok a világhálón! És 
hogy senki ne váljon áldozattá, óvatosságra intek mindenkit! 

Stanka Mária r. őrnagy  
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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A 25. születésnapját ünneplő Szivárvány Népdalkör egy 
budapesti közös kirándulással zárta a 2015-ös évet. A nép-
dalkör aktív énekes tagjai, családtagjaik, valamint a pártoló 
tagok együtt látogattak el a Budapesti Természettudományi 
Múzeumba december közepén. 

Sokan közülünk még nem jártak ebben a múzeumban, így 
nagy várakozással telve léptünk be a bejáraton, ahol rögtön 
egy hatalmas bálna igazi csontváza vonzotta magára a tekin-
teteket, mely a mennyezetre van felfüggesztve. Rögtön az 
első teremben nagy érdeklődés övezte a kiállított ásványokat, 
drágaköveket. A múzeum további kiállítótermeiben nyomon 
követhettük a földtörténeti korokat, és azok eseményeit. 

Az emeleti részen a vízi és szárazföldi állatoké volt a fő-
szerep, a kitömött példányok természetes élőhelyükhöz ha-
sonló környezetben vannak elhelyezve. 

A kiállítás megtekintése után továbbbuszoztunk a Vörös-
marty térre, hogy az adventi vásárban hangolódhassunk rá az 
ünnep közeledtére. A vásárban ki-ki kedve szerint tölthette el 
a délutánt, vásárlással, nézelődéssel, evés-ivással. 

Természetesen csak akkor indultunk el hazafelé, mikor a vá-
rosban már kigyúltak az ünnepi fények. A gyönyörűen 
kivilágított utcákon át hagytuk el a fővárost. 

Ezután következett a népdalkör életében már-már hagyo-
mányosnak mondható „utolsó vacsora”, melyre Zámolyban, a 
Pedro kocsmája nevű étteremben került sor. A kellemes han-
gulatú helyen élő zene fogadott bennünket, mely gyorsan 
táncra csábította a vacsorára várakozókat. A gyors kiszolgá-
lásnak köszönhetően hamarosan jóízűen falatozott a társaság, 
amikor érkezett a meglepetés: Tömör István polgármester úr 
párjával együtt tisztelte meg jelenlétével a kirándulókat. Kel-
lemes beszélgetéssel, jó hangulatú mulatozással, tánccal 
zártuk a napot és az évet. 

A hazaúton mindenki érezte, hogy ez a nap a közösségről, 
az együttlétről szólt, és az egész éves munka jutalmául szol-
gált mindannyiunk számára. 

 
 

Nyemcsok Györgyné
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Megalakulásának 10. évfordulóját ünnepli 
2016. február 19-én, 

pénteken délután 17 órai kezdettel 
a Balatonkenesei Állatvédő Egyesület. 

Minden kedves egyesületi tagot 
és állatbarátot 

nagy szeretettel várunk a Kultúra Házában! 
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Minden kedves egyesületi tagot 
és állatbarátot 

nagy szeretettel várunk a Kultúra Házában! 
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Az elmúlt téli időszakban a szolgálatellátásunk során két 

alkalommal is segítséget kellett nyújtanunk olyan helyi la-
kosnak, akit önhibájából a kihűlés fenyegetett. Köszönjük a 
szolgálatot ellátó polgárőrök: Rézműves Károly, Görögné 
Keszei Beáta, valamint Zsednai Attila, Kuttler Anita és 
Kuttler Thierry lelkiismeretes munkáját! 

Telefonon kért segítséget egyesületünktől özv. Kalota 
Miklósné, hogy az udvarán lévő tűzifát kellene elfűrészelni, 
összehasogatni és behordani. A fűrészes szakmunka elvégzé-
séhez segítséget kértünk és kaptunk – Takács László és Ba-
lázs Dani személyében – Kelemen Zoltán városgondnok 
úrtól; a fa hasogatását, bepakolását az egyesület tagjai elvé-
gezték. 

Köszönjük a – „Józsik” – 
Barnóczky Sándor József, Barta 
József, Pintér József és Ritter József 
munkáját és a Városgondnokság 
segítségét! 

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, 
hogy az Országos Polgárőr Szövetség 
által a Magyar Telekom Nyrt. támo-
gatásával kiírt notebook pályázaton 
egyesületünk sikeresen pályázott és 
elnyert egy ASUS X55LA típusú 
notebookot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Továbbra is várjuk a helyi lakosok, nyaralótulajdonosok, 
üdülővendégek segítő észrevételeit, javaslatait, információit! 

Postai címünk: 8174 Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. 
Mobiltelefonszámunk: 06-30-621-58-71 
E-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com 
 
 
 

Tisztelt Támogatók! 
Kérjük, hogy adójuk 1 %-nak felajánlásával támogassák 

egyesületünket anyagilag is! 
Név: Balatonkenesei Polgárőr Egyesület 
Adószám: 18930744-1-19 

„Vigyázzunk együtt, egymásra!” 
Polgárőr Egyesület 

elnöksége
 

GALAKO alakformáló torna keddenként  18:00-19:00-ig, rendszeresen! 

Helye: Balatonkenese Kultúra Háza, galéria 

A résztvevőknek térítésmentes!  

A foglalkozásokat Galambos László sportedző tartja. 
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Rendszeres foglalkozások a Kultúra Házában 

 

Tisztelt Balatonkenesei Polgárok! 
Kedves Tévénézőink! 
 

A Balaton Televízió 
2007 júliusa óta terjeszti 
műsorát a Balaton körül. 

Örömmel értesítjük, hogy 
2013 óta láthatóak vagyunk 
Balatonkenesén a PR-Tele-
com analóg, ez év novem-
berétől digitális hálózatán, a 
27-es csatornán, illetve az 
Invitel IP-TV rendszerén is. 

A Balaton Televízió filo-
zófiája, hogy két irányba 
mutató szolgáltatást nyújtson. 

Egyrészt településük lát-
nivalóit, érdekességeit, prog-
ramjait, híreit eljuttatjuk su-
gárzási területünk több mint 

250 településére, immáron négy megyébe, másrészt a többi 
település programjait is láthatóvá tesszük az Önök számára, 
így egy, a turizmus fejlődését elősegítő, oda-vissza áramlást 
generáló tevékenységet végzünk. 

A fentieken kívül úgy érezzük – és ez az alapfilozófiánk 
is –, hogy a kisebb településeknek szeretnénk a „saját” Tele-
víziója lenni, regionális szinten. 

Sokan azt mondják, a média hatalom. 
Mi szolgálatnak tekintjük, mely széleskörű tájékoztatást 

ad. Szolgáltatásokkal, színvonalas műsorokkal szeretnénk a 
televíziónézők választását segíteni, minden érdek és elkötele-
zettség nélkül. Saját alkotásainkkal (Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből című sorozat, Négy évszak a Somlón 
című alkotás), tematikus magazinműsorainkkal (Kertszépítők 
című kertészeti magazin), naprakész programajánlóval (Bala-
toni Programajánló című műsor), sportműsorokkal, filmekkel, 
kulturális, közéleti műsorainkkal (Közéleti Kávéház) a minőségi, 
maradandó értéket közvetítő szórakoztatásra törekszünk. 

Műsorszerkezetünkkel a helyi igények kiszolgálására, a 
Balaton körül, illetve annak vonzáskörzetében élők lehetőség 
szerinti legjobb tájékoztatására, egyfajta közösségi tér megte-
remtésére törekszünk. Ennek érdekében beszámolunk a Bala-
ton, illetve közel- s távoli környékének legfontosabb infor-
mációiról, programokról, érdekes eseményekről. 

Adásunk hétköznap 16.00 órakor kezdődik és az esti mű-
sorblokk egészen reggel 10 óráig látható. Hétvégén közéleti 
magazinműsoraink jelentkeznek, melyek más televízióktól 
átvett szórakoztató programokkal egészülnek ki. A köztes 
időszakban pedig rovat szerkezetű képújsággal jelentkezünk, 
melyben óránként friss hír és a programinformációk láthatók. 

Kövesse adásunkat online is a www.balatontelevizio.hu 
weboldalon, illetve keressen bennünket a 
 www.facebook.com/balatontelevizio facebook oldalon is.  

Ha szükséges, kérjen segítséget szolgáltatójától televízió-
jának beprogramozásához az alábbi telefonszámokon, hogy 
minél előbb találkozzunk! 

Invitel: 1445 (Ügyfélszolgálat, Technikai segítség) 
PR-Telecom: 1231 (Telefonos ügyfélszolgálat és hibabe-

jelentő) 
Üdvözlettel: 

Balaton Televízió

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 
 
 
 
 

 

 
14.00 – 17.30 

VARRÓSZAKKÖR 

 
16.00 – 17.00 

TINI AEROBIC 

  
16.00 – 17.00 

TINI AEROBIC 

 
14.30 – 16.00 
KID ROCKY 

 
 
NAGYTEREM 

 
17.30 – 18.30 

KONDICIONÁLÓ 
TORNA 

 
17.00 – 18.00 

JÓGA 

 
16.30 – 18.00 

HONEYSWEET 
Gyermektánc 

 
17.30 – 18.30 

KONDICIONÁLÓ 
TORNA 

 
17.00 – 19.00 

C & M 
VERSENY-

TÁNC 
   

18.30 – 19.30 
PILATES 

 
18.00 – 19.00 

ATT – 
Aktív Táncos Torna 

 
18.30 – 19.30 

PILATES 

 

 
 
 
 

EMELET 

    
18.00 – 19.00 

BALATONKENESE 
SC 

Fitnesz Szakosztály 

 

  
18.00 – 19.00 

ZUMBA 

 
18.00 – 19.00 

GALAKO 
Alakformáló 

torna 

 
18.00 – 20.00 

CONESTOGA 
Country 

Linedance 

  
17.00 – 20.00 
CHOLNOKY 
Mozgásművé-

szeti Stúdió 
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TTT uuu ddd jjj uuu kkk --- eee ???    
 

 3  

„Az a nemzet, mely emlékeit veszni 
hagyja, az saját síremlékét készíti.”  
– mondta Ipolyi Arnold. 

 4 

A magyarok (mint lovas nemzet) 
egyik alapvető jelképe, a ló, a brahma-
nizmusban is jelen van. A brahmanok 
szerint a fehér ló alakja elsősorban a 
Napisten szimbóluma. S ezt a magya-
rok is így gondolták. 

 5  

A Napisten és a ló egymással min-
denhol „rokonságban” van. Apolló, a 
Napisten szekerét is lovak, a magyarok 
lovai húzzák. (Lótenyésztéssel a világon 
először a szkíták, vagyis a szittyák, azaz 
a magyarok ősei kezdtek el foglalkozni.) 

 6  

A „fehér ló” a magyarok mondai ál-
lata. A fehér ló áldozat az upanisadok 
szerint kozmikus szimbólum. Benne 
van az ég, a föld, és a mindenség. A 
lóáldozat a legjelentősebb áldozat: 
azonos a Nap melegével — mondja az 
upanisadok. A kozmikus világot terem-
tő Istent, a világrend őrzőjét (Varunát) 
ló alakban tisztelték. — Vishnu utolsó 
megtestesülése, inkarnációja pedig a 
magyarok Fehér Lovának képében fog 
realizálódni. „Fehér ló fia” megváltást 
és békét hoz majd. (írja a Szimbólum-
tár. Jelképek, motívumok és témák a 
magyar és az egyetemes kultúrából. 
szerk. Pál József és Újvári Edit. 1997.) 

A mostani Vízöntő világkorszak kü-
szöbén az indiai és a keleti hagyomány 
szerint: A fehér ló alakjában vágtatva 
megjelenő Kalkyavatára, a nagy meg-
tisztítás után megmenti az Új Aranykor 
résztvevőit jelentő emberek tudati erőit.  

 7  

A brahmanok ősei, az ariák, akik a 
kultúrát Indiában eredetileg létrehozták 
és képviselték, bármilyen hihetelen, szin-
tén a magyarok elődei voltak. 

 8  

Eredetileg a szellemi vezetés, a „pa-
pi kaszt”, az országok főhatalma, ré-
ges-régen minden ősi kultúrában, 
Egyiptomtól Indiáig mindenütt a ma-
gyar népek kezében volt. (Baráth Ti-
bor: A magyar népek őstörténete. 1969.) 

 9  

Kicsoda a Fehér ló fia? — A Ma-
gyar, természetesen. A Magyar, senki 
más. (Ő vallástörténeti értelemben 
ugyanaz, illetve valami olyasmi, mint 
az „Embernek fia”).  

 10  

Többek között a P. Mobil együttes a 
Honfoglalásban énekel a „fehér ló 
áldozat”-ról, a magyarok tradicionális 
szokásáról. — „Fehér ló, áldozat, je-
löld meg utamat!” – ezenképpen kérték 
Istent elődeink, az ősmagyarok (ez ol-
vasható a Régi magyar mondákban is). 

 11  

Friedrich Nietzsche a nagy filozó-
fus, aki végül, a többi európai gondol-
kodóhoz képest már a hagyomány 
vonatkozásában is tisztán látó ember 
volt: magyarság-szimbólumokat hasz-
nált. — Hangsúlyosabb megnyilvánu-
lásai magyar vonatkozásokat rejtenek: 
mint pl. az „ember feletti ember”, va-
gyis a felemelkedett vagy megvilágo-
sodott ember, aki messze a magas he-
gyek, a hófödte csúcsok magányában 
élt. Azaz a Pamírban, „a világ tetején”, 
és a Himalájában, más szóval Baktriá-
ban, a magyarok ősi paradicsomában. 
Nietzsche „ember feletti embere” ott 
élt, ahonnan a magyarok jöttek. — Zara-
thusztra, mikor megszólalt, ujjaival egy a 
mellette pihenő oroszlán sörényébe nyúlt 
és azt cirógatta. Az oroszlánról pedig 
tudjuk, hogy magyar szimbólum (hun-
ari-el). Írásait Nietzsche, mielőtt még 
elborult volna az elméje, utóvégre úgy 
írta alá, hogy „Dionüszosz”, máskor 
pedig úgy, hogy „A Megfeszített”. Dio-
nüszosz, más néven Bakkhosz, (a mito-
lógia szerint) nem más, mint egyenesen 
Nimród, a magyarok ősatyja. A Megfe-
szített pedig nem más, mint maga Jézus, 
akiről valószínűleg kevesen tudják, hogy 

szintén többen azt állítják róla, hogy 
„magyar” volt. — Nietzsche munkássá-
gában ezek, öntudatlan, az elborult elmén 
túli, a magyarságban gyökerező ős-tudás 
tiszteletéről árulkodó jelek?  

 12 

Miért van az, hogy az oroszlán ma-
gyar szimbólum, ha egyszer a magya-
rok olyan helyről érkeztek a Kárpát-
medencébe — az urál-szibériai tájról — 
ahol közel s távol oroszlánok sohasem 
éltek? Ezért a magyarok inkább délről, 
Ázsia, Egyiptom és Afrika felől jöttek? 

 13  

A papirusz (minden nyelven papyrus 
stb.) olyan Nílus-menti sásnád, melyre 
az egyiptomi papok írtak, és a másoló 
írnokaikkal sokszorosíttatták, ez ugyan-
csak magyar szónak tűnik: jelentése 
papír ős. A mai értelemben vett papírt 
később a régi hun-magyarok Kínájában 
találták fel (hun dinasztia), azóta is 
mindenhol magyarul nevezik papírnak 
(papier, paper stb.), ráadásul egyedül 
magyarul értelmes: a papok erre írtak. 

 14  

Nietzsche, halála előtt, sírva és rész-
véttel teljes szeretettel megölelt egy 
elesett lovat. Vajon miért éppen lovat? 
A földre borult és lefeküdt a szenvedő 
ló mellé, és láthatólag vele együtt szen-
vedett és sírt. Meg kell kérdeznünk — 
vajon a ló jelentése ez esetben nem az-e, 
hogy a ló Nietzsche számára a megtalált 
ősiség lehetett? Azaz Apolló fiai. Még 
úgy is, hogy ő erről esetleg nem tudott. 

 15  

Buddha egy fehér lovon hagyta el 
otthonát, s indult a nagy Útra. Talán 
nem véletlen, hogy Buddha mégiscsak 
a magyar ajkú népek valamelyikéből 
származhatott. Hiszen Buddha (eredeti-
leg Buda) nagyszülei magyarok voltak. 
Híranya, akinek nevét a magyaron 
kívül senkik sem értik, ezért mondják 
ők úgy (fonetikusan), hogy „Hiránia”. 
És Kesziapa, akit a „tudatlanabb” népek 
Kashyapának vagy „Kassziópá”-nak ej-
tenek illetve mondanak.                VTT 

(Folytatás előző lapszámunkból.) 
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Kedves Olvasóink és Vendégeink! 
Tájékoztatom Önöket, hogy 2016. február 1-től nem dolgozom a balatonkenesei városi könyvtárban, mert a Magyar Honvédség Rekreá-

ciós, Kiképzési és Konferencia Központ könyvtárosaként tevékenykedem tovább. 
2012. február 1-én kerültem a Közművelődési Intézmény és Könyvtárba, ahol először múzeumpedagógusként, majd később könyvtáros-

ként dolgoztam, a 2015-ös évben pedig megbízott intézményvezető is voltam. Az itt töltött négy évem alatt megismertem a város lakosságát, 
sok szép élmény részese lettem Önök által. Szívesen fogok visszagondolni a közösen eltöltött percekre, órákra, a kellemes beszélgetésekre, a 
jó hangulatú rendezvényekre. Nagyon sok segítséget kaptam a munkám során; köszönöm szépen mindazoknak, akik akár tettekkel, akár csak 
szavakkal támogattak. 

További jó egészséget, sok örömet, szép sikereket kívánok minden kedves olvasónknak és vendégünknek! 
„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” 

Ritterné Pajor Csilla 
 

Kenesei Kézműves Kör 
 

F a l u g a z d á s z  f o g a d ó ó r a  
Kultúra Háza, Balatonkenese 

Táncsics M. utca 24. 
Kedd 8:30-10:30 

Léber Dávid 70/903-68-80 
 

Februári összejöveteleinket 12-én és 26-án, pénteken délután 14 órai 
kezdettel tartjuk. Pólófonalból horgolt szőnyeg készítésével kísérlete-
zünk, mindenkit nagyon sok szeretettel várunk! 

További részletekért érdeklődjenek a 88/594-500-as 
telefonszámon, vagy kattintsanak a 

www.facebook.com/Kulturakenese weboldalra. 
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BBaallaattoonn  NNóórraa--PPoonntt  
Rólunk 
A Balaton Nóra-Pont az országos Nóra-hálózat keretében működik. A hálózat azért jött létre, hogy munkaerőpiaci és 

esélyegyenlőségi tanácsadást nyújtson. 
Képzett tanácsadóink azon dolgoznak, hogy a nők és a férfiak is sikeresen találjanak állást vagy váljanak tudatosan átgon-

dolt vállalkozóvá, amit harmonikusan tudnak összeegyeztetni a magánéletükkel. Fontosnak tartjuk, hogy a nők lelkileg megerő-
södjenek, és határozottan, kiegyensúlyozottan tudják érdekeiket képviselni, megtalálni a saját útjukat, amely a személyiségük-
höz illik. 

A projekt része a társadalmi szemléletformálás. Azt szeretnénk elérni, hogy a nők kompetencia-érzésük tudatában lépjenek 
ki a munkaerőpiacra, úgy, hogy tisztában vannak saját értékeikkel. Ehhez kívánunk számukra ugródeszkát biztosítani a prog-
ramjainkkal, amit tíz Veszprém megyei településre viszünk el, 

„A nők esélyegyenlősége és jogtudatossága Veszprém megye munkaerőpiacán” címmel. 
Személyes, gyakorlati példákkal és konkrét információk átadásával lehetséges legjobban a tájékoztatás, ezért az előadóink 

szakmájukban elismert kisgyermekes, nagycsaládos édesanyák. 
Szakértői előadások mellett a személyes munkaerőpiaci és esélyegyenlőségi tanácsadást is elvisszük a helyszínekre. 
Program: 
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete által működtetett Balaton Nóra Pont tájékoztató, ismeretterjesztő, tanácsadói 

programja.  
1. Előadás: A NBAE és a Balaton Nóra Pont bemutatkozása 
    Mivel foglalkozunk, mióta, hol, mikor, hogyan, kiknek és mit nyújtunk? 
2. Előadás: Nők munkaerőpiaci helyzete. Esélyegyenlőség és antidiszkrimináció 
    A NBAE az édesanyák körében végzett kérdőíves felmérés eredményei. 
    Mit jelent az esélyegyenlőség és az antidiszkrimináció a munkaerőpiacon? 
3. Előadás: Bér- és járulékkedvezmények a kisgyermekes édesanyáknak. 
    Milyen kedvezmények járnak, ha kisgyermekes anyuka vagyok? 
    Családi adókedvezmény. Miért jó kisgyermekes édesanyákat alkalmazni? 
    Előadó: Mérlegképes könyvelő, bérszámfejtő, TB-ügyintéző szakember. 

A rendezvény ideje alatt a Balaton Nóra Pont hivatalos, szakképzett munkaerőpiaci és esélyegyenlőségi tanácsadói folya-
matosan tartanak személyes tanácsadást az érdeklődők számára. 

Az ingyenes tanácsadást a Norvég Civil Alap Jump Up Mum! (NCTA-2014-8296-B) támogatott projektünk keretében tudjuk 
biztosítani. 

Ezeket a szolgáltatásokat személyesen vagy akár online is tudjuk nyújtani az érdeklődőknek. 
A rendezvényhez kapcsolt, gyerekeknek szóló Csodatár interaktív családi játéktér programmal szeretnénk lehetővé tenni, 

hogy az édesanyák zavartalanul tudjanak az előadásokra/tanácsadásra figyelni. A játékteret szakemberek működtetik, bevont 
önkéntes segítőkkel. 

Önkénteseink a programunkra összeállított, legfontosabb tudnivalókat és elérhetőségeket tartalmazó kiadványunkat oszto-
gatják minden kedves résztvevő számára. 

Szakértőink az egyesületünk által működtetett Balaton Nóra Pont felkért szakértői. 
A helyszínt a partnerszervezetek biztosítják. 
 

Balaton Nóra-Pont 
Elérhetőségeink: www.balatonnorapont.hu 
Email:balatonnorapont@gmail.com 
Telefon: +3630791-3208 
 
 

Találkozunk: Balatonkenesén, 2016. február 24-én, szerdán délután 15 órakor, a Kultúra Házában. 
 
 

VV ii nncc ee -- nnaa ppii   bboo rr bbáá ll   
 
A Kelet-Balatoni Borlovagrend 2016. január 23-án, VII. alkalommal tartotta meg 
a hagyományos Vince-napi borbált a kenesei Telecom üdülőben. A szombat 
estétől hajnalig tartó szolid táncos mulatság sikeres fordulatot hozott ezen jeles 
alkalmak sorában, hiszen a balatonkeneseiek immár nagyobb számban képvisel-
ték magukat, mint a többi meghívott vendégek! 
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Balatonkenese SC 
SHOTOKAN 
Karate-do 
Hagakure dojo 

a MH RKKK tornatermében 
(Honvéd üdülő) 

8173 Balatonakarattya, Tompa Mihály utca 1. 
Edzések időpontja: 

Hétfő és szerda: 16:30 – 18:00 
Az edzés díja: 3.000.- Ft/hó 
Jelentkezés: 70/410-89-20 

 

Célom, a fizikai, szellemi fejlődés elősegítésén túlmenően a 
JELLEM, TISZTELET, BECSÜLET, ÖNURALOM, AKARATERŐ 

fejlesztése! 
 

A Shotokan karate egy hagyományos okinawai küzdősport. 
Alapvetően nagy küzdőtávolságot használ, gyakorlói 
elsöprő erejű támadásokat, illetve védésből azonnali 
visszatámadást gyakorolnak, egyetlen megsemmisítő 

akcióban hisznek! 
Várunk minden érdeklődőt, akinek fontos  

a mozgás, az önvédelem, 
az egészséges versenyszellem. 

BBaallaattoonnkkeenneessee  SSCC  

FFiittnneesszz  SSzzaakkoosszzttáállyy  
RReennddsszzeerreess  eeddzzéésseekk!!  

Tartásjavítás – Alakformálás – Erősítés 

Minden csütörtökön 18:00-19:00-ig 
Helyszín: Balatonkenese, Kultúra Háza, 

Táncsics Mihály utca 24. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tréner: Deák Kitti 
Jelentkezés: deak.kitti.bsc@gmail.com 
Információ: 06/30-418-3701 

 
Várunk mindenkit szeretettel! 

Az első alkalom ingyenes! 

MEGHÍVÓ 
Az egészséges életmódot követő, 

vagy az iránt érdeklődő, nyitni szándékozó 
emberek számára havi rendszerességgel 

klubesteket tartunk 
a Kultúra Házában vagy a Könyvtárban, 

Balatonkenesén. 
Az egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokkal, 

gyakorlati bemutatókkal, 
filmvetítésekkel várjuk Önöket 

– Kovács András módszerét követve. 
A rendezvények látogatása ingyenes. 

Huszonharmadik klubestünk időpontja: 
2015. február 18. csütörtök, 17 óra 

Tervezett program: 
– Éljünk úgy, ahogy élhetnénk 

– Kapcsolataink, érzelmeink, lelkületünk hatása 
egészségünkre 

– Egészséges táplálkozás (reklámok?) 
Utána kötetlen beszélgetés 

Mészáros Istvánnal és Gyöngyivel 
– Kovács András tanítványaival, 

városunk állandó lakosaival,  
a klub házigazdáival. 

Információ: 06 70 938 63 93 
meszima@pr.hu 

Vállalkozása van? Szolgáltatást végez? 
 
Akkor jelentkezzen a Balatonkenesei Hírlapnál! 

 
Cégkeresőt állítunk össze, egy olyan szaknévsort 
melyben a lehető legtöbb, szolgáltatást nyújtó cég 

és vállalkozó megtalálható. 
2016. júniusi számunkban egyszeri, ingyenes 

megjelenést biztosítunk mindenkinek, aki 
vállalkozását, szolgáltatását hirdetni szeretné. 

Legyen mindenki számára elérhető! 
 

A hirdetés mintája: 
 
 
 
 
 
 
 

Adatait a balatonkenesehirlap@gmail.com címen várjuk. 
Személyesen hétfőtől péntekig, 8-16 óra között adhatja le a 

Kultúra Házában – Táncsics u. 24., 
vagy hívjon minket: 06 88/594-500 

 

SZOLGÁLTATÓ NEVE (cég vagy vállalkozó neve) 
Szolgáltatás tárgya (milyen tevékenységet végez) 
Cím 
Telefonszám 
Egyéb elérhetőségek (weboldal, e-mail) 
Nyitva tartás (ha van) 
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Ezúton értesítem kedves régi és leendő új ven-
dégeimet, hogy 2016. február 1-től ruhaipari  tevé-
kenységemet új helyszínen folytatom: Balatonke-
nesén, a Csokonai u. 4/2. szám alatt, a lakótelepen. 

Az alábbi nyitva tartás szerint várom kedves 
vendégeimet: 

Hétfő: szünnap 
Kedd: 10.00 – 18.00 
Szerda: 8.00 – 16.00 
Csütörtök: 10.00 – 18.00 
Péntek: 8.00 – 16.00 
Szombat: 8.00 – 12.00 

 

Ferik Andrea 
20/377-70-64 

 

Új cím! 
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Hirdessen 
a Balatonkenesei 

Hírlap 
hasábjain! 

 
Teljes oldal (A/4-es):   
                          20.000.- Ft 
Fél oldal:                     
                          10.000.- Ft 
Negyed oldal:                 
                             5000.- Ft 
Névjegy méret:               
                             2000.- Ft 
Apróhirdetés:                   
                               100.- Ft 

A N T I K V Á R I U M  B A L A T O N K E N E S E  
8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 16. 

30 322 78 69                                    88 656 338 
www.birkabarka.hu 

Könyv, hanglemez, ajándék 
 

Családi kép- és filmfelvételek, videofelvételek digitalizálását, DVD-lemezre másolását vállaljuk. 
Megmentjük az utókornak mindazokat az emlékeket, melyek máskülönben élvezhetetlenek, már 

lejátszhatatlanok lennének. 
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Legyen az Ön fotója 
a Balatonkenesei Hírlap  borító ján! 

Várjuk balatonkenes ei témájú vagy termés zettel kapcs olatos  képeit!  
balatonkenes ehirlap@gmail.com 

 

Szőnyegtisztítás 
mélymosással 
háztól házig! 

Normál:  1100.- Ft/m2 
Segi:  1300.- Ft/m2 
Gyapjú:  1500.- Ft/m2 

Bőr- és szövetkabátok, 
szőrmebundák, 

sí- és télikabátok, 
gyapjú áruk tisztítása. 

Egyszeri kiszállási díj: 500.- Ft. 
Átfutási idő: 1 hét. 

Tihanytól Akarattyáig, 
a 8-as útig bezárólag. 

 
Fehér Imre 

Telefon: +36-20-3166-971 
balatoniszonyegtisztitas@gmail.com 

www.fehertisztito.hu 
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CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ, 

TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ: 
 

 Örökpanorámás ikerházat kínálunk Bala-
tonkenese óvárosában. Bevásárlási lehető-
ségtől, központtól, postától, VOLÁN busz-
megállótól 5 perc, strandtól, vitorláskikötőtől, 
vasúttól 10, lovardától, Tátorjánostól 15 
percnyi járásra. Összközműves, bevezetett 
gázfűtéssel, villanybojlerekkel, felújított ve-
zetékekkel. Nyílászárók cseréje folyamatban, 
a homlokzat felújítása 2013-ban történt. Há-
rom külön bejáratú, emeletes házrész, tóra        

    néző  erkélyek,  külön  teraszok  a kert felé.     
    Fúrt  kút, gyümölcsfák és örökzöldek, külön  
    kocsibeállók,   külön  pincerészek.  Irányár:  
    21.700.000.- Ft 

Érdeklődni: +36-30/336-84-88 Szabóék 
 Eladó 4500 négyzetméteres örökpanorá-

más ingatlan. Érdeklődni: Óvoda u. 14. 
     

ADÁS / VÉTEL: 
 

 ELADÓ! Hausmeister típusú 80 literes hűtő; 
3 égős, vezetékes gáztűzhely új állapotban, 
féláron. Telefon: 06 20/216-30-21 

 Eladó 3 kw-os és 6 kw-os vegyes tüzelésű 
kályha. Balatonkenese, Kossuth u. 38/A. 

 Eladó egy LG Optimus L7 II. P710-es 
kártyafüggetlen, érintőképernyős, android-os 
okostelefon. 1,5 évig használtam, outfit-jével, 
tehát  a külsejét tekintve nincsen probléma. 
Egy kis hibája van, a mobilinternet kicsit las-
sú volt, illetve kb. havonta egyszer kikapcsolt 
magától, de ezen kívül okosságát, „eszét” 
illetően nem volt gond vele. Műszaki adatok: 
kétmagos processzor, 8MP kamera (előlapi 
kamera is tartozik hozzá), 4 GB memóriahely 

- 32 GB-ig bővíthető. Töltővel együtt adom, 
és ajándékba tudok hozzá adni egy kék szí-
nű szilikon tokot. (Igény szerint 2db minion 
figurás tok plusz 1000 forint/darab.) A telefon 
töltővel + 1 szili-kon tokkal 15.000 Forint. 
Érdeklődni e-mailben: 
annamaria.risko@gmail.com, illetve telefonon 
hétköznap este 8 óra után, hétvégén bármi-
kor a +36/70-242-41-50-es telefonszámon. 
Igény szerint képet a telefonról e-mailben 
tudok küldeni. Jelentkezzenek bátran! 

 Eladó egy Fujifilm Finepix S1500-as fény-
képezőgép. 10 megapixeles, 12x optikai zo-
om, 5x digitális zoom, 3200 ISO. Kompakt 
méret, könnyen kezelhető! + 2 Gb SD me-
mória kártya ajándék. Ár: 13.500 Ft. 

    Érdekldés: boldi95@gmail.com 
    vagy 06702032007 
 OLCSÓN eladó! Bontásból tatai cserép, 

kisméretű tégla, faanyag. Francia ágy, hasz-
nált. 06 88/481-695; 06 70/214-13-36. 

 90-es parabola tükör, egy fejes, Grundig, 
széles sávú, kompletten, minden felszere-
léssel, megkímélt állapotban eladó. Ugyanott 
140-es parabola tükör, egyszerű fejjel, tartó-
szerkezet nélkül, használt, de jó állapotban 
eladó. Érdeklődni reggel ½ 9 és délután ½ 3 
között – Kabos, 70/264-04-32. (SMS-t is le-
het írni.) 

 
SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS: 

 
 Adóbevallások készítését vállalom. Pércsi 

Valéria, 06 88 482-608; 30/392-09-52. 
 Talabér Károly – kulcsmásolás, zárjavítás, 

zárcsere, késélezés! 8174 Balatonkenese, Mi-
kes Kelemen u. 20/1. Nyitva: H-P: 8.00-18.00, 
Sz: 8.00-14.00. Tel.: 06-88/491-153; 

    0630/323-10-74. 
 

 
 

Balatonkenesén rendelőnek is alkalmas, örökpanorámás, 
téliesített ikerház tulajdonostól eladó 

 
Balatonkenese óvárosában, a híres Katica Pékség közelében, rendelőnek 

is alkalmas, három külön házrészből álló, téliesített, 100 m2 alapterületű, 
örökpanorámás, emeletes ikerház eladó. Nagy kerti teraszokkal, tóra néző, 
örökpanorámás balkonokkal, minden szinten vizesblokkal. Összesen öt háló-
szoba, három nappali, két konyha, padlás, három kocsibeálló. Nagyobb társa-
ságok fogadására, edzőtáborozásra is kiváló; strandtól, parti szórakozóhe-
lyektől, vasúttól 10 percre, boltoktól, cukrászdától, központtól 5 percre, 
vitorláskikötőtől, lovardától 15 percre, mégis csendes helyen található, a 
lakott negyedben. Gyümölcsfás, fúrt kutas, mediterrán kert, két külön bejárat-
tal. Három kocsibeálló és két pince van. Bevezetett gázfűtés, villanybojlerek, 
külön fogyasztásmérők. Nyílászárók cseréje folyamatban. A ház új külső 
vakolatot 2013-ban kapott. Vezetékek felújítása, festés és mázolás 2013-ban 
történt.  
Érdeklődni: +36-30-336-8488 

1 0 0  f o r i n t o s  h i r d e t é s e k  

 
 

Kedves Vásárlóink! 
 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, 
hogy az alábbi szolgáltatással 
bővítettük a Katica Kávé- és 
Teaház kínálatát: 
 
– Mobilegyenleg-feltöltés  – 
Telenor (számlabefizetés is), 
Telekom, Vodafone, Tesco. 
– E-on villamosenergia-feltöltés 
és számlabefizetés. 
– Paysafecard feltöltés, mely a 
következő előnyöket kínálja: 
• világszerte 450.000 értéke-

sítési ponton kapható; 
• a paysafecardot 4000 web-

áruház fogadja el; 
• online fizetés a személyes 

adatok, banki és hitelkártya-
adatok megadása nélkül; 

• teljes biztonság az előre kifi-
zetett fizetőeszköznek kö-
szönhetően. 

 
Várjuk Önöket új szolgáltatása-

ink  igénybevételére! 
 

Katica Kávé- és Teaház, Bala-
tonkenese, Fő u. 21. 

 
bbb 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK 
TÁJÉKOZTATJUK 

A TISZTELT LAKOSSÁGOT, 
HOGY 

BALATONKENESE 
TERÜLETÉN 

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA 
BEJELENTÉSÉT 

AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN 
TEHETIK MEG: 
GAJDOS BÉLA 

TELEFON: 06 30/849-07-92 
8.00 – 18.00 ÓRÁIG 

E-MAIL: gajdos.bela@balatonkenese.hu 
FÉNYFORRÁS KFT. 

TELEFON: 06 70/408-69-08 
INTERNET: https://kozvilhiba.hu/ 
E-MAIL: fenyforraskft@gmail.com 

ORVOSI ÜGYELET 
Balatonalmádi, Petőfi Sándor u. 2-4. 

TELEFON: 88/412-104 

Református Lelkészi Hivatal 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 13. 

88/481-348 
Római Katolikus Plébánia Hivatal 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10. 

88/481-146 

Fogorvosi körzet 
Előzetes bejelentkezés alapján 

Balatonkenese, Óvoda u. 8. 
Dr. Gyűrűs Ervin 
Rendelő száma: 88/491-683 
Rendelési idő: 
Hétfő, csütörtök: 13.00 – 18.00 
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 13.00 

 

Háziorvosi ellátás 
Balatonkenese, Táncsics u. 3. 

1. sz körzet 
Dr. Németi Sándor 
06 30/432-16-55 
Rendelő száma: 88/481-340 
Rendelési idő: 
Hétfő, kedd: 12.30 – 16.00 
Szerda-péntek: 8.30 – 12.00 
Terhes tanácsadás: kedd: 11.30 – 
12.30 

2. sz körzet 
Dr. Détár Bianka 
06 30/989-43-02 
Rendelő száma: 88/769-155 
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 

Gyermekorvosi körzet: 
Balatonkenese, Óvoda u.8. 

Dr. Meláth Viola 
06 70/315-79-65 
Hétfő: 10.00 – 12.00 
Kedd: 13.00 – 15.00 
Szerda: 10.00 – 12.00 
Csütörtök: 13.00 – 15.00 
Péntek: 10.00 – 12.00 
Tanácsadás: 
Kedd: 12.00 – 13.00 

Állatorvos 
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 
Balatonkenese, Fő u. 23. 

88/481-283 
Nyitva tartás: 

június 1 – augusztus 31. között: 
Hétfő – vasárnap: 8.00 –19.00 
szeptember 1 – május 31. között: 
Hétfő – péntek: 8.00 – 18.00 

POLGÁRŐRSÉG 
06 30/621-58-71 

Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, a 
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK  

hétvégén is hívhatók: 
06 30/225-94-45 

RENDŐRSÉG 
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2-4. 

88/584-970; 584-971 
VÍZIRENDŐRSÉG 
Siófok, 84/310-712 

A Polgármesteri Hivatal címe: 
8174 Balatonkenese, 

Béri Balogh Ádám tér 1. 
www.balatonkenese.hu 

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu 
Tel.: 88/481-088, 88/481-087 

Fax: 88/481-741 
Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport 

ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő, szerda: 8.00 – 15.30 
Péntek: 8.00 – 12.00 

A Pénzügyi csoport 
pénztári óráinak 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 

 Városgondnokság 
8174 Balatonkenese, Fő u. 43. 
88/481-650 és 06 30/320-51-02 

Posta 
Balatonkenese, 
Balatoni út 65. 

88/481-300 
 

EON 
Veszprém, Kossuth u. 1-2. 

06 40/444-000 
Általános hibabejelentés, 
Észak-dunántúli régió: 

06 80/533-533 

DRV Zrt. 
Ügyfélszolgálat 

 
Siófok, Tanácsház u. 7. 

84/501-000 
06 40/240-240 

        BALATONKENESEI HÍRLAP 
             Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja 

Polgármester: Tömör István 
Alapító szerkesztők: 
1913 – Czakó Gyula 
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél 
Szerkesztőség: Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

8174 Balatonkenese, Táncsics u. 24. 
                               Telefon/fax: 88/594-000 

E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com 
www.balatonkenese.hu 

Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzatának Jegyzője 
Szerkesztő: Nagy Krisztina 
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: február 15. 

Tourinform Iroda 
Balatonkenese, 
Táncsics u. 24. 
88/594-645 

balatonkenese@tourinform.hu 
Nyitva tartás: 

Hétfő – péntek: 
9.00 – 16.00 

Tájház 
Balatonkenese, 
Kossuth u. 6. 

06 30/837-18-53 
tajhazbalatonkenese@gmail.com 

Nyitva tartás: 
Előzetes 

bejelentkezéssel 

Kultúra Háza 
Balatonkenese, Táncsics u. 24. 

88/594-500 
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com 

Könyvtár 
Balatonkenese, Táncsics u. 22. 

88/574-980 
konyvtarbalatonkenese@gmail.com 

Nyitva tartás: 
Hétfő – csütörtök: 10.00 – 16.00 

Péntek: 10.00 – 17.00 
Szombat: 9.00 – 11.00 

Szerda: Zárva 

Pilinszky János Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10. 
88/481-844 

www.pilinszkyiskola.hu 
E-mail:  

titkar@kenisk.sulinet.hu 
Sportcsarnok 

06 30/275-93-59 

Idősek Klubja: 
Balatonkenese, Táncsics u. 20. 

88/482-943 
Nyitva tartás: 

Hétfő – péntek: 7.30 – 16.00 
 

Szakápolói Szolgálat 
Balatonkenese, 
Táncsics u. 16. 

06 20/950-88-05 
06 70/379-04-29 

Területi Szociális Szolgáltató 
Balatonkenese, Táncsics u. 20. 

88/482-943 

A borítón Gondán József  fotója  
 

Kippkopp Óvoda és 
Bölcsőde 

Balatonkenese, 
Balatoni út 63. 

88/574-802 
Vasútállomás 

(akarattyai 
vonatközlekedésről is 

információ): 
88/481-017 

 

Hajóállomás 
Balatonkenese, 

Kikötő 
88/482-100 
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