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Rendkívüli ülést tartottak március 
21-én a balatonkenesei képvisel k. Az 
összejövetel négy napirendi pontja 
határidejük miatt halaszthatatlan ügye-
ket tárgyalt. 

A Dunántúli Regionális Vízm  a 
24/2013. (V.29.) NFM rendelet alapján 
elkészítette az általa üzemeltetett, ön-
kormányzati tulajdonú víziközm -va-
gyonra vonatkozó vagyonértékelését. A 
közm  megállapított nettó értéke: 
1.407.034.265.- Ft. Az értékelési szak-
véleményt az NFM rendeletnek megfe-
lel en az Állami Regionális Vízm vek 
Közm  Vagyonértékel  Konzorciuma 
készítette el. A Képvisel -testület az 
ebben foglaltakat elfogadta. A vagyon-
leltár az alapja az Önkormányzat Gör-
dül  Fejlesztési Tervének, valamint a 
vagyonértékelést a számviteli nyilván-
tartásba is átvezették. 

Városunkban a hulladékszállítást je-
lenleg végz  Siókom N Kft. súlyos 
pénzügyi helyzetbe került. A cég m -
ködése csak akkor biztosított, ha Siófok 
városa, illetve a kft. hulladékszállítás-
ban érintett településeinek önkormány-
zata a cég segítségére siet. A tulajdonos 
önkormányzatok a cég által felhalmo-
zott hiányt nem fogják és nem is akar-
ják finanszírozni. Mivel a módosított 
Hulladéktörvény rendelkezése alapján 
létrejött egy új állami szervezet, a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koor-
dináló és Vagyonkezel  Zrt., új helyzet 
állt el , mely a veszteséges Siókom N 
Kft. esélyeit tovább rontja. Balatonke-
nese Város Képvisel -testületének arról 
kellett dön-tenie, ilyen körülmények 
között a 2016. december 31-én lejáró 
közszolgáltatási szerz dést meg kíván-
ja-e hosszabbítani a Siókom N Kft-vel. 
A testület a kialakult helyzetet áttekint-
ve úgy döntött, hogy a Siókom N Kft-
t megvásárló NHSZ Zöldfok Kft-vel 
2016. december 31-ig köt közszolgálta-
tási szerz dést, s közben megpróbál 
más lehet séget ta-lálni a hulladékszál-
lítás lebonyolítására. A kiválasztott új 
szolgáltatóval a szerz dés 2017. január 
1-i nappal köthet  meg. 

Horváth Zoltánné értékesíteni kí-
vánja a tulajdonát képez  balatonaka-
rattyai, 3628/2 helyrajzi számú, Bala-
tonkenese Város Önkormányzata tulaj-

donában lev  földterületen álló 8. szá-
mú pavilon felépítményt. Balaton-
kenese nem kívánt élni el vásárlási 
jogával. 

Megtörtént a Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés tárgyú TOP-3.1.1-
15 kódszámú pályázat m szaki tartal-
mához és költségvetéséhez szükséges 
tervez  kiválasztása. A beérkezett aján-
latok közül a Képvisel -testület a 
BESZT Kft. bruttó 1.041.400.- Ft-os 
ajánlatát találta a legjobbnak. 

A március 31-i testületi ülésen tájé-
koztató hangzott el Balatonkenese 
közbiztonsági helyzetér l. Városunk 
köz-biztonsági helyzete stabil, a 2015. 
év a széls séges megnyilvánulásoktól 
mentes volt. A visszajelzések alapján a 
Balatonalmádi Rend rkapitányság 
illetékességi területén él k biztonságér-
zete az el z  évekhez hasonlóan pozitív 
maradt. A közterületen elkövetett b n-
cselekmények száma szerencsére jelen-
t sen csökkent. Balatonkenesén 2015-
ben 67 regisztrált b ncselekmény tör-
tént, amely az el z  évhez képest szin-
tén csökkent, ám ehhez hozzá kell ven-
nünk azt a tényt, hogy 2014-ben a sta-
tisztikába még Balatonakarattya is be-
letartozott. Azonban összességében vé-
ve elmondható, hogy más, hasonló ösz-
szetétel  és szerkezet  városhoz viszo-
nyítva településünk b nügyi fert zött-
sége csekélyebb. A személyi sérüléssel 
járó közúti közlekedési balesetek száma 
a kapitánysághoz tartozó útszakaszokon 
a Veszprém megyei átlaghoz képest kis 
mértékben csökkent. Halálos kimenete-
l  baleset 2015-ben az illetékességi 
területen nem történt, és a súlyos és 
könny  személyi sérüléssel járó balese-
tek száma is csökkent. Kiemelten ve-
szélyes helynek továbbra is a 71-es 
számú f út számít. 2016 a Közlekedés-
biztonság éve. Ennek jegyében a kapi-
tányság törekszik a közlekedésrendé-
szeti mutatók további javítására. 

Szabálysértési eljárást Balatonkene-
se területén a 2015. évben 32 f vel 
szemben kezdeményezett a hatóság. A 
2014. évhez képest e számban is csök-
kenés következett be. 

Jelentésében a Balatonalmádi Ren-
d rkapitányság kiemeli, hogy a telepí-
tett kamerarendszernek köszönhet en a 
város közbiztonsága nagy mértékben 
javult. Míg másutt a strandok közvetlen 
környezetében megemelkedett a lopá-
sok, gépkocsi-feltörések száma, addig 
Balatonkenesén a strandra telepített 
kamera az ide érkez  turistákat és a 
helyieket is „megvédte” a b ncselek-
ményekkel szemben. A sikeres munká-
ban nagy szerep jut a polgár r egyesü-
letnek is, mellyel a rend rség kapcsola-
ta nagyon jó. Közös szolgálatot látnak 
el, a kulturális és állami rendezvények 
biztosítását közösen bonyolítják le. 
Hasonlóan jó a kapcsolat az önkor-
mányzattal is. 

Mindent egybevetve a városban a 
rend ri jelenlét és a szolgálat ellátásá-
nak színvonala jó, s mindez hozzájárul, 
hogy a lakosság továbbra is biztonság-
ban érezze magát. 

Elkészült Balatonkenese összesített 
közbeszerzési terve a 2016. évre, mely 
két tervezett eljárást tartalmaz. Az 
egyiknek az „Orvosi rendel k felújítása 
vállalkozási szerz dés keretében” a 
tárgya, míg a másik az „Igazságügyi 
ingatlanforgalmi szakért i értékbecsl i 
szolgáltatás igénybevétele”. A közbe-
szerzési eljárást mindkét esetben az 
Artomel Kft. bonyolítja le. További 
közbeszerzések lebonyolítása esetén a 
terv módosításra kerül. 

A március 31-i ülésen tárgyalta a 
Képvisel -testület az Alsóréti Üdül -
egyesület kérelmeit és javaslatait. Tá-
mogatta a testület az Egyesületnek a 
területén lev  strand játszóterével kap-
csolatos fejlesztési elképzeléseit. Nem 
támogatták viszont a szörflejáró terüle-
tére történ  árambevezetést, valamint 
azt sem, hogy az Alsóréti Üdül egyesü-
let tagjai számára az önkormányzat 
belépési kedvezményt biztosítson a Vak 
Bottyán strandra. A zöldhulladék el-
szállítással kapcsolatban árajánlatokat 
kért be a Képvisel -testület, melyr l a 
2016. április 28-i ülésen fog dönteni. 
Az egyesület tulajdonában álló eszkö-
zök, berendezések átvételét a testület 
nem támogatta. A Parti sétány és a 
Széchenyi park megvilágításának kér-
désében felmerült ötletet a testület 



támogatta, de nem értett egyet azzal, 
hogy a strand bezárását követ en a 
Parti sétány és a Széchenyi park, hajó-
kiköt  közötti strandon történ  átjárást 
biztosítsák. A Telekom üdül  melletti 
árok tavaszi és nyári tisztítását az ön-
kormányzat vállalja, s elfogadták a 
képvisel k az Egyesület által felajánlott 
10 db közterületi hulladékkosarat is. Az 
Alteleki utca – Alkotmány utca találko-
zásánál lev  vízcs  miatt megsüllyedt 
út javítását az önkormányzat szintén 
vállalja. 

Balatonf zf  Város felvételét kérte 
a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai 
Egyesületbe. A testület elvi hozzájáru-
lását adta a tagfelvételhez. 

Balatonkenese Város Önkormány-
zata egyik alapítója a Balaton Keleti 
Kapuja Turisztikai Egyesületnek. Az 
önkormányzat 2011-ben biztosította az 
egyesületet, hogy a térségi TDM szer-
vezetek számára kiírt pályázaton való 
induláshoz az anyagi támogatást bizto-
sítja, és azt 2012 és 2018 között fenn-
tartja. Az Önkormányzat 2014 során az 
egyesület helyett kifizette a pályázatban 
elszámolt rendezvények költségeit, 
10.360.207.- forint értékben, hogy a pá-
lyázat lezárható legyen. Az összegb l 
az egyesület 2015-ben 8 millió forintot 
visszafizetett. Az egyesület új vezet -
ségének kérése, hogy a fennmaradó 
összeget, anyagi helyzetükre való tekin-
tettel a Képvisel -testület min sítse át 
vissza nem térítend  támogatássá, an-
nak érdekében, hogy tevékenységüket 
negatív eredmény nélkül kezdhessék 
meg. A testület helyt adott a kérésnek. 

A Képvisel -testület kivitelezési ár-
ajánlatot kért be az önkormányzati tu-
lajdonban lev  bérlakás-épületek tet -
felújítására vonatkozóan. A hét megke-
resett szakkivitelez b l egyedül az 
Erdélyi-Ép. Kft. élt a lehet séggel, és 
nyújtotta be ajánlatát. Ez a Ladik utca 
1. szám és a Révész utca 23. szám alatti 
épületre vonatkozóan bruttó 
10.016.112.- forint, melyet a testület 
elfogadott. 

Az OTP Mobil Kft-vel kötött szer-
z désnek köszönhet en hamarosan le-
het ség nyílik a mobilfizetésre Bala-
tonkenese strandjain és egyéb szolgálta-
tásai – mint például színházi, zenei, 
kulturális, sport és egyéb rendezvényei 
– tekintetében. Az ehhez kapcsolódó 
szerz déstervezetet a testület tárgyalta 
és elfogadta. 

Közbeszerzési eljárást indított Bala-
tonkenese Város Önkormányzata a há-
ziorvosi rendel  épületének felújítási 
munkálataihoz kapcsolódóan. A Bíráló 
Bizottság elnöke Balatonkenese Város 
jegyz je, Jurics Tamás, a pénzügyi 
szakért  Kovács Péter, míg a m szaki 
szakért  Gajdos Béla lett. Az építési 
tervek kérdését nagy érdekl dés kísérte. 
Az orvosi rendel  dolgozói, valamint az 
Önkormányzat között a témával kapcso-
latban kialakult egyet nem értés ugyanis 
olyan patthelyzetet eredményezett, mely 
megakadályozta a kivitelezés elkezdését. 
Március utolsó napjának testületi ülésén 
közeledtek az álláspontok, így a legprob-
lémásabb kérdésekben a felek meg tud-
tak egyezni. A jelenlev  hallgatóság 
tagjai is szót kaptak, így néhány vitatott 
pontot sikerült tisztázni. 

A rendel  felújítási munkálatainak 
elvégzésére ajánlattételi felhívás meg-
küldését rendelték el a kivitelezéssel 
kapcsolatban a balatonkenesei Erdélyi-
Ép Kft-nek, a veszprémi ESJ Kft-nek és 
a Kuti és Fia Kft-nek, valamint a bala-
tonf zf i F zf -Terv Kft-nek. 

A Zöld város kialakítása tárgyú, 
TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat a 
települések általános környezeti állapo-
tát hivatott javítani, segítve a fenntart-
ható fejl dés lehet ségének kialakítá-
sát. A projektjavaslatok között a Széc-
henyi park, az I. világháborús emlékm
és környezete, a Bakó liget zöldfelü-
letének fejlesztése, valamint új ját-
szótér kialakítása, termel i piac létesí-
tése és az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia elkészítése szerepelt. A Kép-
visel -testület döntött 5 db zuhanyzó, a 
sportpályák cseréje és egy 60 fér he-
lyes kerékpártároló létesítésér l a Vak 
Bottyán strandon, melyre 3.000.000.- 
forintot különített el. 

Hozzájárult a testület Thury Attila, 
a Thury Dent Kft. ügyvezet jének 
kéréséhez, mely tulajdonosi hozzájáru-
lást kért a F  utca 36. szám alatti ingat-
lan el tt a járda és az el tér térburkola-
tának elkészítéséhez. 

További anyagokat, információkat a 
www.balatonkenese.hu weboldal „Ön-
kormányzat” címszó „Képvisel -tes-
tületi ülés” cím  fejezetében találhat-
nak. 

– nk – 



2016. április 2-án ünnepi alkalom helyszíne volt a kenesei 
református templom. A több száz éves falak sok prédikátor 
emlékét rzik. Ezen a napon, Isten kegyelméb l, egy újabb 
követ jük beiktatására jöttünk össze. Az ünnep fényét emeli, 
hogy gyülekezetünk történetének els  n i lelkészét, Németh-
né Sz. Tóth Ildikó nagytisztelet  asszonyt köszönthetjük eb-
ben a sorban.  

A hosszas el készülettel megrendezett alkalom, a bens -
séges, áldott hangulatú istentisztelet Bellai Zoltán püspöki 
f tanácsos apostoli köszöntésével kezd dött. Majd Steinbach 
József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hir-
dette az igét a 25. zsoltár 8. verse alapján: 

„Jó és igaz az Úr, megmutatja a vétkeseknek a jó utat.” 
Isten az igéjén keresztül mutatja az utat a vétkeseknek, 

rávilágít a mai világ állapotára. Ezen a nehéz úton kézen fog 
bennünket, és elvezet a keresztig, az üres sírig. Erre hív el az 
Úr minden embert,  mutatja meg a helyes utat. Ez az út az 
egyetlen, amely a sokféle vallás közül elvezet az egyetlen él
Istenig. A tisztátalan életb l a tiszta életig, hogy az örök élet 
tágasságában élhessünk. Lelkészeinkre bízta az Úr, hogy 
megmutassák az egyetlen járható utat Jézus Krisztushoz. 

Az igehirdetés után Köntös László, a Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület lelkészi f jegyz je imádságával folytató-
dott az istentisztelet. 

Majd Császár Attila, a Veszprémi Református Egyház-
megye esperese ismertette a beiktatás jogi, hivatalos részét, 
és köszöntötte a Balatonkenese és Balatonakarattya reformá-
tus gyülekezetének második lelkészi állására megválasztott 
lelkipásztort. 

Ezután az ünnepség megható része következett, amikor a 
Nagytisztelet  asszonyt Istent l elkért áldások sorával 
egyenként megáldották palástos lelkésztársai, és hozzájuk 
csatlakoztak más felekezetbeli szolgatársai is. Olyan bens -
séges volt ez az alkalom, hogy szinte tapintható volt Isten 
jelenléte. Ezután beiktatott lelkészünk hirdette az igét, Pál 
apostol Galatákhoz írt levelének 3. részének 28. verse alap-

ján: „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, 
sem szabad, nincs férfi, sem n , mert ti mindnyájan egyek 
vagytok a Krisztus Jézusban.” 

Nagyon sokszín ek vagyunk, és milyen jó, hogy ilyenek 
vagyunk, egyéniségek. Az egységet Isten ajándékozza szá-
munkra. Nekünk ezt a hitet elfogadni és meg rizni kell. Egy 
a test, és egy a Lélek, egy az Istene mindenkinek, aki egyként 
vált meg minket. A mi Megváltónk Jézus Krisztus megtartja 
az  népét. Nem t lünk van ez, hanem t le, az  vére által. 
Minden különböz ségünk ellenére egyek vagyunk az  Lelke 
által. Kérjük a Szentlelket, hogy tudjuk ezt megélni! 

Az igehirdetés után a köszöntések sora következett, els -
ként Dr. Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke, a Dunántúli 
Református Egyházkerület f gondnoka szavaival. Majd Kuti 
József, a néhai kenesei lelkipásztor unokája, aki most éppen a 
frissen beiktatott lelkészünk szül városának, Kecskemétnek 
református pásztora, köszöntötte baráti szeretettel lelkésztár-
sát. Ezután Tömör István polgármester úr méltatta kedves 
szavakkal a lelkészházaspár szolgálatát városunkban. 

Gyülekezetünk minden tagja nevében Sipos Károlyné
gondnok és Bollók Gyula presbiter, a Veszprémi Református 
Egyházmegye világi f jegyz je köszöntötte újonnan beikta-
tott lelkészünket. Végül gyülekezetünk kántorának, Sipos 
Csaba zenetanárnak csodálatos orgonamuzsikájával zárult az 
ünnepi alkalom. 

Az istentisztelet után vendégeinket közös szeretetvendég-
ségre vártuk, ahol gyülekezetünk tagjaival kötetlen beszélge-
tésben lehettünk együtt. Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani az ünnepi alkalom el készítésében és lebonyolításában 
nyújtott minden segítségért, hozzájárulásért és résztvev
jelenlétért. 

Nagytisztelet  asszonynak és szeretteinek életére és az 
szolgálatára Isten gazdag áldását kérjük! 

Sipos Károlyné 
gondnok 



„Ami testt l született, test az, és ami Lélekt l született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked: Újonnan kell 
születnetek. A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy: így van mindenki, aki 
Lélekt l született.” (János evangéliuma 3,6-8) 

Pünkösd ünnepének lényegét egyetlen mondatba belefog-
lalhatjuk: A láthatatlan Isten cselekszik – látható és érzékel-
het  módon. 

A legtöbb embernek nyilván a mondat els  felével van 
gondja. Mivel a Lélek maga láthatatlan és megfoghatatlan, 
nem támaszkodhatunk az érzékszerveinkre. De éppen a fenti 
ige mutatja: mégiscsak kapunk támpontokat, segítséget a 
Lélek munkájának megértéséhez. 

Jól ismert bibliai hasonlat szerint a Lélek munkája olyan, 
mint a szél. 

Éspedig a pünkösdi történet alapján nem is akármilyen 
szél! Szélrohamhoz volt hasonló az a zúgás, ami betöltötte a 
házat, és hatalmába kerítette a tanítványokat, nem valami kis 
szell cske volt az! 

Maga Jézus is alátámasztja ezt a hasonlatot. Márpedig ha 
valaki tudja, mihez hasonlítható a Szentlélek, akkor az Jézus! 
Hiszen egylényeg  vele, az  lelkér l beszél! Saját maga 
másik megjelenési módjáról beszél. A Lélek munkája olyan, 
mint a szél. 

Titokzatos dolog ez, hiszen nem látjuk magát a szelet, de 
érzékeljük a hatását. Persze meg lehet magyarázni a m ködé-
sét, hogy a leveg részecskék hogyan ütköznek egymáshoz, és 
adják tovább a mozgási energiát.  Meg azt is, hogy a légnyo-
más különbség kiegyenlít désér l van szó.  De a lényeg mé-
giscsak a munkájában van! Abban, amit elvégez. Ahogyan 
besegít a növényzet megtermékenyítésébe a magvakat szór-
va; ahogy megsimogatja az arcunkat, felfrissít bennünket; 

ahogy belekapaszkodik a vitorlába és mozgásba lendít, vagy 
ahogyan átrendezi a terepet, viszi a falevelet, és hordja a 
havat. 

Azt mondja Jézus: Ehhez hasonlít, ilyen a Lélek munkája. 
Ne a titkát akard megérteni, hanem figyeld és érezd a hatását! 
Az erejét, a megtermékenyít , megújító munkáját! S t, ne 
csak lásd, de engedd az erejét rád hatni, ahogy mozdítani, 
küldeni akar. Vagy éppen csak megsimogatni, éreztetni, hogy 
melletted van, és támogat. Gyógyít. Vígasztal. Érezteti, hogy 
az Isten ott van, egészen közel, melletted. 

Mit is akar velünk a Lélek? Mire irányul a munkája? Azt 
találjuk ebben az igében, hogy átformálni, megújítani szeret-
ne! Jézus így mondja: újjászülni. 

A beszélget társa, Nikodémus, nem igazán érti az újjá-
születést, és szintén megvallva nekünk sem könnyen érthet . 
Nikodémus ezt kérdezi: Én már öregember vagyok, hogy 
szülessek hát meg ismét? Vajon vissza mehet-e az ember 
anyja méhébe, hogy újra megszülessen? Jézus helyre tév , 
utat mutató válasza erre az, hogy a második születés a Lélek-
t l való születés. Egy érdekes görög kifejezés szerepel itt a 
szövegben: „újonnan kell születnetek”. Az „anóthen” els d-
leges jelentése: „újra”; de ez a szó azt is jelenti, hogy „felül-
r l”! Vagyis nem a megszokott útjainkon és er nkb l, hanem 
„fenti” forrásból. 

Hát ez a Lélek csodája: az újra és fentr l születés, amikor 
az ember megtapasztalhatja, hogy nem csak az  ereje és nem 
csak az általa belátott út van. Már nem csak a saját er forrá-
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saira támaszkodhat, hanem a fentire, az Isten erejére is. Maga 
a Lélek továbbra is láthatatlan, de a munkája egyértelműen 
jól érzékelhető. 

Nézzük csak az első pünkösd történetét, mi történik a ta-
nítványokkal? Mi lelte a gyávákat, hiszen eddig bezárkóztak, 
elbújtak, magukba voltak roskadva! Honnan veszik a bátor-
ságot?! Talán sok bort ittak? – kérdezik többen, cinikus ké-
telkedéssel. Honnan ez a bátorság? Vagy talán nagy levegőt 
vettek, hogy na, gyerünk, csináljunk valamit, itt egy csomó 
ember a városban? És vajon hogy lehet az, hogy ettől kezdve, 
az evangélium üzenetét hordozva bejárták a fél világot? Hogy 
lehet az, hogy Jézus nevéért meghalni is készek voltak? 

A kérdésekre a helyes válasz: a szél. A szélroham, aki ki-
vitte őket a házból! A Lélek. És itt is egy fontos görög szó 
szerepel az igében: a „pneuma”, ami mindkettőt jelenti, a 
szelet és Isten Lelkét is. 

A szél arra fúj, amerre akar. Isten Lelke úgy munkálko-
dik, amint neki tetszik. A Lélek az, aki teljesen átjárja, meg-
újítja őket! Mozgósítja, elindítja őket, és mondanivalót is ad 
nekik. Ezek az apostolok már nem csupán saját erőforrásból 
dolgoznak, hanem rá vannak kapcsolódva a mennyei erőfor-
rásra! 

Az ünnep kapcsán érdemes végiggondolnunk, hogy a 
pünkösdi történetben a tanítványok mely állapota áll köze-
lebb hozzánk. Lehet, hogy sokszor a lemerült tanítványokat 
érezzük közelebb magunkhoz. Azokat, akik még nem mernek 
túllépni a saját félelmeiken, be vannak zárva, és senkihez 
nem mernek odamenni. De talán már éreztük mi is azt a be-
lénk kapaszkodó erőt, amivel a Lélek tud minket indítani a 
maga szolgálatára. Olyan jó lenne egyre többször átélni! 

Ahogyan lemerült telefonjainkat rendszeresen töltőre 
csatlakoztatjuk, úgy kell tennünk magunkkal is. Mind olya-
nok vagyunk, mint egy-egy akkumulátor. Van saját energi-
ánk. Típustól és életkortól függően vannak bennünk tartalé-
kok. A rendszeres töltésre azonban szükségünk van! Ha pedig 
teljes és boldog életet akarunk, akkor ezt csakis a mennyei 
hálózatról kaphatjuk meg! 

Pünkösd azt üzeni, hogy erre a töltekezésre megvan a le-
hetőségünk. Isten Lelke mindenhol és minden helyzetben 
körülvesz. Nem látható, de mozgósító ereje, szeretete, simo-
gatása jól érezhető.  Engedjük magunkat az Ő hatalmába! 

Németh Péter 
lelkész 

 

Gellértfiné Kazi Margit: Tavaszi ének 
 
Kétezertizenhat – megértük a tavaszt! 
Minden tél nehezebb, kívül-belül hideg. 
Ha közeleg a tél, megdermeszt a tudat, 
Hogy ismét fáznom kell, kezem-lábam remeg. 
 
Hiába van meleg bent, hiába mutat – – 
Kellemes lakásban, hol a kályha duruzsol, 
Konvektor melegít – a hőmérő huszat, 
A lelkem is fázik, s a szívem zakatol. 
 
Az Ember-gépezet hideget, meleget 
Tűr, nagyon sokáig – milyen nagy kegyelem! 
Ám rohan az idő – – – ifjúból öreget 
Gyúr, fáradt izmokkal – csak romlást lát a szem. 
 
De most víg énekkel köszöntsük a Napot, 
Arcunkat fordítsuk felé nagy örömmel. 
Köszönjük, Istenem, hogy a tél elmúlott, 
Most is megtartottál, s a menny felé viszel! 
 

Örök nyár lesz ott fenn, fénylő virágokkal 
Sugárzó színvilág, – – még zümmög madárdal 
Vegyül, s szállong széjjel, édes illatokkal, 
Békesség, nyugalom, csendes imádsággal. 
 
Legyen béke itt lent, – köszöntsük a tavaszt 
Énekkel, imával – – – hatalmas sétával. 
Tüdőnk friss levegőt, lelkünk édes vigaszt 
Szippantson magába s teljen meg hálával. 
 
Erőnk és énekünk vagy Urunk, – szeretünk. 
Sok munka vár most ránk – kinyílt a hóvirág, 
Nárcisz és ibolya – ásót ragad kezünk. 
Napsugár melegít, sokkal szebb a világ! 
 
Tavaszi szél suhan, borzolja hajunkat, 
Száradó ruhánkat, zászlónkat lengeti – 
Madarak fészkelnek, harsányan kopogtat 
A harkály, s mit talál – jóízűn megeszi! 
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Gizella 
 
Veszprém pezsgő életű modern vá-

ros, a Balaton-felvidék igazi metropoli-
sza, s ugyanakkor ősrégi település is, 
hiszen honfoglaló elődeink már várost 
találtak itt, és a várhegyen egy 860-ban 
épült működő keresztény templomot is. 
Mellette elsétálva a várfokon nemcsak 
a panoráma ígérete hívogat bennünket, 
hanem első királyi házaspárunknak, 
Szent Istvánnak és Boldog Gizellának 
fehérmárvány szobra is. Ahogy közele-
dünk, szinte megilletődött találkozás-
ban van részünk, hiszen nekik nemcsak 
szobrot állított a tisztelgő utókor, ha-
nem ők valóban itt is éltek és alkottak, s 
szellemük ma is belengi a várost. 

Emlékeink messzire szállnak. István 
még Géza fejedelem idejében, 996-ban 
kötött házasságot Bajor Gizellával. A 
következő évben Istvánnak Géza örö-
kébe kell lépnie. Ugyanakkor az ifjú 
fejedelemasszony becses nászajándékot 
kap meghitt otthonul és drága ékszer 
gyanánt: Veszprém városát. Szobor-
alakja ma is úgy dajkálja a székesegy-
ház makett szobrát, mint fiatal édesanya 
újszülött gyermekét. Igen, Gizella hit-
vesével együtt szellemi-lelki és fizikai 
építkezésbe kezdett. A katedrális min-
dennek színtere, szimbóluma és világító 
tornya lett. A vele érkezett papok, tudó-
sok, művészek és mesteremberek a 
magyarokkal együtt napjainkig hasz-
nálható alapokat építettek. Az ő kezde-
ményezésükből fejlődött ki Magyaror-
szág első felsőfokú intézménye, a 
Veszprémi Teológiai és Jogi Akadémia, 
amit szellemi elődének tekint a mai 
Veszprémi Hittudományi Főiskola és a 
Veszprémi Egyetem is. 

Az ezredfordulón Gizella királyné 
lett. A város pedig azóta a királynék 
városa. Ez a rang különleges és egye-
dülálló méltóságra emelte Veszprémet. 
Benne lakik a királyné, aki keze mun-
kájával is élen jár népe körében. 

Míg ezeket a gondolatokat fölidéz-
zük, végighordozzuk tekintetünket a 
bakonyi tájon, s a viadukt mögötti 
völgyben megállunk egy pillanatra. 
Ezer éves kövek suttogva beszélnek, s 
elmondják, hogy Gizella királyné sok-
sok órát töltött ezen a helyen oltárterí-
tőket, miseruhákat hímezve az itt élő 
görög apácák körében, hogy minden új 
templom el legyen látva méltó fölszere-
léssel; s ha keze nyomát látni szeretnéd, 

azt is megteheted, csak keresd fel a 
koronázási ékszereket, s a paláston 
pihenjen meg a szemed, s róla Gizella 
királyné üzenete megérinti a lelkedet. 

Megérintett…! Gondolataim és a je-
len valósága úgy járják át a lelkemet, 
mint valami aranyszálak a nemes szö-
vetet. Megfordulok, s a vár belseje felé 
irányítom lépteimet. Óvatosan lépdelek, 
hiszen Gizella királyné nyomdokain 
járok. Átlépem a honfoglalás előtt épült 
Szent György templom küszöbét. Ki 
tudja, hogy hányszor fordult meg ebben 
– a számára is öreg templomban – a 
királyné? –, de hogy sokszor, az biztos. 
Ezek a falak tanúi Gizella szeme fénye, 
Imre herceg fogadalmának is. 

Innen mindössze néhány lépés a ka-

tedrális főbejárata. Megállok az ajtó-
ban. Az épület magán viseli az egész 
magyar történelmet. Az alapok még a 
fejedelemség idején kerültek a sziklák-
ra, a befejezés és a fölékesítés Gizella 
és persze István király műve, a történe-
lem pedig „rontott vagy javított rajta, 
de nem henyélt”. Altemploma királynő-
ink temetkezési helye volt, utalva arra, 
hogy őket mindig a veszprémi püspök 
koronázta meg, utoljára 1916-ban Zita 
királynét. Áhítattal belépek a háromha-
jós bazilikába (ezt a rangot II. János Pál 
pápától kapta). Magas és impozáns 
szentélye van a katedrálisnak, mint az 
igazi középkori püspöki szentegyhá-
zaknak. A szentély bal oldalán gyönyö-

rű ereklyetartó. Megnézhetem közelről: 
Boldog Gizella csontereklyéje van 
benne. 

Gizella 996-tól 1043-ig élt itt, illet-
ve Magyarországon. Ő mindvégig ve-
lünk akart maradni, de István király 
halála után méltánytalanul bántak vele, 
és hazament Bajorországba. Passauban 
egy kolostor apátnőjeként élte le életét, 
és valószínű 1059-ben halt meg. Teste a 
passaui kolostor kriptájában nyugszik 
mind a mai napig. Szellemiségét azon-
ban népünk olyannyira szívébe zárta, 
hogy Boldog Gizellaként kultikus tisz-
teletben részesíti ősidők óta. Tehát 
Gizella úgy lett Boldog Gizella, hogy 
az egyház szabályos eljárás során soha-
sem avatta boldoggá, de a nép spontán 
tiszteletét magáévá tette. 

Úgy látszik, az utókor hálásabb, 
mint az elődök. 1996-ban felemelő 
ünnepség keretében Passauból Veszp-
rémbe hozták Gizella királyné csont-
ereklyéjét, és erre az eseményre Buda-
pestről Veszprémbe érkezett a Szent 
Jobb is. Ereklyék megható találkozása 
volt: pontosan ezer évvel azután, hogy 
Gizella és István házasságot kötött. 

Azóta újra, és most már véglegesen 
Veszprémben, az ő városában, és népe 
leszármazottainak körében van Boldog 
Gizella az ő ereklyéjével, s azóta ki-
emelkedő módon ünnepel májusban az 
egyház és Veszprém városa. 

2006. május 5-dikére Dr. Márfi 
Gyula veszprémi érsek Veszprémbe 
hívta szentmisére XVI. Benedek pápa 
budapesti nunciusát, az egész magyar 
püspöki kart, a főegyházmegye papjait 
és híveit, valamint a passaui egyházme-
gye és Passau város küldöttségét, hogy 
valamennyien együtt ünnepeljük Bol-
dog Gizellát, a feleséget és édesanyát, a 
fejedelemasszonyt és királynét, a né-
pünkért áldozatosan dolgozó pártfogó-
ját, az értünk imádkozó és velünk szen-
vedő asszonyt. 

Május 7-dike minden évben Veszp-
rém és az egész régió különleges ünne-
pe. Azt kívánjuk minden honfitársunk-
nak, hogy Gizella lelkülete ihletet köl-
csönözzön honfitársainknak – férfiak-
nak és nőknek egyaránt – lelki gazda-
godásunk és jövőnk építése számára. 

 
Dr. Balázs Pál 

 



Pünkösd a Kereszténység születésének ünnepe – akkortájt 
csodálatos folyamat indul meg: az Apostolokat hallgató sokaság 
hazatérve gyülekezetet alapított, s az Apostolok gondozták is 
ezeket, melyek azután világszerte terjedtek. Itt különösen Péter 
és Pál tevékenységére gondolok. 

Az ünnepnap akkori történéseit 
elmondja a Biblia, s lelkészeink, 
papjaink szájából is hallunk majd 
róla részletesen. Én inkább a ke-
resztény emberr l szeretnék írni, 
azaz magunkról. 

Isten, Jóságos Atyánk – Szent 
Fia által is – megszabta, hogyan 
éljünk Vajon gondolunk-e minderre? 

A Tízparancsolat egyik passzu-
sa: Szeresd felebarátod, mint ten-
magad. 

Nem tagadom: a Szeretet tör-
vénye egyik kedvenc írástémám. 
Szeretek a cselekv  szeretet fogal-
máról, tartalmáról írni, mert az 
életben ellenkez  el jel  történé-
sek sokaságát látom. 

Igen: szerethetünk egy tv-
m sort nézni, szerethetünk barátot, 
virágot, fát és sorolhatnám – ki 
nem feledve családunkat. 

De a cselekv  szeretet valami nagyon más. 
Példával illusztrálnám, költött személyekkel, nevekkel. 
Kovács úr magas állású, jómódú, példás családapa, hív , 

templomjáró. 

Szomszédja, Kiss néni öreg, töpörödött, bottal is nehezen járó, 
aki a kerítésen át szívese hallgatja szomszédja tájékozott, a mai 
világ történéseir l szóló el adását. Szereti szomszédját, az is t. 

Vasárnap van. H sünk beül szép, nagy, csillogó autójába és 
siet a templomba. Kiss néni is odafelé 
botorkál. Integet is neki, s hazafelé ugya-
núgy. De nem veszi fel, mert várja a jó 
ebéd és ital, amit felesége cselekv  szere-
tettel készít – e fogalomra tán nem is 
gondolva. És vajon nem jutna-e Kiss 
néninek is egy jó falat? Bizonyára örül-
ne… 

Világszerte sok Kiss néni, Kiss bácsi 
él öregen, betegen. Sokan tesznek is 
értük. De milyen jólesne az elhagyottak-
nak is – egy kis takarítás, kertgondozás 
és folytathatnám. 

Még egy gondolat. A sok-sok öreg ge-
nerációkat nevelt már fel, az el bbiekben 
vázolt eszmét gyakorolva. Kérdés: k már 
nem gyakorolhatják a cselekv  szeretetet? 
Ó, dehogynem! Az Ima Istenhez s Szent 
Fiához a legszebb, amit tehetnek. 

Ima Szeretteinkért, a Világért. 
És még utoljára, de nem utolsósor-

ban. Családjainkban sok-sok Kiss néni-
bácsi él öregen, betegen. k is joggal várják fiatalabb családtag-
jaik, gyermekeik, unokáik és dédunokáik tev leges szeretetét! 

Áldott, gondolatébreszt  Ünnepeket kívánok minden Kedves 
Olvasónak! 

Bayer Emil

Megosztanám…
Lépkedek az úton,  
meseszép a nap! 
Bíborszín palástja  
könny , mint a hab. 

Rózsaszínbe’ játszó  
felh k tetején 
trónol, s már a lába  
lassan földet ér. 

Felocsúdok és már 
sietek feléd, 
hogy – míg le nem áldoz – 
megmutassam én! 

Rohanok az úton, 
csodaszép a nap! 
Bíborszín palástja,  
jaj, már elszakad, 

……. 
s te még messze vagy! 
Vagy már messze vagy! 
                                       Sörédi Györgyné Fazekas Andrásné fotója
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MIÉRT SZERETEM AZ ANYÁKAT? 
 
Anya és Apa Tv-t néztek, mikor Anyu mondja: késő-

re jár, fáradt vagyok. Megyek, lefekszem. 
Ekkor bement a konyhába, megcsinálta a szendvicse-

ket másnapra, elöblítette a popcornos tálat, húst vett ki a 
fagyasztóból a másnapi ebédhez, ellenőrizte a müzlis 
dobozokat, feltöltötte a cukortartót, tányért, kanalat tett 
az asztalra, bekészítette a kávéskannát másnap reggelre. 

Néhány nedves ruhát betett a szárítóba, egy adag ru-
hát tett a mosógépbe, kivasalt egy pólót. Felvarrta a leló-
gó gombot. Felvett néhány ott felejtett játékdarabot az 
asztalról,visszatette a telefont a töltőre, a telefonkönyvet 
pedig a fiókba. Megöntözte a növényeket, kiürítette a 
szemetest és felakasztotta a törölközőt száradni. Ásítozva 
és nyújtózva egyenesen bement a hálóba. Megállt az 
asztalnál írt néhány sort a tanárnak, kiszámolt egy kis 
pénzt a túrára, előhúzta a szék alá rejtett munkafüzetet. 
Aláírta, megcímezte és felbélyegezte barátainak a szüle-
tésnapi képeslapot és írt egy rövid listát a fűszeresnek. 
Mindkettőt a táskája mellé tette. 

Aztán Anyu megmosta az arcát majd éjszakai krémet 
tett rá, megmosta a fogát, lereszelte a körmeit. 

Apa kikiált: Azt hittem, hogy lefekszel! 
                                                                                                                Már megyek! – feleli. 
Vizet öntött a kutya táljába, kiengedte a macskát, majd meggyőződött róla, hogy az ajtók zárva vannak és az udvari lámpa 

ég. Mindegyik gyerekénél lekapcsolta az ágy melletti éjjeli lámpát és a Tv-t. Felakasztott egy inget, bedobott néhány koszos 
zoknit a szennyestartóba, majd volt egy rövid beszélgetése a még fönt lévővel, aki még mindig a háziját csinálta. A szobájában 
beállította az ébresztőt, kitette a másnapi ruháit, sámfát tett a cipőjébe. Még három dolgot adott a hat legfontosabb megteendő 
dolog listájához. Elmondta az esti imáját és elképzelte a befejezését a jövőbéli terveinek. 

Ezalatt az idő alatt Apa lekapcsolta a Tv-t, és kihirdette, hogy nincs semmi különös tennivaló. Megyek aludni, mondta. És 
ment is, minden egyéb gondolat nélkül. 

Van itt bármi különleges? Tudod már, hogy a nők miért élnek tovább…? 
Mert ők hosszabb használatra lettek csinálva…! 
És az egyetlen ok, amiért nem halnak meg hamarabb, az az, hogy túl sok tennivalójuk van! 

Fazekas Flóra Franciska 
 
 

Gondolataim 
 
Cigaretta füstje szállott fejem fölött, 
ekkor a fejembe egy gondolat ötlött. 
Jó az embereknek, ha mérgezik magukat, 
hogy jobban feledhessék gondjaikat? 
Nem tudom, miért van így, de nem helyes, az biztos, 
Mert megfutamodásnak számít, bár bevallani kínos. 
Tán azért gyújtunk rá, mert menekülünk, 
s tán azért menekülünk, mert félünk. 
Van, aki meg akar felelni az elvárásoknak. 
Van, ki rabja a megszokásoknak. 
Ahhoz, hogy megtedd, tán ennyi elég indok. 
Bár ebben a kérdésben folyton megingok. 
Problémáink megoldására használnánk a pótcselekvést, 

mert nem találunk más menekvést. 
A társaság, s a társadalom sok mindenre rávehet, 
Ha nem állsz ellent, vigyázz, mert tönkre is tehet! 
Önmagadnak maradni nehéz a mai világban; 
lehet, már nem magad látod egy üvegszilánkban. 
Én ajánlom, változtass amíg lehet, 
s ne dugd homokba a fejed! 
Lásd, mit árthatsz magadnak félelmeiddel, 
s ha így menekülsz, azzal mit érsz el! 
Mások kedvéért, meggondolatlanságból ne árts magadnak, 
mert annak nyomai benned örökre megmaradnak. 
 

Fazekas Andrásné 
 



– Családi hátteretekr l, kenesei köt désetekr l milyen 
információkat osztanátok meg az olvasókkal? 

– Mindketten kenesei gyökerekkel rendelkezünk. Egy-egy 
ágról már szüleink, nagyszüleink is Balatonkenesén éltek, 
élnek. Sajnálatos módon édesapám fiatalon elhunyt, és már 
nagyszüleink közül is csak anyai nagyanyám él. Családunk 
nagy része azonban még ma is itt lakik a településen. Mi 
magunk sem kívánunk változtatni ezen, gyermekeinkkel 
együtt itt tervezzük a jöv t. 

– Hogyan jött létre a „Sziszi” bála? 
– Zoli – már miel tt egy párt alkottunk volna – ezzel fog-

lalkozott, így nem is volt kérdés, hogy segíteni fogom a mun-
káját. Az üzletet 1999-ben nyitottuk, addig vásározással fog-
lalkoztunk. A nevét pedig utánam kapta, aminek nagyon 
örültem. Azóta is együtt dolgozunk, munkakedvünk töretlen, 
és ugyanolyan szeretettel, és nem utolsósorban nagyon jó 
min ség  ruhákkal várjuk kedves vásárlóinkat. Változás 
annyi történt, hogy nem csak ketten, hanem fiainkkal együtt 
már négyen dolgozunk azon, hogy kínálatunkkal mindenki 
elégedett legyen. 

– Mi a meglátásotok, kik járnak manapság turkálóba?
– Mivel mi minden kategóriában próbáljuk kiszolgálni 

vásárlóinkat, igen széles réteg látogat minket. Jó min ség
ruhákat kínálunk gyermek- és feln tt méretben már 100 fo-
rintért is, és ez mindenki számára elérhet . De kínálatunkban 
sok egyéb szerepel még például: kilós, illetve vállfás ruhák, 
cip k, több árkategóriájú lakástextil, játékok, bizsuk és sok 
egyéb. Tehát aki betér, általában megtalálja az igényének, 
vagy szükségletének megfelel  ruhát. Kertészkedéshez, fes-
téshez mindenki szívesen válogatja a száz forintos kupacot, 
ám az esti randevúra inkább a vállfáról akaszt le egy-egy 
különleges darabot a hölgyek sokasága. 

– Tudtok-e említeni érdekes, megmosolyogtató vagy 
szomorú történetet a turki kapcsán?  

– Nagyon sok kedves emlékünk van, amit a sok-sok év 
alatt gy jtögettünk és mélyen a szívünkben rzünk. Sokan 
fogadtak bennünket bizalmunkba, és ismerhettük meg legfél-
tettebb titkaikat, amelyeket mi szigorúan meg rzünk! Sajná-
latos módon az évek során sok kedves vásárlónk távozott 
közülünk, kicsit mindig tartunk a szezon kezdetén az ilyen 
rossz hírekt l. Nagyon jó érzés tör dni másokkal, akik ezt 
viszonozzák. Igen jó hangulatú napokat, hónapokat, éveket 
köszönhetünk vásárlóinknak, akiket akár barátainknak is 
nevezhetnénk, sokukkal olyan mély kapcsolat alakult ki. 
Reggelente egy-egy bontás alkalmával összejövünk, megbe-
széljük örömeinket, bosszúságainkat, és végül mindenen jót 
nevetünk! Nagyon köszönjük a sok szeretetet mindenkinek, 
amelyet folyamatosan kapunk, a sok jó szót, és a sok finom-
ságot. Azt is, hogy nem feledkeznek meg rólunk, névnapun-
kon, ünnepeken. Ha például szép gyümölcsök, zöldségek 
teremnek a kertjeikben, vagy finomat sütnek, nekünk is jut-
tatnak bel le. 

– Kiemelked , örömteli dolgok eddigi életetekben? 
1996 óta vagyunk együtt. Sokáig csak a munkára kon-

centráltunk. Szabadid nkben szívesen kirándultunk a minket 

körülvev  gyerekekkel. Ám ahogy k feln ttek, egyre inkább 
vágytunk saját családra. A CSODA pedig duplán érkezett: 
2010 augusztus 3-án megszületett Zsombor és Botond, azóta 
is körülöttük forog a világ! Imádjuk ket, rengeteget tanu-
lunk t lük, k két „csodibogyó”! Nekünk a legörömtelibb 
pillanatokat k szerezték, és szerzik azóta is. 

– Hobbi, kedvenc id töltés? 
– Zoli nagyon szereti a lovakat, szabadidejében szívesen 

lovagolt a helyi lovardában. Sajnos id  hiányában, de remél-
jük nem véglegesen, átmenetileg lemondott kedvenceir l. 
Most, ha id nk engedi, kirándulunk. Szeretjük a természetet, 
az állatokat, valamint sok id t töltünk a kertünkben, amit a 
fiúk is nagyon élveznek. Szívesen locsolgatják, nevelgetik a 
növényeket, és szívesen fogyasztják is. 

– Szerintetek a kenesei fiatalok összetartóak-e ma? 
Vannak-e kapcsolódási pontok, lehet ségek? 

– Erre a kérdésre nehéz válaszolni, mert sajnos mi már 
csak lélekben vagyunk fiatalok. Eddigi tapasztalataim alapján 
és a valóban fiatal korosztályt meghallgatva viszont azt kell 
mondanom, nem igazán. Szerintünk egy rátermett vezet
közelebb tudná hozni egymáshoz a fiatalokat, aminek csak 
nyertesei lehetnének. Összefogással minden közösség nagy 
dolgokra képes. 

– Ha az a bizonyos varázspálca a kezetekben lenne, mi-
lyen dolgokon változtatnátok? 

– Amit rögtön, gondolkodás nélkül varázsolnánk: az lega-
lább két, gyönyör  környezetben, szép, új, korszer  játékok-
kal felszerelt játszótér lenne, amelyen picik, kicsik, és na-
gyobbacskák egyaránt jókat játszhatnának. Els re a szül
szólt bel lünk, de most szóljon a keresked . Amit még ide 
varázsolnánk: egy nyilvános illemhelyet a központba. Sajná-
lattal tapasztaljuk, hogy sokan a szükség miatt szakítják meg 
a nézel dést, vásárlást városunk üzleteiben, mert sajnos na-
gyon kevés biztosítja a mosdó használatát. 

– Sztorik családból, közösségb l, amit szívesen megosz-
tanátok az olvasókkal? 

– Számtalan vicces történet köt dik üzletünkhöz, nehéz 
lenne kiragadni egyet-egyet, és talán igazságtalan is, hiszen 
mindegyik igen kedves szívünknek. Az biztos, hogy szabad-
id nkben is szívesen találkozunk, és egy otthoni környezet-
ben történ  beszélgetés, vagy egy kirándulás, még közelebb 
visz minket egymáshoz. Jelenlétükkel sokan gazdagítják az 
életünket, és ez minden pénznél többet ér. 

Továbbra is szeretettel várunk mindenkit, akár csak egy 
beszélgetésre is! Köszönjük szépen a lehet séget, drága Mar-
git néni, hogy minket ajánlott interjúalanynak! 

Mi a „labdát” kedves barátunknak, Gyurica Lászlónak 
dobjuk tovább. 

Köszönöm az interjút. Kívánok nektek sok örömet, bol-
dogságot a családi életetekben, és számtalan elégedett vá-
sárlót, kedves sztorikkal megt zdelt munkanapokat, ünnep-
napokat. Nem utolsósorban pedig azt, hogy m ködjön a 
varázspálca. 

Sörédi Györgyné



Ötödik éve, ötödik alkalommal került megrendezésre Balatonkenesén az Origami Hétvége. Résztvev i szinte már hazajár-
nak városunkba, aminek szintén örülünk. Közösségüket, alkotókedvüket látva, m veiket megszemlélve boldog lehet bárki, aki 
kapcsolatba kerül velük. 

S a kapcsolatra ebben az évben nagyszer  alkalmat kínált a Kultúra Házában rendezett kiállítás. Remek délutánt tölthet-
tünk együtt a kiállítóteremben összegy lt hajtogatókkal. A tárlaton, melyet T. Vajda Márta nyitott meg, megtudhattuk, mi a 
kapcsolat a japán kultúra e két ága, a papírhajtogatás és a versformaként és m fajként egyaránt ismert irodalmi stílus, a haiku 
között. Miközben el adónk élvezetes kirándulásra vitt minket a haikukölt k világába, s betekintést engedett e különleges verstí-
pus irodalmi rokonságába – mert ha haikut kevesebbet olvastunk is, de egynéhány epigramma még iskolai tanulmányainkból 
ismer s lehet –, egy dologra rájöhettünk: ez a versfajta és ez a papíralkotás egészen biztosan életforma. 

A megnyitót követ en a jelenlev k mindjárt hajtogatásba is merültek, s munkájuk nyomát két, hajókkal teli tabló rizte a 
Kultúra Háza kiállítótermében.

– nk – 

A fecskékkel megérkezett Kenesére az origamisok lelkes 
csapata is. Ajándékot is hoztak, a Pécsi Origami Kör Haiku-
Hajtások cim  kiállítását, amelyet Wogerné Sági Judit és 
Fábián Zsolt varázsolt elénk a Kultúra Házában. 

Jó hangulatban és sok-sok hajtogatással telt el a hétvége. 
Köszönetünket fejezzük ki: 

Az Önkormányzatnak a támogatásért, a konyha dolgozói-
nak a finom ételekért. 

Az Eleven cukrászatnak a csuda finom és szép tortáért. 

A Kultúra Háza dolgozóinak a lelkes támogatásért. 
T.Vajda Mártának a remek kiállításmegnyitó el adásért. 
Külön köszönjük Mátray Piroskának és Kurucz Sándor-

nak önzetlen és lelkes munkájukat. 
Kerti Teréz 

Az egyik résztvev  így fogalmazta meg gondolatait: 
Ha tavasz, akkor origami. – Idén április második hétvégé-

jén ötödik alkalommal gy ltek össze Balatonkenesén a papír-
hajtogatás kedvel i az ország minden szegletéb l. Jómagam 
is rendszeres résztvev je vagyok az eseménynek. Kerti Teréz 
óvón  évek óta fáradságot nem kímélve szervezi meg ezt a 
néhány napot, ami mindannyiunk számára csodálatos feltöl-
t dést jelent a hosszú tél után. 



Péntekt l vasárnapig a papír b völetében töltöttük az 
id nket, éjszakába nyúlóan készültek a szebbnél szebb alko-
tások, jóíz eket beszélgettünk, nevettünk. Kortól, nemt l 
függetlenül gyermekként örültünk a jól sikerült hajtogatások-
nak. 

Szombaton, a Haiku-hajtások kiállítás megnyitóján, a 
Kultúra Házában a helyiekkel és a vendégekkel közösen nagy 
érdekl déssel hallgattuk T. Vajda Márta szórakoztató, ugya-
nakkor nagyon informatív megnyitó beszédét, majd együtt 
megalkottuk a kiállítás utolsó darabját. 

Számomra az origami nem egyszer en papírhajtogatás, 
sokkal több annál: alkotás, kikapcsolódás, gyakran egyfajta 

meditáció. Egy-egy modell elkészítése olyan sikerélményt 
nyújt, ami segít a mindennapi életben. 

A találkozón ugyanakkor olyan emberek közelében lehet-
tem, akik személyiségükkel, origami iránti szenvedélyükkel 
hihetetlen pozitív energiát adtak át, hiszen aki „a papírt szere-
ti, rossz ember nem lehet”. 

Köszönöm a Magyar Origami Kör tagjainak és különösen 
Terikének ezt a felejthetetlen élményt. 

Remélem, jöv re ismét találkozunk. 

Pálné Gáspár Emília

Április 11-én, 11 óra 11 perckor mintegy kétszázan gy ltünk össze a Széchenyi 
parkban, hogy a költészet napja alkalmából közösen mondjuk el József Attila Altató 
cím  versét. 

Nagy öröm volt számunkra, hogy felhívásunkra iskolásaink és óvodásaink mellett 
városunk intézményeinek dolgozói, civil szervezetek képvisel i, valamint az MH Rek-
reációs, Kiképzési és Konferencia Központjának képvisel i és Balatonakarattya ön-
kormányzatának lelkes csapata is csatlakozott hozzánk a versmondásban. Az id  iga-
zán kegyes volt hozzánk és vállalkozásunkhoz, hogy így ünnepeljük József Attila szü-

letésének 111. 
évfordulóját, 

valamint a ma-gyar irodalmat, költ inket. A közös 
szavalás összehangolásában Kerti Teréz volt segítsé-
günkre, aki versek iránti elkötelezettségér l is ismert. S 
Nedeczky Renátó jóvoltából a Széchenyi-féle Kisfa-
ludy g zös emlékm ve körül kialakított él láncunk 
még a leveg b l is szépen mutatott. 

Reméljük, hogy mindenkinek kellemes emlék lesz 
a közös versmondás. Mert a vers nemcsak tanköny-
vekbe és irodalomórákra való. Sok minden lehet, sok 
mindent jelenthet. Mint láttuk, közösségi élményt is. 

Köszönjük, hogy ott voltak! 
Nagy Krisztina 

és a Kultúra Háza csapata 
Fotó: Singer Éva 

Bayer Emil: 
Hullócsillag voltál… 

– József Attilára emlékezem – 

Nagyobb valál nálam, 
Költ társam, 
József Attila, 
Rögös utad járván, 
nem volt Rajtad 
mente, atilla. 

Nem szívesen 
szólok róla, 
nincsen semmi 
ingerem: 
kibuktatott medikusként 
az én saját 
„Horgerem”… 

Azóta 
sok év telt el; 
ha jót teszek, 
ha vétkezem: 
szeretlek 
s Reád mindig 
megindultan 
emlékezem…



Rendhagyó énekóra volt 2016. április 14-én iskolánkban, a MOL támogatásával. A Muzsikás együttes érkezett el hozzánk. 
Népzenével ismerkedtek meg a gyerekek, népi hangszereket bemutatva. B g , heged , üt gardon, tambura, brácsa, hosszúfu-
rulya hangszereken szólaltatták meg a népdalokat, kísérték a népdalcsokrokat. A hallgatóság lelkesen énekelve, tapsolva fejez-
te ki véleményét. Örömmel és feltölt dve búcsúztunk el a zenekartól. 

Álljon itt a szöveg, melyet lakodalmakkor csujogattak az emberek és asszonyok: 
„Járd ki lábam, járd ki most, 
Nem parancsol senki most, 
Jobbik lábam jól vigyázz, 
Mert a balog meggyaláz! 

Fiúk: gyí te gyí te…. 
Lányok: csujjujuj…..” 

Köszönetképpen a gyerekek könyvjelz t kaptak ajándékba. 

És a gyerekek írásai a rendhagyó énekóráról. 

Mindig jó, ha elmarad egy tanóra, de ennek különösen 
örültem, mert a Muzsikás együttes látogatott el hozzánk. k 
népzenét játszanak, és sok új, izgalmas hangszert mutattak be 
nekünk. A végén közös énekléssel búcsúztak el. Emlékezetes 
„németóra” volt. 

Kiss Hanna Viola, 4.a 
Csütörtökön a Muzsikás együttes fellépett a sportcsar-

nokban. Nagyon jó volt! Tetszettek a hangszerek és a dalok 
is. Vidám hangulata volt az el adásnak és a daloknak! 

Mayer Bianka, 4.a  
Csütörtök délel tt a sportcsarnokba jött a Muzsikás együt-

tes. Láthattam olyan hangszereket, amikr l még nem is hal-
lottam: tambura, gyimesi üt gardon. Imádtam a dalokat, 
amiket eljátszottak nekünk! A lakodalmi csujogatás minden-
kinek tetszett. Köszönjük a Muzsikás együttesnek, hogy 
eljöttek hozzánk, és köszönjük a MOL-nak, hogy támogatja! 

Puskás Gergely, 4.a 
A Muzsikás együttes bemutatott néhány olyan hangszert, 

amit még nem ismertem. Nagyon tetszett! A zene jó és vidám 
volt. Kiválóan együtt tudtak játszani, ezért sikerült nekik 
ilyen jó m sort csinálni! 

Kocsis Anna, 4.a 

Nekem nagyon tetszett! F leg, hogy ilyen id sen is még 
együtt zenélnek! Élmény volt megnézni ket. 

Vass Flóra, 4.a 

  

Fotó: Mühlbacher Mariann



A Ritmus Tánc- és Mozgásm vészeti Egyesület tavaly 

októberben nyitotta meg kapuit Balatonkenesén. Az eredeti-

leg zirci illet ség  egyesületünk a nagy érdekl désre való 

tekintettel célozta meg Balatonkenesét is. A komoly, ke-

mény munkának köszönhet en, a kenesei gyerekek már 

2016 márciusában  részt vettek egy versenyen, a Veszprém-

ben megrendezett Connector Táncfesztiválon, ahol a Dzsun-

gel imája cím  koreográfiájuk 2. helyezést ért el. 

Legutóbbi versenyünk 2016. április  9-én volt. 

Ez  a  Magyar Látványtánc Szövetség (MLTSZ)  által meg-

rendezett verseny, ahol egyesületünk balatonkenesei csoport-

ja is sikert aratott, hiszen – szintén a Dzsungel imája cím

koreográfiával – arany min sítést szerzett, így továbbjutott a 

Szövetség országos bajnokságára, amire májusban kerül majd 

sor. A versenycsapat tagjai: Sipos Lili, Takács Zsófia, Komá-

romi Dezdemóna, Boros Luca, Kovács Laura. Egyesületünk a 

gyerekeket szóló, egyéni produkciókra is felkészíti, ennek 

köszönhet , a balatonkenesei Komáromi Dezdemóna sikere 

is, aki a Read all about it cím  koreográfijával, szintén 

arany min sítéssel állhatott a dobogó legfels  fokán. 

Az egyesület vezet je Vincze Lajosné, aki segíti a gyere-

kek és felkészít  tanár(ok) munkáját.  A gyerekekkel Kertay 

Zsuzsanna foglalkozik (aki immáron balatonkenesei lakos). 

Minden héten szerdánként van egy másfél órás intenzív fog-

lalkozás, illetve a külön produkciók, versenyprodukciók 

felkészítését külön napokon, külön órában tartja. Az alkalma-

kon a gyerekek megismerkedhetnek a tánc alapjaival, külön-

böz  stílusokkal, megtanulnak figyelni egymásra, és koncent-

rációs képességük egyértelm en javul. A versenyek fontossá-

gát is kiemelnénk, hiszen ez egy visszaigazolás, egy érdem, 

jutalom a munkájukért. Nagyobb boldogság nincs is, mikor  

látjuk a csillogó szempárokat, mikor szorítanak egymásért a 

versenyeken, a munkájukért pedig elnyerik méltó jutalmukat. 

Az Egyesület növendékei az év második szakaszában folya-

matosan versenyeznek. Készülünk a Berhidán meghirdetett 

Pearl Dance táncversenyére, illetve izgatottan várjuk, hogy a 

MLTSZ további fordulói milyen eredményeket tartogatnak a 

számunkra. Júniusban véget ér itt is a tanév, melyet gálam -

sorral zárunk. Ez június 19-én, Zircen kerül megrendezésre, 

ahol az Egyesület összes csoportja, összes tagja megmutatja 

tudását. Tartunk tábort az idén is, két turnusban, 2016 július 

utolsó hetében és augusztus els  hetében, melynek helyszíne 

Zirc. 

Ha esetlegesen valaki kedvet kapott a csatlakozáshoz, ak-

kor bátran jelentkezzen. 

Szeptembert l várjuk a táncolni vágyókat. Alsó korhatár: 

5 év. Feln tteket is várunk, szerdánként 18 órától, aktív tán-

cos torna (ATT) keretében. Fels  korhatár nincs. 

Elérhet ségeink: 

Vincze Lajosné: 20/365-99-32; 

Kertay Zsuzsanna: 70/360-12-24. 

Kertay Zsuzsanna 



90. születésnapja alkalmából köszöntöttük Viczián 

Zsuzsannát otthonában. Zsuzsa néni örömmel fogadta 

Tömör István polgármester személyes köszöntését, és 

születésnapja alkalmával fontos gondolatokat osztott 

meg velünk. 90 év után határozottan kijelentette, hogy 

minden napnak megvan a maga jelent sége, s bár az 

emberi élet hosszát években mérik, az id  értékét és 

mértékét mindenki magának határozza meg. 

Zsuzsa néni egész életét az 1956-os Szabadságharc 

hagyatékának meg rzésére szentelte, visszaemlékezve 

pedig úgy gondolja, életének egyetlen percét sem bántja, 

hiszen minden, ami vele történt, rajta múlott csak igazán. 

Heves megyében született, 1926-ban. Fiatalkorában Miskolcon élt, 

majd 1956-ban elhagyta Magyarországot. 1997 áprilisában tért vissza az 

Egyesült Államokból, és azóta minden nyarát Balatonkenesén tölti.  

Az elmúlt több mint fél évszázadban életét és munkáját a magyarság 

szolgálatának szentelte, s bár fizikailag nyomott hagyott rajta az id , a 

politika és a közélet ma is foglalkoztatja, olykor felháborítja. Fanyar 

humorral a hangjában jegyezte meg: „Amit most körülöttem lát – mutatva 

körbe az 1956-os eseményeket megörökít  jelent ségteljes gy jteményén 

–, az mind arról tanúskodik, hogy fel vagyok hábo-

rodva.” Id s korára és magára az öregedésre azonban 

nem tud humorral tekintetni: „Sok még a tennivaló, 

sokat kell még elvégezni, ezért dühös vagyok, amikor 

látom, mennyire megöregedtem, s még mindig nem 

végeztem be mindent.” Számára a magyarnak lenni 

nem egy általános állapot, vagy jelz , hanem hivatás 

és ebben a szellemben fontos üzenetet bízott ránk 90. 

születésnapja alkalmával: „Ne ingadozzunk, marad-

junk magyarok!” Isten éltesse Zsuzsa nénit! 

sr 



Mozgalmasan telt az elmúlt id szak a Balatonkenese SC háza 

táján. Együttm ködési megállapodást írt alá Piros Ottó ezredes, az 

MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ parancsnoka, 

valamint Zubor Zoltán, a BSC elnöke. Az együttm ködési megál-

lapodás értelmében a két fél segíti egymást a különféle rendezvé-

nyek lebonyolításában, valamint kölcsönösen használhatják egy-

más sportlétesítményeit. 

A ceremónián a BSC Karate szakosztálya, valamint Vass Ká-

roly és Szabó Lajos ralisok tartottak színvonalas bemutatót. 

Több sportolónk is képviselte egyesületünket a 

költészet napja alkalmából szervezett közös szava-

láson a Széchenyi Parkban. Igazán felemel  volt 

200 diákkal, katonákkal együtt verselni. 

2016. április 16-án rendezte meg el ször az 

Amat r Asztalitenisz Házi dönt t a Balatonkenese 

SC. Helyszínként az MH RKKK tornaterme szol-

gált. A hatos dönt ben Vajda Béla, Dr. Bencze 

Ákos, Goór Sándor, Dánosi Ferenc, Tóth Attila és 

Zubor Zoltán versengett a végs  gy zelemért. 
A versenyt két hármas csoport körrel kezdték a 

pingpongozók. 

„A” csoport: Dánosi, Tóth, Goór. 
„B” csoport: Dr. Bencze, Vajda, Zubor. 

A dönt be Vajda Béla és Goór Sándor 
jutott. A „kis dönt t” Tóth Attila vívta, Dr. 
Bencze Ákos ellen. 

Az ötödik helyért Zubor Zoltán és Dá-
nosi Ferenc küzdött meg. 

Bajnok: Goór Sándor; II. Vajda Béla; 
III. Dr. Bencze Ákos; IV. Tóth Attila; V. 
Zubor Zoltán; VI. Dánosi Ferenc. 

Eredmények (labdarúgás): 
Taliándörögd SE- BSC 0:0  
ifi: 1:3 gól: Farkas Ádám, Bódig Péter és 

Bánki Márton 
Csabrendek FC – Balatonkenese SC 0:2
gól: Stein Balázs és Gondán Dávid 
Ifi: 1:6 gól: Hatos Patrik (2), Bánki Márton 

(2), Takács Milán, Völgyi Gerg
Balatonkenese SC – Pápateszér SE 1:1 
gól: Mácsár Tamás 
Ifi: 1:3 gól. Hatos Patrik 

si PSE – Balatonkenese SC 1:0 
Ifi: 1:1 gól: Rumpler Gábor 
U14  
Várpalotai BSK – Balatonkenese SC 2:3 
gól: Szigeti Csaba(2), Gáspár Ákos 
Balatonkenese SC – Tihanyi FC 0:2 

Zubor Zoltán 



Nagyon gyakran látom, akár gyalog, 
akár gépkocsival közlekedve, hogy 
gyermekek ülnek az autók els  ülésén.
Balesetmegel zéssel foglalkozó rend-

rként ilyenkor legszívesebben megállí-
tanám a gépkocsi vezet jét, hogy fi-
gyelmeztessem, milyen veszélynek 
teszi ki a gyermeket. 

A 2015. évben nyolc gyermek szen-
vedett halálos sérülést közlekedési 
balesetben. Köztük volt egy gyalogos-
gázolás, két kerékpárral közleked
gyermek, öt pedig gépjárm  vétlen 
utasa volt. 

A KRESZ szerint az els  ülésen 
150 cm-nél alacsonyabb személy nem 
szállítható! Els  ülésen gyermekbiz-
tonsági rendszerben, 1 éves kor alatti 
csecsem , menetiránynak háttal, lég-
zsák nélküli, vagy kikapcsolt légzsák-
kal szállítható. Sem gyermekülésben, 
sem ülésmagasítóval, sem azok nélkül, 
csak derékban rögzít  biztonsági övvel 
a gyermek szállítása tilos. Nemcsak 
hosszú úton, a városban, a faluban sem, 
csak az iskolába jövet-menet sem! 
Gyermek a hátsó ülésen a korának, 
méretének megfelel  gyermekbizton-
sági rendszerben szállítható! 

És mi van az olyan gépkocsikkal, 
ahol a hátsó ülést kivették, beépítették? 
Ezek a járm vek tehergépjárm ként 
üzemelnek, és ezekre is vonatkoznak a 
szabályok, vagyis ilyen gépjárm vel 

sem szállítható 150 cm-nél alacsonyabb 
személy az els  ülésen! 

Már sokszor elmondtam, a KRESZ 
szabályai, azok módosítása, a közleke-
dést korlátozó, irányító, figyelmeztet
táblák kihelyezése a közlekedési bale-
setek tapasztalatainak elemzésén alapul. 

A közlekedés veszélyes üzem, ne te-
gyük még veszélyesebbé a szabályok 
megszegésével! Gépjárm vezet ként 
nemcsak a saját, de utasaink testi 
épségért és életéért is felel sséggel 
tartozunk! 

Ha már közlekedésr l beszélünk, 
beszéljünk a közlekedési b ncselekmé-
nyekr l! Talán legismertebb az ittas 
vezetés. Balatonalmádi Rend rkapi-
tányság területén a 2015. évben n tt az 
ittas vezet k száma, ami a közúti elle-
n rzés során kisz rt, jelent sebb meny-
nyiség  alkohol fogyasztás után volán 
mögé ült vezet k számának növekedé-
sét jelenti (55 volt). Viszont az ittasan 
okozott személyi sérüléssel járó balese-
tek száma csökkent (4 volt). Vagyis 
eredményes volt a megel zés! 

A baleset okozása után gyakran ta-
lálkozunk azzal, hogy az okozó elhagy-
ja a helyszínt. Ez akkor is probléma, ha 
nem történik személyi sérülés, „csak” 
anyagi kár. Ez gyakran fordul el  par-
kolókban, és szabálysértési eljárást von 
maga után. Ha a helyszínt úgy hagyjuk 
el, hogy nem gy z dünk meg arról, 

történt-e személyi sérülés, drukkol-
junk, hogy tényleg ne is történjen. Ek-
kor cserbenhagyásról beszélünk, ami 
vétségi alakzat miatt 2 évig terjed
elzárással sújtható. Amennyiben szemé-
lyi sérülés történt, és „elmulasztottuk 
a segítségnyújtást”, a sérülés fokától 
és okozói vagy tanúi (elmegyünk a 
baleset mellett, és nem állunk meg) 
mivoltunktól függ en számíthatunk akár 
több éves elzárásra is. 

A rend rök tapasztalata az, hogy a 
helyszínt elhagyó balesetokozók jelen-
t s része alkoholfogyasztás miatt nem 
áll meg. Pedig az ittas vezetés jóval 
enyhébb szankcióval jár, mint például a 
segítségnyújtás elmulasztása. Az erköl-
csi felel sségr l, a kés bbi lelki teher-
r l nem is beszélve, ha az id ben érke-
z  segítséggel akár életet menthettünk 
volna. 

Nem véletlen, hogy a vezetésre al-
kalmas állapot legalább olyan fontos 
az utakon, mint a gépjárm  m szaki 
állapota! 

Balesetmenetes közlekedést, széles 
utat kívánok! 

Stanka Mária r. rnagy 
Balatonalmádi Rend rkapitányság 

Korh  egyenruhákból összeállított kiállítás nyílt a Balatonalmádi 

Rend rkapitányságon. 

A Veszprémi Méretes Szabóság által készített 23 katonai, csend -

ri és rend ri egyenruha kerül bemutatásra. A török id k katona öltö-

zetét l a XX. századi egyenruhákig tartó kort íveli át az arannyal, 

ezüsttel dúsan díszített, színpompás öltözékek sora. A kiállítás meg-

nyitóján résztvev  óvodásoknak, talán friss tanulmányaik alapján, az 

1848-s szabadságharc idején viselt tiszti egyenruhák tetszettek leg-

jobban. 

A kiállítás 2016. június végéig a Balatonalmádi Rend rkapi-
tányság épületében tekinthet  meg, hétf t l-csütörtökig 8-16 óra 
között, pénteken 8-13 óra között. 
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R. Kiss Ilona festménykiállítása 
 

Már a belépés pillanatában feltűnik a 
Kultúra Háza kiállítótermében, milyen fény 
árad a képekből. Akik a megnyitó előtt 
látták a termet a képekkel, mindannyian azt 
mondták: az első benyomásuk a fény érzete 
volt. 

A másik pedig a szépség. A természet 
szépsége, a táj harmóniája és rendje, a 
képeken keresztül visszaadva. Ahogy a 
megnyitó egyik vendége nyilatkozott: nem 
elég meglátni a szépet, vissza is kell tudni 
adni azt. S ez Ilonának kitűnően sikerül. A 
„mintha”-érzés folyton kísérti a képek 
nézőit. Mintha ott állnánk a kőgáton, Fűzfő 
előtt. Mintha most léptünk volna ki a Szé-
chenyi park fái közül. És jó lesz igyekez-
nünk, mert jön a vihar. 

Ilona úgynevezett amatőr festő. Úgyne-
vezett, mert a képei alapján semmiképpen 
nem nevezhetjük annak. A téma, tárgy és a 
tevékenység iránti szeretet minden meg-
nyilvánulásával készült képek vannak itt 
körülöttünk, melyek alkotója szerényen 
csak annyit mond: én így látom, és örülök, 
ha másnak is tetszik. 

Festői munkássága igazán figyelemre 
méltó. Élte az életét, melyben a filmekben 
és a könyvekben ábrázolt művészlét helyett 
a nagyon is prózai könyvelés volt a munká-
ja, amit idővel a pedikűrös szakmával cse-
rélt fel. De mindeközben nosztalgiával 
gondolt vissza a gyerekkorára, amikor 
iskolai tanulmányai közben foglalkozhatott 
festéssel, rajzolással. Ugyan akkor mindig 
megfeddték látásmódja miatt, mert tanárai 
szerint nem jól látta az általa ábrázolt való-
ságot. Milyen szerencse, hogy nem hallga-
tott rájuk, és képeit később úgy készítette, 
ahogy ő elképzelte! Azt tervezte, ha majd 

nyugdíjba megy, festeni fog, és szabadideje 
nagy részét ezen elfoglaltságnak szenteli. És 
a gondolatot tett követte – beváltotta a 
magának tett ígéretet. 

Ilona a szó klasszikus értelmében véve 
nem tanulta a festészetet. Nem volt mestere, 

nem járt kurzusokra. 
Ugyan a technika 
elsajátításának érde-
kében megkérdezett 
néhány művésztársat 
a festékek kikeveré-
sének trükkjeiről, de a 
legtöbb dolgot maga 
kísérletezte ki. Képei 
ettől talán még érté-
kesebbek lehetnek 
számunkra. 

Festi, amit lát. A 
Balaton visszatérő 

témája – itt él, szereti, nagy hatással van rá 
a tó és a környezete. Valahogy úgy alakult 
az élete, hogy mindig víz mellett lakott: 
Öcsödön, ahol született és felnőtt, a Körös-
től nem messze; később, nagymarosi telkén 
pedig a Duna mellett. Valósághűen megfes-
tett képei egyfajta kordokumentumnak is 
tekinthetők: ha végignézünk például a bala-
tonkenesei tárgyú képeken, sokszor úgy 
találjuk, ma már nem olyan a táj, ahogy 
Ilona látta. Még rövid idő is képes lehet 
változtatni a környezetünkön – e festmé-
nyek jóvoltából úgy láthatjuk a Széchenyi 
park sétányát, ahogyan ma már nem. A 
fűzfák közben megöregedtek, néhányukat ki 
is kellett vágni, de a képen még ép a sétautat 
övező fasor. 

A víz mellett a 
növényvilág ábrázolá-
sa kedvenc témája 
még. Rendkívüli 
részletességgel kidol-
gozott nádast látha-
tunk a festményeken, s 
fákat. De a víz mögöt-
tük is többnyire meg-
csillan. A víz, amely-
től olyan sok a képe-
ken a fény, a levegős-
ség érzete. A víz, 
amely lehet nyugodt 
vagy haragos is. Hara-

gos, amilyen csak a Balaton tud lenni nyári 
viharok idején. 

Kedvelt és visszatérő alak még a hattyú. 
A hattyú, mint szimbólum, a tisztaság, a 
fény, az átváltozási képesség megjelenítője. 
Földön és vízben egyaránt otthonos, így két, 
egymástól eltérő világot köt össze. Keleti 
tanítások szerint az önmegvalósított lelket 
szimbolizálja. És ha arra gondolunk, hogy 
Ilona a festéssel saját álmát teljesítette be, 
máris érthetjük, honnan jön a szép fehér 
madár iránti vonzódás.  

És ott van az a néhány festmény, amely 
embereket ábrázol. Kenesei barátok mellett 
Ilona a nagymamájának is emléket állít, s 
kedvenc énekesnőjét is bemutatja nekünk. A 
megnyitó végén, a kötetlen beszélgetés 
során pár érdekességet is elárult nekünk a 
képek készítésének körülményeiről, s szóba 
került még az is, mi az a kenesei rabvalla-
tó… Aki nem volt jelen, de kíváncsi, a 
megfejtésért látogasson el a Kultúra Háza 
kiállítótermébe! Garantáltan nemcsak ezzel 
az információval gazdagodva fog távozni. 

Amit a Kultúra Háza kiállítótermében 
láthatnak, körülbelül egy évtized termése. A 
megnyitó végén közösen kívántunk Iloná-
nak további dolgos napokat, kérve, mutassa 
meg nekünk ismét a minket körülvevő 
világot úgy, ahogyan ő látja. 

– nk – 
 
A kiállítás 2016. május 20-ig tekinthető 

meg a Kultúra Házában, munkanapokon 
8:00 – 16:00 óra között. 

Fotó: Mülhbacher Mariann 



Április 24.: Szent György napja 
– A legenda szerint a kés bbi Szent György Kis-Ázsiában 

született és Palesztinában halt mártírhalált Diocletianus ural-
kodása idején. A cári birodalom, Bizánc szellemi örököse 
Györgyöt címerére emelte, s kés bb a legmagasabb katonai 
rendjelet (György-kereszt) róla nevezte el. A brit szigeteken 
Oroszlánszív  Richárd saját védszentjének választotta, 1222 - 
t l pedig Anglia hivatalos patrónusa lett. Jelvényét – fehér, 
illetve ezüst alapon vörös kereszt – a legel kel bb angol 
rend, a Térdszalagrend viseli. Szent István a krónikák tanúsá-
ga szerint Szent György és Szent Márton zászlaja alatt verte 
le Koppányt. A magyar korona XI. századi eredet nek tartott 
alsó pántján látható a képmása, párban Demeterével. Róbert 
Károly 1326-ban alapította a Szent György lovagrendet, amit 
Zsigmond Sárkányrend néven újított meg (1408). Kés bb 
Szent Györgyöt választotta patrónusául a sárkányfogas címe-
r  Báthory család is. A Szent György ábrázolások legjellem-
z bb formája a sárkányölési jelenet. A korai keresztények 
számára a sárkány a legf bb Rosszat, a pogányságot jelké-
pezte, s a mitikus jelenet segítségével egy pogány nép, vagy 
ország megtérítését kívánták ábrázolni. 

– A György-napi magyar néphagyományok is a pogány 
id kre emlékeztetnek. E nap éjszakája a néphit szerint a bo-
szorkányok éje a gyógyfüvek szedésének ideje. A György-éji 
harmatnak mágikus er t tulajdonított a nép. 

– Szent György napja az állatok kihajtásának ideje, a 
pásztorok, kocsisok, cselédek szerz dtetésének napja. 

– A dinnye és az uborka vetésének napja. 
Id jóslatok: „A Szent György napján hulló es  aranyat 

ér.” „Szent György napján fogott lepke, irtózatos nagy sze-
rencse.” 

Április 25.: Márk napja 
– Márk a négy evangelista egyike. Állítólag  volt Ale-

xandria els  püspöke, ott is szenvedett mártírhalált IV. 25-én, 
húsvétkor. 

– Márk a néphagyományban „elvész a búzában”. Neve 
napján szokás volt a „búzaszentelés”. 

– Határjáró körmeneten a pap megáldotta a zöld vetést. 
Április 29.: Szent Péter napja 
– Ekkor vetették el a feketeretket és a takarmányrépát. 
Április 30.: Sienai Szent Katalin napja 
– Sienai Szent Katalin domonkos harmadrendi volt, a 

XIV. században élt, Krisztus stigmáit viselte. 
– „Széna Katának” nevezték, és napja vet nap volt. 

Cseszneken ilyenkor rakták el a babot. 
Id jóslatok: „Áprilisi es zés kergeti a fagyot.”; „Ha ápri-

lisban az ég zeng, jó és hasznos id t jelent.” 
Május 1.: si tavaszünnep 
– A majálisok kezd napja. 
– E nap, szokásaiban rokonságot mutat Szent György 

napjával. Els sorban a zöldág jelent ségét kell hangsúlyozni, 
amely az újjászületett természetre utal, de szerelmi jelkép is 
volt. 1-jére virradóra állították a májusfát, amely feny , vagy 
feny fa tetején nyírfával, nyírfa vagy nyárfa volt. Kétféle 
májusfát állítottak. Az egyiket tiszteletb l a falu vezet inek 
házához, amelyért a legények pénzt kaptak, a másikat pedig 
szerelemb l, a választott leány udvarára. Szoktak májusfát 
állítani még a kocsmaudvarra is, amit virtusból meg is mász-
tak, s felállítása napja mulatsággal járt együtt, ugyanúgy a 
kidöntése is, amikor kitáncolták a fát. 

Május 3.: A Szent Kereszt feltalálása 
– A kereszt, a megváltás emlékjele. A golgotai kereszt 

megtalálásának napját a IV. századtól tisztelik ünnepként. 
Május 4.: Szent Flórián napja 
– Ezen a napon t z elleni védelemért fordultak a III-IV. 

században élt, vértanúhalált szenvedett katonaszenthez. Tisz-
telete hazánkon kívül Lengyelországban és Ausztriában vi-
rágzott. Mint t z ellen véd  szent, Ágota helyébe lépett. Mi-
vel imádságával legendája szerint már gyermekként ég  házat 
mentett meg, ezért a t zoltók véd szentje lett. 

Május 6.: Babev  Szent János napja 
– A hüvelyeseket vetjük ezen a napon. 
Május 10.: Madarak és fák napja 
– Jeles zöld nap. 
Május 12., 13., 14.: Pongrác, Szervác, Bonifác napja 
– A májusi fagy rettegett szentjei. S r n el fordul, hogy 

ezek a szentek névnapjukon „leszüretelnek”, pusztító fagyot 
hozva a gabonára, sz l re, gyümölcsfákra. 

Id jóslás: „Sok bort hoz a három ác, ha felh t egyiken 
sem látsz.”; „Májusi es  aranyat ér.” 

Május 15., 16.: Pünkösd vasárnap, Pünkösd hétf
– A húsvéti id szak koronája a Pünkösd. Neve a görög 

pentekoszte (ötvened) szóból származik. Húsvét mellett a 
második legrégebbi, a kereszténységgel egyid s ünnep, a 
vigasztaló Szentlélek eljövetelének, kitöltésének napja. A 
frissen konfirmált református ifjak els  úrvacsora vételének 
ideje a mai napig. 

– Az ünnep természetes jelképei zöldág és a rózsa. 
– A legjellegzetesebb pünkösdi népszokások: ügyesség-

próbával egybekötött pünkösdi királyválasztás, kislányok, 
legények falujáró köszöntése (pünkösdölés) és a kislányok 
agrármágiával egybekötött pünkösdi köszöntése (pünkösdi 
királynéjárás). 

Forrásmunkák: S. Lackovits Em ke: Az egyházi esztend
jeles napjai, ünnepi szokásai a bakonyi és Balaton-felvidéki 
falvakban. Napról napra. Pedellus Bt., Debrecen, 1992 

Pulai Istvánné 



          Gyermeksarok könyvtárunkban!

A legkisebbek számára gyermeksarok létesült könyvtárunk-

ban. Míg a feln ttek könyveket válogatnak, az apróságok a 

sz nyegen foglalhatják el magukat. És hogy a miel bbi olvasó-

vá nevelést is segítsük, a közelben természetesen a gyerekek 

érdekl désére számot tartó könyvek is vannak. 

Áprilisban, József Attila mellett több más nagy írónk is szüle-
tett, így például Márai Sándor. Ráadásul  is éppen ugyan-azon 
a napon, 11-én. Könyvtárunkban az  könyveib l állítottunk 
össze egy kisebb válogatást. Évfordulós íróinkra, költ inkre 
ezentúl is igyekszünk külön felhívni a figyelmet.  Keressék 
tematikus válogatásunkat, könyvajánlóinkat a könyvtárban!  
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Bor, sör, savanyú káposzta, kovászos uborka – Mi a közös bennük? 
E kérdés megválaszolása talán mindkét nem számára könnyű: a férfiak inkább az italok készítési módja, míg az asszo-
nyok inkább az évszázados, sőt évezredes konyhai technikák terén mozognak otthonosabban. De mi köze ennek mai 
életünkhöz és egészségünkhöz? 

Az erjesztés, más szóval fermentá-
lás az egyik legősibb tartósítási mód. 
Időszámításunk előtt 7000 évvel, tehát 
a mai dátumtól számítva már 9000 
évvel ezelőtt is rutinszerűen alkalmaz-
ták. Ezzel készült például Egyiptomban 
a bor és a sör, de a zamatos savanyú 
káposztát és a kovászos uborkát is ilyen 
erjesztési folyamattal állították elő. S 
így van ez ma is. 

A fermentált ételeket mind a keleti, 
mind a nyugati kultúrákban egészség-
védőként tartják számon. A folyamat 
során az ételt nem teszik ki extrém 
hőhatásnak, és nem dúsítják káros ada-
lékanyagokkal, így a benne lévő vita-
min és ásványianyag tartalom változat-
lan formában őrződhet meg. 

A fermentálás során az élő baktéri-
umkultúrák az anyagban lévő szénhid-
rátot illetve a tápanyagokat kisebb 
összetevőkre bontják, így azok szá-
munkra is könnyebben emészthetővé 
válnak. Az ember számtalan mikroor-
ganizmussal él szimbiózisban, melyek 
többek között a bőrön, vagy a bélrend-
szerben segítik életünket, feldolgozó és 
védekező tevékenységünket. 

Ételallergiák és például candida fer-
tőzés esetében is kifejezetten ajánlott a 
fermentált ételek fogyasztása. Tele 
vannak vitaminokkal, ugyanakkor kaló-
riatartalmuk alacsony és baktérium-
tartalmuk jótékonyan hat a bélflórára, 
valamint és a bélfalra is. Laktóz vagy 
kazein-allergia, intolerancia esetén 
ajánlott erjesztett tejtermékek helyett 
fermentált zöldségféléket fogyasztani, 
melyek nem okoznak panaszt a túlérzé-
keny szervezetben sem. 

A nagyanyáink , sőt az ókori görö-
gök és rómaiak által is kedvelt savanyú 
káposztát a „bélrendszer seprűjének” 
nevezték. Állítólag pestist és gyomor-
fekélyt gyógyítottak vele. Jótékony 
tulajdonságait napjainkban újra felfe-
dezték, így fogyasztása örvendetesen 
terjed. A káposzta a savanyítás után is 
megőrzi magas C-, E-, K- és U-vitamin 
tartalmát. Enyhe hashajtó hatása miatt 
természetes béltisztító, de többek között 
a májat is óvja. 

Kevesen tudják, hogy a közkedvelt 
kovászos uborka magas kálium-, mag-
nézium- és szilíciumtartalma révén 
megfiatalítja a fáradt bőrt, egyéb ható-

anyagaival együtt erősíti a kötőszövete-
ket, a hajat és körmöket, védi többek 
között az ízületeket is. 

Akinek bőven van ideje, az otthon, 
házilagosan is készíthet fermentált 
zöldségeket például brokkoliból, karfi-
olból, sárgarépából, céklából, zellerből, 
paradicsomból, vagy a fehér „testvéré-
nél” háromszor több vitamint tartalma-
zó fekete retekből, melyet a népi 
gyógyászat, különféle formákban, töb-
bek között epepanaszokra, meghűlés és 
gyulladások kezelésére is használt. 

A különféle erjesztett zöldségek – s 
azok préselt leve – egyesítik magukban 
az összetevők jótékony hatásait, tulaj-
donságait, egyben remek lúgosítók, 
melyek segítenek fenntartani a bélrend-
szer sav-bázis egyensúlyát. Emellett 
folyamatosan pótolják a hiányzó, ve-
lünk szimbiózisban élő baktériumokat, 
melyek immunrendszerünk egészséges 
működésének alapját képezik. Az er-
jesztett zöldségeket, s azok préselt levét 
legkedvezőbb ízlés szerint fogyasztani 
az étkezésekhez, főként a vacsorához. 

Fazekas Andrásné 

A Kultúra Háza dolgozói 
ezúton köszönik  

a felajánlott ülőgarnitúrát Kocsis Jenőnek, 
valamint a foteleket és egyéb bútorokat Kurucz Henriettnek és Kurucz Johannának. 
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Balatonkenesén szerepelt a Fabula Báb-
színház. Az óvodások a Nagy akarok len-
ni című mesét nézhették meg.  A törté-
net a kiscicáról, aki nagy, és az oroszlán-
ról, aki kicsi szeretett volna lenni, nem-
csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is 
felhőtlen perceket szerzett. Aki akarta, 
az előadás végén meg is simogathatta a 
főszereplőt, Cirmit. 
 

 
 
 
 

Köszönjük az élvezetes délelőttöt F. Nagy 
Eszternek és Felszeghy Tibornak, a szín-
ház művészeinek! Május 14-én, szomba-
ton délután 18:00 órakor újra találkozha-
tunk velük pünkösdi programunk kereté-
ben, amikor a Kaland a csokoládéúton 
című interaktív gyermekműsorukat hoz-
zák el nekünk. 
 
 
 

Fotó: Pap Zsuzsanna 

 

T á j h á z a k  N a p j a  
2 0 1 6 .  á p r i l i s  2 3 . ,  s z o m b a t  

 

Országos rendezvénysorozathoz kapcsolódtunk a „Szent György napon, lepkeszárnyon” című programunkkal 
Ha Szent György nap, akkor Tájházak Napja. 
2013 óta az ehhez a naphoz legközelebb eső 
szombaton hirdeti meg országos tájháznyitó 
rendezvénysorozatát a Tájházszövetség. Sok tájház 
csatlakozik változatos programokkal az ese-
ményhez, megmutatva értékeit, s felhívva a 
figyelmet az elmúlt korok értékeit őrző tevé-
kenység fontosságára. A Balatonkenesei Tájház 
idén Szent György napjának hiedelmei közül 
választotta központi témáját: azt tartják, aki 
ilyentájt lepkét lát vagy fog, nagy szerencse 
érheti. Pillangókban nem volt hiány, készültek 
papírból, fonalból és gyöngyökből is. Szerencsé-
re az idő kegyes volt hozzánk, nyoma nem lát-
szott még a másnapra bekövetkező lehűlésnek, 
így zavartalanul folyhatott a munka a diófa alatti 
asztalok mellett. 



Szakmai napra invitálta az érdekl d ket Balatonkenese 
óvodája, 2016. április 22-én. Tömör István polgármester 
megnyitó szavai után az óvoda vezet je, Galambos Lászlóné 
Betti el adását láthattuk és hallhattuk az intézményben folyó 
testnevelés foglalkozásokról és a gyógytestnevelésr l. 

E tevékenységnek három nagy területe van. Ezek közül 
kett , a fit ball és a nordic walking edzések az általánosan 
alkalmazott óvodai gyakorlatoknál sokkal speciálisabb moz-
gásformák, a harmadik pedig az óvoda vezet jének jóvoltá-
ból nagy körültekintéssel és szakszer en megvalósuló kor-
rekció, a gyógytestnevelés. 

A fit ball fizikailag és szellemileg is teljes mértékben fej-
leszti a szervezetet, ugyanakkor a csapatszellem alakulását, 
az egyének közti kohéziót is segíti. Általa a gyerekek játékos 
és mozgásos formában tapasztalhatják meg az együttmozgás 
örömét. Az el adás során egy gyerekekkel végzett fit ball 
edzést is láthattunk, mely bizonyította, hogy a gyerekek a 
negyvenöt perces foglalkozásnak minden percét élvezettel 
dolgozzák végig. 

A nordic walking két, speciális bottal végzett gyaloglásos 
mozgásforma. Jó hatással van az erekre, javítja a vérkerin-
gést. S ez ma, amikor sajnos már az egészen kicsi gyerekek 
között is nagy számban találunk túlsúllyal, s t, esetenként 
magas vérnyomással küzd ket, fontos körülmény. Er síti az 
immunrendszert és jelent s mértékben oldja a stresszt. A két 
agyféltekét egyformán m ködteti, így azokat egyensúlyba 
hozza. Aki mozog, testileg egészséges lesz; a mozgás boldog-
sághormont szabadít fel, amely a depresszió ellenszere. A 
nordic walking edzés 40-50%-kal hatékonyabb a sima, egysze-
r  gyaloglásnál, és a futástól eltér en ízületkímél  hatású is. A 
tevékenység során a szervezet összizomzatának 90%-a együt-
tesen mozog. Ezek mellett ráadásul a természetben végezhet , 
mely a gyerekek szempontjából kiemelten fontos, hiszen köz-
ben zavartalanul folyhat a környezeti nevelés, a természet 
megismertetésére és megszerettetésére való nevelés is. 

Az edzés gimnasztikával kezd dik, mely a kés bbi, ösz-
szetettebb mozgásokra készít fel. Mint láthattuk, a gyerekek 
ezt is nagy élvezettel és odaadással végezték. 

Szó esett a gyógytestnevelés fontosságáról is. Ennek a 
KippKopp Óvoda és Bölcs dében alkalmazott mozgásanyaga 
a testi képességek fejlesztése mellett a betegségek megel zé-
séhez, a veleszületett betegség közben kialakult állapot reha-
bilitálásához és a sportolási igény felkeltéséhez járul hozzá. 
Az óvodavezet  kiemelte, hogy a testnevelés foglalkozáso-
kon a sikerélmény a legfontosabb: ha a gyerekek pozitív 
meger sítést kapnak, a sport a kés bbiekben sem lesz szá-
mukra idegen, és a siker érzése életük más területeire is kihat. 

Az óvón k és gondozón k gyakorlati bemutatóval is ké-
szültek, mely bizonyította, hogy a fit ball valóban minden 
korosztálynak élvezetes formában kínál mozgáslehet séget. 

Az el adás végén meghívást kaptunk a jöv  év áprilisára 
tervezett következ  szakmai napra – az óvoda hagyományt 
szeretne teremteni a programjaikat és nevelési módszereiket 
bemutató alkalmakból. Ezután a résztvev k nordic walking 
élménytúrára mehettek, kipróbálva az el adáson hallottakat 
és belekóstolva e sport különleges élményébe.  

Köszönjük a remek programot és gratulálunk a színvona-
las nevel  munkához! 

– nk – 
Fotó: Galambos László  



Óbíróné Karácsony Ágnes véd n  vagyok. 2016 júniusától ideiglenesen én láthatom el a 
balatonkenesei véd n i körzetet. Pár szóban szeretnék Önöknek bemutatkozni. 

41 éves vagyok. Férjemmel és 2 gyermekemmel Peremartonban élünk. A véd n i f isko-
lát Szombathelyen végeztem el. 1997-ben diplomáztam, majd Berhidán helyezkedtem el 
véd n ként. Ott dolgoztam a 2011. év végéig. 2012-ben a korábban megüresedett csajági 
véd n i állást megpályáztam, és meg is kaptam. Azóta ott dolgozom. 

Balatonkenesén személyesen hétf n és kedden leszek elérhet , de telefonon bármelyik 
munkanap el tudnak érni. 

A helyettesítés miatt (két körzet tartozik hozzám), személyes látogatással csak a legki-
sebbekhez tudok elérni. Kérem, hogy ha kérdésetek, megbeszélnivalótok van, ne várjatok, 
hanem gyertek be a tanácsadóba – biztos, hogy mindenkire lesz id m. 

Óbíróné Karácsony Ágnes 
véd n

A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 2016. január 1-t l létrehozta a járásközpontokban, így Balatonalmádi-
ban is, a család- és gyermekjóléti központot. 

A központ az általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermekek családban 
történ  nevelkedésének el segítése, veszélyeztetettségének megel zése érdeké-
ben igényeiknek és szükségleteinek megfelel  speciális szolgáltatásokat is 
biztosít, többek között pszichológiai tanácsadást, mediációs szolgáltatást, jogi 
tanácsadást, kapcsolatügyeletet. 

Ilyen speciális szolgáltatás a készenléti szolgálat is, amelynek célja, hogy a 
járásközponthoz tartozó településeken él k számára (Balatonalmádi, Balatonf -
kajár, Balatonf zf , Balatonkenese, Balatonakarattya, Csajág, Fels örs, Király-
szentistván, Küngös, Litér, Papkeszi) a család- és gyermekjóléti központ nyit-
vatartási idején kívül felmerül krízishelyzetekben történ  azonnali segítség-
nyújtást, tanácsadást, tájékoztatást adjon. 

A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható telefonszám biztosításával
szerveztük meg, úgy, hogy a készenlétben lév  munkatárs segítséget tudjon 
nyújtani, vagy szakszer  segítséget tudjon mozgósítani (anyaotthonok, 
lelkisegély-szolgálat stb.) a krízishelyzet megoldásához. A telefonos készenléti 
szolgálat a Központ nyitvatartási idején túl a 06-20/378 95-27-es telefonszámon 
hívható. 

A készenlétet munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, va-
lamint hétvégén és munkaszüneti, ünnep- vagy pihen napokon egész nap, 24 
órában biztosítjuk.

Véd n i tanácsadás-változás! 
2016. május 26-tól a véd n i tanácsadás 

a következ képpen változik: 
Hétf nként: 12.30-15.30 között önálló véd n i tanácsadás. 
Keddenként: 11.00-12.00 között önálló véd n i tanácsadás; 

12.00-13.00 között: tanácsadás gyermekorvossal. 
A tanácsadásokra nem kell el re id pontot egyeztetni. 

A véd n i tanácsadó telefonszáma nem változik: 06-70/336-62-11 
Elérhet  vagyok: minden hétköznap 8:00-16:00 óra között. 



Ki lehet az eltévedt úriember? Segítsenek megfejteni május 15-én! 
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A Föld napja – Április 22. 
 

Az első föld napját 1970-ben, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére tartották. A természet védelmének fon-
tosságára igyekeztek vele felhívni a figyelmet, hiszen már akkor is súlyos méreteket öltött környezetszennyezés, Földünk pusz-
títása és pusztulása. 1990-ben, húsz évvel később a Föld napja világmozgalommá vált: Denis Hayes és barátai létrehozták a 
Föld Napja Nemzetközi Hírközpontot, melyre válaszul  a világ nagyon sok országában megalakultak a faültetést, a hulladékok 
újrahasznosításának fontosságát és sok más környezetvédelmi problémát hangsúlyozó környezetvédelmi szervezetek. 

A Föld napja alkalmából fát és virágokat ültettek a gyerekek és az óvónénik a KippKopp Óvoda és Bölcsődében. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotó: Schutzmann Réka 
A Kultúra Háza csapata virágültetéssel köszöntötte a Föld napját. Az épület előtti virágtartókat ültették be. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotó: Mülhbacher Mariann 
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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. 

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) 

 

 

Ez is lehet az Ön hirdetésének helye! Hirdessen a Balatonkenesei Hírlapban! 





                       
                     Tisztelt balatonkenesei lakosok, 
                         nyaraló- és üdül vendégek! 
                           
                              Kérjük Önöket, 

hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ának 
felajánlásával támogassák 

a településünk közbiztonságáért végzett 
önkéntes munkánkat! 

Név: Balatonkenesei Polgár r Egyesület 
Adószám: 18930744-1-19 

Köszönettel: a Balatonkenesei Polgár r Egyesület tagsága 



           

Legyen az Ön fotója 
a Balatonkenesei Hírlap borítóján! 

Várjuk balatonkenesei témájú vagy természettel kapcsolatos képeit!  
balatonkenesehirlap@gmail.com 



F e l h í v á s  

Ezúton tájékoztatjuk a Balatonkenesén zsákos szemétszállításban érintett ingatlan- és 
nyaralótulajdonosokat, hogy a 2016. évre érvényes SIÓKOM emblémás zsákok meg-
érkeztek, azok átvehet k a Városgondnokságon (8174 Balatonkenese, F  u. 43.) hivatali 
id ben. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szolgáltató csak az erre az évre érvényes, SIÓKOM 
emblémás zsákok elszállítását vállalja!  

A szolgáltató zsákjait az érintettek a Városgondnokságon vehetik át az alábbi id pon-
tokban: 
Hétf t l – Csütörtökig:   8.00 óra és 15.00 óra között,  
Pénteken:      8.00 óra és 12.00 óra között. 
Szombati ügyeleti napokon 08.00 óra és 12.00 óra között az alábbiak szerint: 
április 30.          május 14.         május 28.            június 11.            június 25.           július 9.

Tisztelettel, 
Balatonkenese Város Városgondnoksága 
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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 70/774-20-00 
Rendelési idő: 
Hétfő: 10.30 – 12.00 
Kedd: 8.00 – 10.30 
Szerda: 14.00 – 16.00 
Csütörtök: 12.00 – 14.00 
Péntek: 10.30 – 12.00 

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 
Csütörtök: 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: május 17. 

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. 
30/837-18-53 

tajhazbalatonkenese@gmail.com 
Nyitva tartás: 

Kedd – szombat: 
10.00 – 16.00  

Kultúra Háza 
Balatonkenese, Táncsics u. 24. 

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

Könyvtár 
Balatonkenese, Táncsics u. 22. 

88/574-980 
konyvtarkenese@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 Nedeczky Renátó felvétele 

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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