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Gellértfiné Kazi Margit:
Zeng az ének
Karácsony ünnepén száll a dal, az ének,
Zeng az egész világ – Jézus megszületett!
Mennyben az angyalok, földön az emberek
Imádják, hogy eljött – annyira szeretett.
Fényes dicsőségből lejött a sötétbe –
Ilyen áldozatra – ilyen alázatra
Egyedül Ő képes, nagy király létére!
Boldog, hívő népe énekkel fogadja.
Zsoltárt énekelve vonulnak eléje,
Dicsőség Istennek – dicsőség Istennek!
Harsogva dicséri szent gyülekezete,
Békesség, békesség földön az Embernek!
Zeng az ének a világ Teremtőjének –
Méltó a nagy Isten, hogy dicsérje minden.
Elküldte szent Fiát, hogy legyen a Földnek
Megváltója végre, s ne maradjon bűnben.
Teremtőnk, megtartónk, szívünk dobogása
Aláfestő zene – Neked énekelünk!
Örömmel kíséri szemünk ragyogása,
Boldogan érezzük, hogy Veled lehetünk!
Mindig Veled lenni, énekkel dicsérni,
Már az örök élet ízét hozza elénk.
Jézus Krisztus, Tőled azt szeretnénk kérni,
Bocsáss meg, és kegyes szíveddel jöjj felénk.
Maradj is itt nálunk, mert a mi családunk
Nagyon szeret Téged, neked zeng az ének.
Minden napon hívunk, várunk, magasztalink –
Áldott otthonunkban áldás vagy lelkünknek.
Szerkesztői előszó

Kedves Olvasóink!
Szerkesztőségünk és a balatonkeneseiek nevében mindenkinek áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
Decemberben, karácsony környékén (dec. 2122-én) elérkezik a fény, és egyre hosszabbodni
kezdenek a nappalok. Nagyszerű reménység ez
a számunkra. Jézus Krisztus megszületik, mert
Ő a világ világossága. A fény az örök élet (Jn 8,
12). Örüljünk, mert van, aki szeret és legyőzte a
sötétséget.
Újságunk mostani szép borítóján a Napot láthatjuk a Balaton felett, ahogy előtör a felhők közül Balatonkenese egén. Legyen világosság!
2018-ban volt a 100. évfordulója az I. világ-
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háború befejezésének, ahogy arról előző számunkban beszámoltunk. Nem volt
módunk, hogy mindazt megemlítsük, aminek kerek évfordulója volt, többek
között 50. évfordulója volt a Hair rockoperának (erről a médiában nem is esett
szó), Jimi Hendrix és a Beatles 1968-as kiváló lemezeinek (amelyek méltóképpen meg is jelentek). — 2019-ben még több értékes dolognak lesz az 50. évfordulója. Ezek felidézésére, megünneplésére lesz időnk felkészülni! Irodalomtörténeti jelentőségű 2019-ben Ady Endre halálának 100. évfordulója.
Vasváry-Tóth Tibor
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Beszámoló a 2018. október 25-én
megtartott képviselő-testületi ülésről
A 2018. szeptemberben hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásával kezdte
munkáját október 25-én a Képviselő-testület. Gyermek születésekor nyújtott települési támogatás 2 fő részére, 120.000.forint összegben került kifizetésre. Elhunyt személy temetésének költségeihez egy esetben, 60.000.- forinttal járultak
hozzá.
Szociális célú tűzifa-támogatás jogosultsági feltételeiről
szóló rendeletet tárgyalt és fogadott el a Képviselő-testület.
Balatonkenese pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstár
Területi Igazgatóságához, melyen 4.071.620.- Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert keménylombos tűzifa vásárlására.
Ezt szociális rászorultság alapján, háztartásonként legfeljebb
5 m3 mennyiségben, természetbeni ellátás formájában, tűzifasegélyként osztja ki a lakosságnak.
A Városgondnokság nyári szezonról szóló beszámolója
kapcsán képviselőink hosszan tárgyaltak a strandon tervezett
beruházásokról. Mint arra többen rámutattak, a több éve
tervezett plázs megvalósítása nagyon időszerű volna, ám
helyének végleges kijelölése különböző technikai problémák
– a Balaton vizének hordaléka, iszaposodás veszélye – miatt
még várat magára. A strand területén is el kellene végezni több
olyan nagyobb anyagi forrást igénylő feladatot, mint például
az iszaptalanítás. A testület kinyilvánította azt a szándékát,
hogy az idei év rekordmagas strandbevételeinek egy részét a
strand fejlesztésébe forgatja vissza. – A Városgondnokság
beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadták.
A nyár folyamán a közterület-felügyelők, létszámhiány miatt
rengeteget dolgoztak. A meghirdetett állásra jelentkező nincs.
Elfogadta a Testület a Polgármesteri Hivatal, a Balaton
Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület és a Közművelődési Intézmény és Könyvtár nyári szezonról szóló beszámolóját is. A

kulturális események finanszírozására,
a kínálat bővítésére a továbbiakban
pályázatokból lehetne további kiegészítő összeget szerezni. A nyári rendezvényeket szeretnék fizetős programokkal is megtámogatni. Az igények minél pontosabb
felmérésére a kulturális intézmény vezetője, Gábor Adrienn
online tesztelést végzett a lakosság körében, s közölte az ebből
származó statisztikai adatokat. A többféle igényt kielégítő
programokat már a szezont megelőző év végén kellene kezdeni szervezni, ám a költségvetés elkészülte előtt nem lehet
pontos számokat tudni a rendelkezésre álló összegről. Ez megnehezíti a munkát. Abban minden jelenlevő egyetértett, hogy
a rendezvénynaptár összeállítása első helyen szereplő feladat,
hiszen a turizmusban dolgozók, a szállásadók ennek ismeretében tudják tájékoztatni a vendégeket a nyáron várható kulturális kínálatról. A rendezvények vonzerőt jelenthetnek a
település számára.
Balatonkenese Város Képviselő-testülete a korábbiakban a
Széchenyi park területének olyan jellegű felhasználásáról döntött, amelyhez a településrendezési eszközök módosítása
szükséges. A továbbiakban a város a birtokában levő telekrészek lehetőség szerinti összevonásához vegyes telekcsereelőszerződést készül kötni a Balatoni Hajózási Részvénytársasággal (BAHART). A képviselők hozzájárultak az előszerződés megkötéséhez.
Előzetes hozzájárulását adta a Testület a Perfero Magyarország Kft. területhasználat iránti kérelméhez. A kft. a Balaton
Fesztivál 2019. elnevezésű, 2019. június 27-30. között megrendezendő, ingyenesen látogatható gasztrofesztivál-rendezvény programjainak bővítését tervezi.
Az országos jelentőségű Balatoni Bringakörút építését elősegítendően „kiemelt fejlesztési területté” nyilvánította a Testület a 4714/5 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú
strand, és az azzal határos 4713 hrsz-ú közút területét.
Egyéb, részletes anyagokat a www.balatonkenese.hu
weboldalon találnak.
– nk –

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala
épületének felújítása és korszerűsítése miatt ideiglenesen a régi
KÖGÁZ épületébe (8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 2.)
költözött.
Hivatalunkat 2018. szeptember 17-től
az alábbi elérhetőségeken kereshetik:
Telefon: 06-88/481-087
E-mail cím: hivatal@balatonkenese.hu
8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 2.
Az ügyfélfogadás változatlanul hétfői, szerdai és pénteki napokon történik.
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel:
Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala

BALATON
TELEVÍZIÓ
– Egész évben Balaton
Akár a Balaton partján élsz…
Akár a szabadságod töltöd itt…
Akár csak kíváncsi vagy a tó
életére…
…a Balaton Televízióban
mindent megtalálsz!
Életünk része a tó,
és szívvel-lélekkel
azon dolgozunk,
hogy átadhassuk a legfrissebb
balatoni híreket, programokat
és érdekességeket.
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TÁJÉKOZTATÁS
az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről
Az Országgyűlés a 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1-jén lépett hatályba. A
módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási
bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január
1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha
a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018.
december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.
Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges.
Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi
engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt
kell kérni. Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek
utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve
előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű
vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon
van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és
a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését
szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség évenkénti vizsgálatának elvégeztetése.
Röviden összefoglalva a fenti feltételeket: ha a kút nem
érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel
alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági

célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési
eljárása!
A jogszabály meghatározza-e a gazdasági célú vízigény fogalmát?
Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági
célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.
Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?
Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a
jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra.
Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási
engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.
A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése esetében is szükséges-e a szakhatóság
bevonása?
Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvízigény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van
vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra vagy állatitatásra szolgál, és nem gazdasági célból
használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi, és megfelelő vízminőség esetén adja
meg a szakhatósági hozzájárulását.
A vízgazdálkodási bírság
A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a
Vgtv. módosítása előtt létesítettek kutat. Azonban aki
2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt
az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 1-től
vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig,
engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén
1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre
kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000
forintot. A fentiekből is látható, hogy a jogalkotó a kutak
engedélyeztetési eljárását tette díjmentessé.
A kérelem benyújtásához formanyomtatvány kitöltése
szükséges.
Mellékletként csatolandó:
Fényképfelvétel a kútról és környezetéről a 41/2017.
(XII.29.) BM rendelet vonatkozó 2. mellékletének II. bekezdés 6.7. pontjában foglaltaknak megfelelően.
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TÁJÉKOZTATÁS

FELHÍVÁS

településrendezési eszközök módosítására
vonatkozó tárgyalásos eljárásról

Balatonkenese Város Önkormányzatának
a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
szóló 17/2017. (X. 31.)
önkormányzati rendelete értelmében
értesítem az érintetteket, hogy a

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 25-i ülésén elhatározta Balatonkenese Város településrendezési eszköz 4714/5 és 4713
hrsz. alatti ingatlanokat érintő módosítását. Szándékát
az 269/2018. (X. 25.) számú határozatában rögzítette.
Döntésével a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet (továbbiakban: R.) 32. § (6) bekezdésének c)
pontja alapján a 4714/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
strand területét és az azzal határos 4713 hrsz-ú közút területét az országos jelentőségű Balatoni Bringakörút
építését elősegítendően „kiemelt fejlesztési területté”
nyilvánítja a kerékpárút beruházása céljából. A módosítást a R. értelmében tárgyalásos eljárással folytatja le.
Balatonkenese Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 17/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelete
szerint az elkészült végső szakmai véleményezési dokumentáció anyagát munkaközi tájékoztató keretében a
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Balatonkenesei Hírlap helyi újságban és
c) a www.balatonkenese.hu honlapon közzétett hirdetmény útján közzéteszem,
továbbá azzal kapcsolatosan lakossági fórum megtartását kezdeményezem.
Az elkészült végső szakmai véleményezési dokumentáció anyaga ügyfélfogadási időben Vadász Lajos vezető
főtanácsosnál a Hivatalban papíralapon is megtekinthető.
Kérem, hogy az elkészült végső szakmai véleményezési
dokumentáció anyagával kapcsolatos javaslatait, észrevételeit, véleményét a R. 37. § (4) alatt rögzített határidőn – a közzétételtől számított 21 nap – belül a Polgármesteri Hivatalhoz (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám
tér 1. szám) címezve, vagy a hivatal@balatonkenese.hu
email-címre írásban megküldeni szíveskedjen!

Balatonkenese Helyi Építési
Szabályzatának megállapításáról szóló
10/2012. (IV. 05.)
önkormányzati rendelet,
mint településrendezési eszköz
módosítására vonatkozó eljárás
megindításáról
tárgykörben a város hivatalos honlapján (www.balatonkenese.hu) a Hírek, aktualitások fejezet Aktuális
közérdekű információk rovatában, valamint az Önkormányzat fejezet Településrendezési terv rovatában
tájékoztatást tettem közzé!
Balatonkenese, 2018. november 22.
Tömör István
polgármester
Tájékoztatom, hogy a Lakossági Fórum megtartására
2018. december 12-én 16.00 órai kezdettel kerül sor,
a Polgármesteri Hivatal ideiglenes épületének – Balatonkenese, Táncsics Mihály utca 2. (volt KÖGÁZ
épület) – emeleti termében.
A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt
tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni.
Tájékoztatom, hogy a polgármester a beérkezett véleményeket ismerteti a Képviselő-testülettel, amelyek
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselőtestület dönt. A partnerségi egyeztetés ezt követően a
döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.
Balatonkenese, 2018. november 22.
Tisztelettel:
Tömör István
polgármester
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Közismert tény, hogy Balatonkenese és Tutzing kapcsolata 1992 óta áll
fenn. Több mint 20 éve az alapítók Baráti Kört hoztak létre, melynek keretében ápolták a két település közti kapcsolatot. Nagy előrelépés volt, hogy három
évvel ezelőtt a Baráti Kör úgy döntött,
létrehozza a Balatonkenesei Testvérvárosi Közösségek Egyesületét. Működésének célja a testvérvárosi kapcsolatok
erősítése és továbbfejlesztése, illetőleg a
testvérvárosi kapcsolatok megjelenítése
a településeken.

emlékezések rögzítése) után került sor a
kötet összeállítására, melyre az elnökség
Kürthy Lajos elnököt kérte fel. Az elkészült anyagot az elnökség és tagság megvitatta, azt elfogadta, majd több nyomdaipari cég megkeresése után döntött a
kiadóról. A kiadvány 320 példányban
készült el, magyar és német szöveggel.
A jubileumi találkozóra 2018. október 18-22. között került sor, a bajorországi Tutzingban. Népes csapatunk (51
fő) tagja volt – többek között – Balatonkenese három korábbi, valamint jelen-

akik közül a férfiak ettől kezdve a szereplésig növesztik szakállukat. A településen a házak szinte mindegyike
freskókkal díszített. Innen származik a
legkiemelkedőbb bajor vakolatfestő,
aki szülőfaluja rokokó freskókkal ékes
házai közül a Pilátus-házon alkotott maradandó értékű műveket.
A következő állomásunk Schwainganger volt, Bajorország egyik kiemelkedő ménesbirtoka. Nagy múltra tekint
vissza, ráadásul első ismert kocsisa a
900-as években magyar származású
volt. A tenyészet átfogja a lovas és kocsis versenyeztetést, a legjobb jegyeket
viselő állatok célirányos továbbtenyésztését: azaz itt megismerkedhettünk a lótenyésztés rejtelmeivel. Mivel az ezzel
kapcsolatos fogalmak nem túlzottan vol-

Az eddigi jubileumi találkozók Balatonkenesén voltak. A 25. éves jubileumi
találkozóra Tutzingban került sor, a város nemrégen megválasztott polgármester asszonya, Marlene Greinwald vezette képviselő-testület meghívására.
Balatonkenese város képviselő-testülete és az egyesület tagsága örömmel
fogadta a meghívást. A tagság úgy döntött, a jubileumi ünnepség alkalmával a
25 év eseményeit, a testvérvárosi találkozók történéseit egy kiadványban eleveníti meg, mely a képviselő-testület anyagi támogatásával valósult meg. Több
mint egyéves előkészítő munka (írásos
és képi anyagok összegyűjtése, vissza-

legi polgármestere, jegyzője, két képviselő és a Pannónia Citerazenekar. Baráti
családoknál és szállodában kaptunk
szállást.
Az utazást követően második napunk kirándulásokkal telt. Első állomásunk Oberammergau volt. A városka
divatos üdülőhely, népművészete meszsze földön ismert. Lakosai a 16. század
óta feszületeket, szenteket, kálváriákat,
betlehemeket faragnak. Híressé tették a
települést az 1633-as pestisjárvány óta
az egész falu népének közreműködésével megrendezett nagy Passiójátékok.
Ezen részt vesz a falu apraja-nagyja. Egy
évvel korábban kihirdetik a szereplőket,

tak ismeretesek előttünk, különösen
nagy jelentősége volt tolmácsunk, Révfalusiné Páczelt Gabriella kiváló, leleményes és szakszerű fordításának.
Este került sor a tutzingi XV. „Kulturális éjszaka” megnyitójára a Kustermann-villában. Az esemény rangját emelte a Pannónia Citerazenekar fellépése. Színvonalas műsoruk osztatlan sikert aratott.
A harmadik napunk müncheni kirándulással indult, ahová vonattal érkeztünk. A bajor főváros zenei és művészeti
központ, rengeteg műemlékkel. Idegenvezetőnk Gunter Shorn, és fiatal tolmácsunk, Juhász Mia segítségével ismer-

25 éves jubileumi testvérvárosii
kapcsolat margójára
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tünk meg néhány nevezetességet. A Marienplatz München voltaképpeni főtere,
itt látható a 11 m magas vörös márvány
Mária-oszlop, illetve az új városháza,
amely 1897 és 1907 között épült. A 85
méter magas kilátótoronyban van a híres
harangjáték szerkezete, melyen minden
délelőtt 11 órakor az egykori lovagi tornák világa elevenedik fel. Az udvari bolondok ugrabugrálása és az udvari kürtösök harsonázása közepette, lóháton
tűnnek elő a bajvívó lovagok, hogy
egyik társukat a nyeregből kiüssék. Ezután a kádárok és bognárok táncának
dallama hangzik fel. A mesteremberek
bábfigurái a szerkezet alsó szintjén járják el táncukat. Majd a legfelső szinten
az ezidáig fegyelmezetten álló kakas
hármat ver a szárnyaival, fel-le mozgatja
a fejét és belekukorékol a város zajába.
– Innen nem messze található az udvari
serfőzde, a Hofbräuhaus, ahol 6000-en
étkezhetnek és sörözhetnek egyszerre.
Csapatunk, bár ennyire népes nem volt,
szintén élt a lehetőséggel.
A nap fénypontja a traubingi Buttler
Hofban megrendezett ünnepi vacsora és
jubileumi megemlékezés volt. Mindkét
fél polgármestere ünnepi köszöntőt
mondott, méltatva az elmúlt 25 év találkozóit. Jó volt látni az egymással szemben ülők mosolygását és a mindkét nyelven folyó csevegést. Meglepett bennünket a tutzingi ajándék: Marlene Greinwald polgármesterasszony „Balatonkenese Weg” táblát mutatott fel, amely
azt jelenti, hogy a Kustermann parkban
egy sétányt neveztek el városunkról. A
tábla másolatát magunkkal hoztuk.

A mi ajándékunk is nagy örömet
okozott vendéglátóinknak. A gyönyörű,
gravírozott kristályváza méreténél fogva
is jelezte az eltelt 25 év súlyát.
Kölcsönösen köszöntöttük mindazokat, akik 25 éve töretlenül részt vettek és
vesznek a testvérvárosi kapcsolat építésében és fenntartásában. A köszöntő
mellé ajándék is dukált: helyi idegenforgalmi kiadványok, szalámi, kolbász, valamint a Kelet-Balatoni Borrend zászlósbora és természetesen a jubileumi kiadvány. Az est folyamán élvezetes koncertet adott a traubingi fúvószenekar, illetőleg újra lenyűgözte az ünneplőket a
mi citerásaink fellépése. Fergeteges hangulat kerekedett, nehezen hagytuk ott éjfél után és indultunk vissza szálláshelyeinkre.
A vasárnap csendes készülődéssel
indult. Délelőtt 10.30-kor kezdődött a
Szent József Plébánia búcsúi szentmiséje, amelyen vendéglátóinkkal együtt
közösen vettünk részt. Jóleső érzés volt
plébános úr szavait hallani, amikor a 25
éves balatonkenesei és tutzingi kapcsolatot köszöntötte. Tiszteletünkre az olvasmány és a könyörgés Révfalusiné
Páczelt Gabriella és Sörédi Györgyné
által a szertartáson magyarul is elhangzott. Megható volt a Pannónia Citerazenekar közreműködése a két nemzet himnuszának eljátszásával. A mise után Peter Brunner plébános úr állófogadásra
invitálta a szentmisén résztvevőket, ahol
polgármesterünk, Tömör István átadta
településünk ajándékát, az egyházközség önállóvá válásának 125. évfordulója
alkalmából.

Személyes benyomások
Új, eddig számomra ismeretlen szállásadónál nyertem elhelyezést. A 72 éves Marina egyedül él egy óriási házban,
Tutzingban, jelenleg is praktizál – mind az általános iskolában, mind a főiskolán dolgozik. Doktori disszertációját a lelkileg, fizikailag sérült emberekkel való foglalkozásról írta, s
jelenleg is az ilyen gyermekekkel, felnőttekkel foglalkozik.
Hatalmas, fehér Tesla elektromos autóval jött értem a
Rathaus előtti fogadásra, majd Marlene Greinwald polgármester asszony köszöntője után elvitt az otthonába. Ez a ház
Tutzing északi részének legszélső utcájában van, zegzugos,
emelkedőn, kanyargós utakon megközelíthető. Az esti ismerkedő beszélgetés, vacsora után nyugovóra tértünk.
Másnap villámreggeli következett, s indulás a buszhoz. Menet közben házigazdám lelkesen magyarázta az útirányt,
majd kezembe nyomott egy kulcsot, hogy mivel ő dolgozik,
amikorra mi visszaérünk az utunkról, egyedül kell visszajutnom. „Mindegyik ajtó két kattintással nyílik és záródik, majd
jövök” – mondta. Szerencsére a Tutzigban élő magyar házaspár segítségével délután visszaérkeztem a házhoz. Mivel ezen
az estén kezdődtek a „Kultúra éjszakája” rendezvényei, a
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Ezt követően a polgármesteri hivatal
tanácstermében a két képviselő-testület
tagjai találkoztak, majd mindannyiunk
számára egy közös ebéd következett, a
Kustermann parkba történő séta előtt. A
Parkban került sor – a traubingi fúvószenekar közreműködésével – a Balatonkenese Weg ünnepélyes felavatására. A
kölcsönös köszöntőkön elhangzott,
hogy ez az út jelképezze a jövőt: nemcsak az ott élők, hanem a balatonkeneseiek is sokszor járhassanak rajta.
Hétfőn, a hazaút során még meglátogattuk a Königsee-t, amely a gyönyörű,
napfényes őszi időben tündöklően csillogott és maradásra biztatott, de hosszú
út állt még előttünk, így indulnunk kellett.
Tisztelt Olvasók!
Örülök, hogy tájékoztathattam Önöket az egyesületünk nevében erről a felejthetetlen jubileumi látogatásról. A siker érdekében nagyon sokan dolgoztak,
amiért köszönetet mondok elsősorban az
Önkormányzatnak a pozitív hozzáállásáért és anyagi támogatásáért, polgármester úrnak, a volt polgármestereknek,
képviselőknek és jegyző úrnak a személyes jelenlétükért, a Citerazenekar tagjainak felejthetetlen előadásaikért, tolmácsainknak a kitűnő fordításért és a
szervezés minden résztvevőjének, külön
kiemelve Pozsonyi Monikát, a mindennapi operatív munkáért.
Természetesen ezúton köszönjük a
vendéglátók szívélyes vendéglátását.
Az egyesület elnöksége nevében:
Kürthy Lajos
elnök

kezdésre Pozsonyi Monika házigazdái segítségével értem
oda. Időközben Marina is odaért, s végighallgatva citerazenekarunk fergeteges játékát, együtt mentünk át a katolikus
templom melletti Roncalli-házban tartott zenei rendezvényekre. Még a bajor táncok tanításánál is egy párt alkottunk,
ahol ő a „fiú” én a „lány” szerepében voltunk. Nagyon vidám
este volt! Rövid technikai szünet után házigazdámnak nyoma
veszett: üzenetet hagyott, miszerint fél tízre értem jön. Már
mindenki másik zenei helyszínre ment, én még mindig ott
vártam. Nem mertem elmozdulni, nehogy elkerüljük egymást.
Ott vacogtam fél 11-ig, amikor is polgármester asszony és a
férje észrevett a félsötétben, s gondoskodott hazajutásomról. A
ház elé érve megpillantottuk Marinát, aki éppen akkor indult
volna értem. Röviden közölte: megtekintette azt a zenei előadást, amelyen nővére és gyermekei szerepeltek, majd meglátogatták őt munkatársai, s ez a látogatás kissé elhúzódott.
Másnap reggel füleltem, fent van-e már, de mivel néma
csend volt, és már „idő” is, így hát felöltözve, zokniban leóvakodtam a konyhába, s elkészítettem 1-1 szendvicset,
majd bekopogtattam szobájába, hogy: „Guten Morgen”. Ő
megköszönte, és három perc múlva már „teljes harci díszben” kérdezte: „Na, mehetünk?”

Balatonkenesei Hírlap

10

Szombaton reggel fordult a kocka, ő ébresztett engem.
Percnyi pontossággal érkeztünk a Rathaushoz.
A müncheni kiránduláson végig kísérgetett, külön információkkal szolgált. Hazafelé a vonaton elmondta, hogy a traubingi vacsorán ott lesz, de nem tud a busszal jönni, a kezdésre viszont odaér, de majd el kell mennie. Így is történt.
Újabb logisztika következett, s éjfélre saját kulcsommal ágy
közelébe jutottam.
Vasárnap délelőttre vonatkozóan volt egy megbeszélésünk,
miszerint az egyházközség 125. évfordulója alkalmával tartott ünnepi szentmisén, Peter Brunn plébános úr felkérésére
egy rövid könyörgést kell felolvasnom, így kb. 10 perccel
A vendéglátó családok és a városi tisztségviselők közvetlensége, kedvessége mindvégig kísérte az együttlét tartamát. Évtizedek folyamatos baráti kapcsolata az alapítók
családjai között, a két város hivatalos partnerségén messze túlmutató emberi kapcsolattá teljesedett. Van olyan kenesei család,
amelyből az unoka már nyolcadik alkalommal volt Tut-zingban nyelvet gyakorolni,
kölcsönösen á-polni a barátságot. Jó érzés
ezt tudni és látni, remélhető a folytatás a további generációk között. Javasolható újabb
családok bekapcsolása a baráti kör életébe!
A tartós, nagyra becsült testvérvárosi
kapcsolatba beleférhet bizonyos véleménykülönbség is a nagypolitikát illetően. Olykor
itthon a saját családjainkban is előfordulhat
és tapasztalható nézeteltérés politikai
ügyekben. Frau Greinwald, a német város
polgármestere finom célzással utalt bizonyos alkotmányos kérdésekre és hangsúlyozottan Európa egységére. Tömör István polgármester úr választ adott: néhány mondattal megvilágította Magyarország XX. századi történelmének kudarcait, érdemtelen
veszteségeit. Így tette érthetővé és indokolttá, hogy hazánk fokozottan óvja nemzeti
kultúráját, önállóságát és biztonságát. Persze a nemzetközi élet, a nagypolitika formálása marad az egyes országok vezetőinek
gondja és felelőssége, ami meghatározóan
fontos: a két nép és a két kisváros lakóinak
barátsága, szeretetteljes együttműködése a
további évtizedekre is.
Látogatásunk lelki csúcspontja a vasárnapi ünnepi szentmisén való részvétel volt.
Az egyházközség önállóvá válásának 125.
évfordulója alkalmából bensőséges hangulatú szertartáson vettünk részt. Telt ház a
templomban, nyitott, a magyar vendégeket
többször megszólító és „köszönöm”-mel illető plébános úr, kitűnő énekkar és a művészi hozzájárulást nyújtó Pannónia Citerazenekar közreműködése tette méltóvá és felejthetetlenné az ünnepi alkalmat. Hallgatni
és énekelni is gyönyörű volt a két nemzeti
himnuszt – citerakísérettel.
Szép volt és emlékezetes marad.
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hamarabb kellene érkeznünk, hogy átolvashassam a szöveget. (Az hittem, magyarul kell.)
Mondanom sem kell, beharangozás előtt értünk oda, amikor is a plébános úr kezembe nyomott egy szöveget, mondván: „Először németül, aztán magyarul.” A mise elkezdődött, én pedig egy előhalászott fecnire 2-3 perc alatt lefordítottam, majd a megfelelő résznél felolvastam a szövegeket.
Minden kihívással együtt nagyon jól éreztem magam, mivel egyébként házigazdám tejbe-vajban fürösztött, s mindnyájan érezhettük a hagyományosan híres, bajor vendégszeretet.
Sörédi Györgyné

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik a tutzingi testvértelepülési látogatáson részt vettek.
Köszönöm, hogy minden esetben pontosan, fegyelmezetten jelentek
meg a különböző programokon, viselkedésükkel, hozzászólásukkal
öregbítették Balatonkenese jó hírnevét.
Külön köszönet illeti a Pannónia Citerazenekart, akik fellépésük alkalmával osztatlan sikert arattak.
Köszönöm a tolmácsolásban segítőknek kiváló munkáját, különösképpen Révfalusiné Páczelt Gabriellának, Wabnegger Katalinnak, Kolarits-Juhász Miának, Zongor Kingának.
Köszönet a Balatonkenesei Testvérvárosi Közösségek Egyesület vezetőségének és mindenkinek, akik a szervezésben részt vettek a munkájukkal, melynek eredményeképpen zökkenőmentesen tudtuk a baráti látogatást és az utazást megoldani.
Remélem, minden résztvevő testileg, szellemileg gazdagodva szép
élményekkel, emlékekkel telve érkezett haza, és várja tutzingi barátaink
két év múlva esedékes látogatását.
Tömör István
polgármester
Olyan szerencsés vagyok, hogy 26 évvel ezelőtt ott lehettem a baráti
kapcsolat megszületésénél, s azóta is részt vettem minden találkozó előkészítésében akár az ide, akár az oda útról volt szó. Minden alkalommal
fogadtam vendégeket és utaztam is többször a csapattal és privát is. A
negyed évszázad alatt a programok és vendégfogadások színvonala évről
évre emelkedett, minden találkozóból tanultunk valamit: mit hogyan csináljunk, vagy éppen ne csináljuk tovább. Hogy milyen jó hangulatúak
ezek a találkozók, azt a beszámolókból csak sejteni lehet, átélni az igazi!
Éppen ezért csak arra tudom biztatni elsősorban a fiatalabbakat, hogy
kapcsolódjanak be az egyesület munkájába, készülve a 2020-as vendégfogadásra. Annál is inkább fontos ez, mert az egykori alapítók ma már
25 évvel idősebbek, s lassan át kell, hogy adják a stafétabotot.
Wabnegger Katalin

Dr. Tábori György
A Balatonkenese Weg avatása. Fotó: Jurics Tamás
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2010-ben, 10 évesen látogattam el először Tutzingba, azóta majdnem minden évben eltöltök egy kis időt a bajor csodahelyen. Akkor
már 2 éve tanultam németül, de igazából alig-alig mertem beszélni.
Margit és Jochen nagyon örültek amikor meghallották, hogy megyek
velük Németországba, de mondhatni az egész busz velem volt elfoglalva, hogy ilyen kicsiként, egyedül megindulok a nagy Németország
felé. Mindenkiből áradt a szeretet és a kedvesség, de ez azóta sincsen
másképp.
Nagy lépcsőfok ez a nyelvtanulásomban, hiszen sokszor abba akartam hagyni a némettel való foglalkozást. A hozzáállásom ekkor azonban
fordulatot vett és még több időt szántam a nyelvre, ami nyelvvizsgához
vezetett. Ami ennél is fontosabb, nem félek, ha németül kell beszélnem.
A mostani kirándulás alatt a németek felkértek tolmácsolásra a müncheni városnézésen, fantasztikus érzés volt!
Ebből is látszik, mennyire jó és nagy lehetőség azon a nyelvterületen
tartózkodni, ahol anyanyelvű emberekkel lehet kapcsolatban állni, beszélgetni és tőlük tanulni!
Juhász Mia

A keneseiek látogatásáról a német sajtóban

Megértés szavak nélkül
2018. 10. 22.
Fotó alatt: Rózsák a jubileumra. a tutzingiak 25 éves testvértelepülési jubileumukat ünnepelték testvérvárosukkal, Balatonkenesével.
Az ünnepi vacsora volt a magyarok négy napos látogatásának a
csúcspontja.
A társalgás nem volt zökkenőmentes, ez mégsem törte meg a jó
hangulatot. Sok tutzingi, magyar testvértelepülésük lakóival ünnepelt a Stambergi-tó partján.
Tutzing – Gisela Michel nagyon lelkes volt: „A vendégeink nem
beszélnek németül, mi nem beszélünk magyarul” – mesélte a tutzingi hölgy, aki a magyar kisvárosból, Balatonkeneséről fogadott
vendégeket erre a hétvégére. De kifejezetten vidám volt a hangulat.
Néhányan a Balaton-parti településről kifejezetten jól beszélnek
németül, míg mások csak nehezen tudták megértetni magukat a
vendéglátóikkal. De ez nem lehet akadály a két település között
meglévő, határokat átívelő barátságot tekintve. Ez újból és újból
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megmutatkozott a sűrű program során is, úgy
a schwaigangeri gazdaság, a Tutzingi Kulturális Éjszaka, a szombati, Günter Schorn által
vezetett müncheni városnézés, vagy éppen a
szombat esti ünnepi vacsora során, Traubingenben, a Buttlerhof-ban. „Büszke vagyok, hogy
az 1992-es alapítók között lehettem”, mondta
Marlene Greinwald, polgármester asszony.
Mindkét település részéről jónéhány olyan
résztvevő is jelen volt, akik hosszú évek óta
tartják egymással a kapcsolatot. Így például
tutzingi oldalról Liselotte Garke és Hubert
Hupfauf alapítótagok. Mindkét településen
Baráti Kör támogatja a testvértelepülési kapcsolatot. A tutzingi társaság egyben a dél-franciaországi Bagneres-de Rigorre településsel
kiépült partnerkapcsolatért is felelős. A Baráti Kör elnöke Stefanie von Winning.
Balatonkenese jelenlegi polgármestere,
Tömör István, illetve két elődje, Kuti Csaba
és Kürthy Lajos is kiutaztak Tutzingba, e jeles alkalomra. Kürthy Lajos a városháza egykori vezetőjének, Peter Lederernek volt a
vendége. Ők egyidőben voltak polgármesterek és jól ismerik egymást. Mindketten földdel vagy erdővel rendelkeznek, így volt közös
témájuk. „Jó, hogy Kürthy úr tanult németül
az iskolában”, mondta Peter Lederer. Günter
Schonékhoz 25 éve jönnek nagymama, anya
és/vagy lányai. A legfiatalabb 26 éves, aki éppen a partnerség megalakulásakor született.
Öt személy kivételével, akik inkább hotelben
szerettek volna lakni, a többi vendég családoknál kapott szállást.
Sok mindent személyesen intéztek a szervezők. Stefanie von Winning és a polgármesteri hivatal dolgozója, Lisa Gollwitzer az ünnepi vacsorán sertéssültet, krumpligombócot
és párolt káposztát kínáltak a vendégeknek.
A városháza gondnoka, Markus Grätz az italokat szolgálta fel. Igazi szenvedélyt érezhettünk a teremben, amikor a Tutzingi Gilde
(tánccsoport) bemutatta népviseletét és táncait. Andrea Sigl elmagyarázta a hallgatóságnak, miről ismerhető fel a népviseleten,
hogy a hölgy férjnél van-e, illetve mit jelent a
hódprém vastagsága a női fejfedőn. A férfiaknál nehezebb a helyzet, nincs semmi árulkodó jel, hiszen mindegyikük ugyanolyan kalapot hord. A táncokat is pontosan elmagyarázta, így megtudtuk, hogy a táncosok csoszogása a malomkerekek hangját utánozza.
Mikor közös táncra invitálták a jelenlévőket,
megtelt a táncparkett németekkel és magyarokkal, akik a traubingi fúvószenekar magával ragadó zenéjére táncoltak. Később a magyar Pannónia Citerazenekar adta meg erre
a választ, roppant virtuóz módon.
Lorenz Goslich

Balatonkenesei Hírlap
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A barátság útja
Starnberger Merkur
2018. 10. 22. hétfő
A Tutzingi Kustermann parkban tegnap óta van egy Balatonkenese út.
Ezen alkalomra koccintott – a traubingeni dob-eggyüttes játékától kísérve –
Marlene Greinwald polgármester
asszony és magyar kollégája, Tömör
István polgármester úr. Az utat a németországi tóparti település a 25 éves
Balatonkenese-Tutzing testvérvárosi
kapcsolatuk megünnepléseként ajándékozta magyar barátainak. Az út keresztülvezet a parkon, egészen az alpesi növényeket nevelő Alpineumig,
ahol a Nemes útba torkollik, ami szintén egy magyarról – a kastély volt tulajdonosáról –, Nemes Marcellről
(1866-1930), Tutzing egykori mecénásáról kapta a nevét. Magyarország és
Tutzing között élő a kapcsolat, ami a
négynapos látogatás során a vendégeknek is egyértelművé vált.

A Balatonkenese Weg tábla ünnepélyes felavatása a Kustermann parkban

München, városháza. Fotó: Jurics Tamás

Königsee. Fotó: Jurics Tamás

Oberammergau. Fotó: Jurics Tamás

Balatonkenesei Hírlap

13

Emberek és karácsonyok

evangélium világosságában akarnak
élni. Ők azok, akik nem állnak meg az
„emberek karácsonyának” díszletei között, hanem advent idején elzarándokolnak Názáretbe, hogy a szentestén megérkezhessenek Betlehembe is. Számukra
a prófétai szó őket megszólító isteni üzenet, Mária igenje pedig a beteljesedés
kezdete. Advent-járásuk olyan misztériummal teljes valóság, amelyet átjár a
„velünk az Isten” tudata, hisz a Boldogságos Szűzanya láthatatlanul, de mégis
érzékelhető módon az üdvözítőt hordozza számunkra. Ha ez a várakozás
őszinte, személyes és meggyőző, akkor
átalakító erővel bír. A hozzánk érkező
isteni vendég megtisztelő öröme átalakító erővel bír. Ez nem kényszerítő erő,
hanem segítő erő. A magunk képessége
csak a rácsodálkozásra elegendő, a hatékony erő felkínálás formában érkezik, s
a vele való együttműködés képes átalakító erőként működni.
Nemcsak az ember lelke
nyílik meg Isten előtt, hanem önmagunkra reflektálva észrevéteti velünk
saját nagyságunkat. (Ne
féljünk ettől a kifejezéstől! Igen; Isten már a teremtésben saját partnerének szánta az embert.)
Betlehem felé közeledve
döbbenetes ellentétet fedez fel magában az ember: egyrészt gyengének,
picinynek, elesettnek és méltatlannak
érzi magát, más részről viszont a Hatalmas Isten partnerének, aki megtiszteli
őt, hiszen hozzá érkezik. Ezért a keresztény ember számára emberi léptéket
meghaladó öröm és boldogság a megtestesült Igével való találkozás, akit Jézusnak nevezünk. A keresztény ember számára a karácsony mindenekelőtt az
Ajándékok Ajándékával, a Megtestesült
Igével, az Isten Fiával való találkozást
jelenti. Ennek elsődlegességét és lenyűgöző áldását semmi sem előzheti meg,
és semmi sem homályosíthatja el.
A keresztény ember karácsonyának a
szíve a szentmise. Olyan szépen ráéreztek erre őseink, amikor azt énekelték,
hogy „Betlehembe ne menjünk, feltaláljuk; jelen e szent oltáron, magasztaljuk;
mert szívünk, ha tiszta és áratlan, kedvesebb az neki, mint az arany”. – A Jóistennel való legbensőségesebb találkozásból következik, hogy az ember is a
maga ajándékozó szeretetével fordul
mások felé, s képességeinek arányában
maga is ajándékká szeretne válni. De jó,
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Az emberek karácsonya már októberben elkezdődik. Lehetetlen ezt nem
észrevenni, mert amint lehullanak az elsárgult falevelek, szinte azonnal újraöltözködik a bennünket körülvevő világ;
fenyő- és fényfüzérek kúsznak fel az elárvult fákra és a csupasz épületek homlokzatára, mindenütt adventi koszorúk
színes sokfélesége kínálja magát, s noha
még messze van a karácsony, de feldíszített fái máris jelen vannak a köztereken és a bevásárlócsarnokokban. Szóval
küldözgeti, majd szinte ránk zúdítja felszólító jeleit a közelítő ünnep. S bizony,
mindezt nem teszi eredménytelenül...!
Karácsony közeledtével az emberek
esze rátalál a szívükre; sőt mint elegáns
lovagok, előre engedik szívük kisasszonyát, és aranyos jegyesként kísérik őt.
Ekkor a szívek minden ajtaja és ablaka
kitárul, s csodálatos
várakozás veszi kezdetét. Nincs fontossági vagy logikai sorrend, csak egy izgalmas kavalkád. Hol a
gyermekkorunk képei
érkeznek haza a szívünkbe, hol pedig a
napi teendőink foglalnak le minket. Közben családtagjaink
hangja, képe, arca, kívánsága keveredik
bennünk a távollévőkével, sőt az eltemetett Kedveseink emlékével. A takarítás,
a sütés-főzés gondolata, majd pedig
programozott megvalósítása felemészti
időnket, gyengíti erőinket, de mégis közelíti a vágyva vágyott ünnepet: a ritka
csodát, amikor otthon együtt van a család; béke, szeretet és jóakarat köti össze
a szíveket. A meleg, tiszta otthonnak, a
karácsonyfának, az ajándékoknak és a
terített asztalnak csak jelzésértékük van,
mert hisz a szívek szerető harmóniája
nélkül vajmi keveset érnek. Tudja ezt,
vagy legalább is érzi ezt minden ember,
hiszen karácsony közelségében finom
érzékenységet mutatnak a legbensőbb
lelki értékek iránt. Valóban boldogok
mindazok, akiket családi szeretetközösségbe burkol be a szenteste misztikus világa.
Van azonban fájdalmas érzékenység
is, amikor az illetőnek a szeretet ünnepén a magányt, vagy a személyes szeretet elvesztését kell megtapasztalnia.

Ilyen lehet a családtól való kényszerű távollét, az eltékozolt családi közösség
vagy az elmagányosodott öregség. Különösen fájó az a hiányosság, amit bűn
idézett elő; akár saját hibája, akár mások
rosszakarata vagy hanyagsága. Ezek a
sebek a lélek égető fájdalmával járnak.
Sokan kísérleteznek – legalább átmeneti
– megoldásokkal: telefonálnak, levelet,
lapot írnak, vendéget hívnak, vagy maguk kelnek útra, ajándékot adnak, vagy
szívesen elfogadnak (talán nem is azért,
mert szükségük van rá, hanem mert ez is
személyes, jóakaratú kapcsolattal jár).
Sőt vannak, akik kutyát vagy macskát
fogadnak be az ünnepekre, hogy szólhassanak hozzájuk, vagy jót tehessenek
velük. Furcsa megnyilvánulása ez a lé-

lektől lélekig ható „személyes szeretetnek”. De megszólás helyett inkább vegyük észre az ember legbensőbb igényét: az emberi én végső vágyakozását a
nagybetűs, személyes TE után.
El-eltűnődünk az emberek karácsonyán... Egyszerre mi magunk is belülről
átéljük ugyanazt, de másokat nézve kívülről is szemléljük őket, s próbáljuk
megérteni „a karácsonyi jelenséget”.
Gazdag ez a kép, egyszerre felemelő és
megrázó, s ugyanakkor nagyon földhöz
tapadt és hiányos. Még a boldognak tartott családi közösségből – a leírás szerint
is – valami lényeges dolog hiányzik.
A keresztény ember karácsonya
kívülről nézve nagyon hasonlít a többi
ember karácsonyához. – Hát persze,
mondaná rá a legtöbb ember, mert itt Európában „a többi ember” is keresztény,
mint ahogy ez kiderül minden népszámlálás során. – Csakhogy keresztény emberen most nem a keresztény kultúrkörben élő embereket, vagy az anyakönyvezett keresztényeket értjük, hanem azokat,
akik a hitvallás szellemében és az
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ha ő is először Jézust adja tovább, s csak utána toldja meg a maga figyelmességeivel.
Karácsony ajándékozása a tápláló szeretetben fejeződik ki. Az Úristen
gondoskodása kettős: lelki és testi, kinyilatkoztatás és megtestesülés.
Mindennek átélése ma is kettős: a szentmise igei és eukarisztikus tápláléka:
„szentség a szenteknek”, és az agapé, vagy szeretetlakoma otthon a családi
asztal körül. A keresztény családok karácsonyában sajátos módon, de mindkettőben jelen van Jézus.
A karácsony boldogságot és békét hozott a földre, de csak azok részesülnek benne, akik egyaránt befogadják az Ajándékozót és az ajándékot is.
Ennek a jóságnak az a természete, hogy soha se múlik el, nem jár kiábrándultsággal, lelkiismeretfurdalással vagy szégyennel (mint a bűn), hanem
maradandó boldogság; a karácsony örök boldogító születés az emberiség
számára.
Papok és szerzetesek karácsonya lényegét tekintve nem különbözik a
valóban keresztény emberek karácsonyától; mármint az isteni misztérium
befogadására fogékony ember karácsonyi lelkületétől. A papok és szerzetesek karácsonyának azonban mégis van speciális sajátossága, ami elhivatottságukból, fogadalmaikból és felszenteltségükből következik. Mindehhez járulékos, de nagyon fontos elemként csatlakozik az egyházban és a
világban betöltött küldetésük, megbízatásuk és felelősségvállalásuk konkrét helyzete. Ezen színes, szövevényes, természetes, de mégis természetfeletti életállapot figyelembevételével próbáljuk megérteni az ő karácsonyukat, mely valamiképpen szétsugárzik minden ember ünnepére, segíti a kölcsönös és még hitelesebb megértését a bennünket körülvevő misztériumnak.
Mielőtt megragadnánk a
lényeget, próbáljunk meg
két félreértést tisztázni! Az
egyik így hangzik: Szegények, nincs családjuk, milyen árvák és magányosak
karácsonykor. Ilyenkor mindenki keresi övéinek bensőséges szeretetközösségét,
s lám ők magányosak (s
minden bizonnyal) szomorúan ünnepelnek (legfeljebb
titkolják...). A másik vélekedés ezzel szemben így okoskodik: Dehogy magányosak! Százan és százan veszik őket körül, s
mennyi szeretetmegnyilvánulást kapnak. Talán gazdagabb az ő karácsonyuk, mint a miénk...! – Sajnos mindkét vélekedés hamis, mert „az emberek
karácsonyához” méri a papok és a szerzetesek karácsonyát, s ezért a lényeg
mélyen rejtve marad.
A fentiekkel szemben a papok és a szerzetesek hivatásuk születését élik
át karácsonykor. Lelkületüknek legjobban a Szűzanyáéhoz kell hasonlítania. Mária karácsony éjjelén nem szólal meg. Csöndben szemléli az emberként megszületett Igét, s közben saját istenszülői hivatásának ajándéka tölti
be a lelkét. A papok a karácsonyi Kisded hivatására lettek meghívva és fölszentelve, a szerzetesek pedig az ő életének – a tökéletes szeretetnek – minél gazdagabb megvalósítására vágyakozva élik életüket. Ezért számukra a
karácsony egy „csodálatos érintés”, amely Istentől jön, aki az örök szeretettel és boldogsággal ajándékozza meg őket. Ennél személyesebb és gazdagítóbb kapcsolat elképzelhetetlen. S ha a papok karácsonya nehéz, akkor
nem emiatt, hanem szolgálatuk azon vonatkozásai miatt, amely ki akarja
csalni őket lelkük igazi karácsonyából.
A papok és szerzetesek karácsonyát e misztériumnak – legalább megsejtése – nélkül nem lehet megérteni. Aki viszont felfog belőle valamit, az
még a maga karácsonyát is boldogabban és teljesebben élheti meg.
Dr. Balázs Pál
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2018. ADVENT
Advent I. hete
December 3. hétfő: hajnali szentmise 6 órakor
December 4. kedd: hajnali szentmise 6 órakor
December 5.szerda: hajnali szentmise 6 órakor
December 6. csütörtök: hajnali szentmise 6 órakor,
és szentségimádás 17 órakor
December 7. péntek: hajnali szentmise 6 órakor
December 8. szombat: Szeplőtelen fogantatás ünnepe, szentmise 8 órakor, vasárnapi vigília szentmise 17 órakor
Advent II. hete
December 10. hétfő: hajnali szentmise 6 órakor
December 11. kedd: hajnali szentmise 6 órakor
December 12. szerda: hajnali szentmise 6 órakor
December 13. csütörtök:
ADVENTI LELKIGYAKORLAT 17 órakor
December 14. péntek:
ADVENTI LELKIGYAKORLAT 17 órakor
December 15. szombat:
ADVENTI LELKIGYAKORLAT 10 órakor
és vasárnapi vigília szentmise 17 órakor
Advent III. hete
December 17. hétfő: hajnali szentmise 6 órakor
December 18. kedd: hajnali szentmise 6 órakor
December 19. szerda: hajnali szentmise 6 órakor
December 20. csütörtök: hajnali szentmise 6 órakor
December 21. péntek: hajnali szentmise 6 órakor
December 22. szombat: gyermekek hajnali
szentmiséje 6 órakor

KARÁCSONYI MISEREND
BALATONKENESE
December 24.: szentmise 8 órakor,
PÁSZTORJÁTÉK, 16 órakor
December 24/25.: éjfél: éjféli szentmise
December 25.: karácsony ünnepi miséje 10 órakor
December 26.: szentmise 8 órakor
December 27.: Szent János-napi bormegáldás
szertartása, 8 órakor
December 28.: szentmise 8 órakor
December 29.: szentmise 17 órakor
December 30.: Szent Család ünnepe,
szentmise 10 órakor
December 31.: év végi hálaadás 17 órakor
Január 1.: újévi szentmise 10 órakor
Január 2.: szentmise 8 órakor
Január 3.: szentmise 8 órakor,
szentségimádás 17 órakor
Január 4.: szentmise 8 órakor
szentségimádás 17 órakor
Január 5.: Vízkereszt vigíliája, szentmise 17 órakor
Január 6.: Vízkereszt ünnepe,
szentmise és házmegáldás 10 órakor

BALATONAKARATTYA
Szentmisék 8 órakor: december 25-én,
január 1-jén, 6-án és 6-án
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Keneseiek Pápa magaslatain
2018. október 20. langyos őszi nap
volt, kicsit szeles, de sok napsütéssel.
Igazi kirándulásra való idő. Isten ajándéka azoknak a gyülekezeti csoportoknak, melyek éppen erre a napra terveztek
kirándulást. Márpedig voltak ilyenek
számosan, mint később kiderült.

A balatonkenesei gyülekezet, negyven fővel, aznap reggel Pápára indult. A
buszon igeolvasással, közös imával és
énekkel kezdtünk, majd – annak reményében, hogy magáról a városról hallunk még eleget – csak egy rövid ismertetőt olvastunk el Pápa különös nevének
eredetéről. Nem, semmi köze nincs sem
a római pápához, sem senki papájához,
bár sok anekdota magyarázza így. Sokkal prózaibban, valószínűleg egy bajor
családnévből ered.
A kéttornyú református Új Templomhoz érkeztünk meg először, ahol Szakács Gergely nagytiszteletű úr már várt
minket – és még vagy három-négy gyülekezetet, mert valahogy a császáriak,
dégiek, felsőőriek és a többiek is a nemzeti ünnep hosszú hétvégéjén indultak
neki Pápa városának. Kicsit olyan is volt
az egész, mintha gyülekezeti találkozót
szervezett volna nekünk a Mindenható,
örültünk a testvéreknek, akikbe többször
bele is botlottunk a nap folyamán.
A helyi lelkipásztor a templom padjaiban letelepedő csoportunknak beszélt
magáról a városról, a pápai református
gyülekezet múltjáról és jelenéről, a nagy
reformátor elődökről, az ellenreformáció alatti megpróbáltatásokról és így a

híres pápai kollégium és templomaik
történetéről is.
Először az Ótemplom épült fel a reformátusok számára – ahová majd készültünk is ellátogatni –, de még a türelmi rendelet idején
sem lehetett tornya,
és nem nézhetett utcafrontra. Bizony, így
áll még ma is, a Fő
utcából nyílón, de elrejtve. A gyülekezet
növekedésével azután jóval később
szükségessé vált egy
új, nagyobb templom
építése, erre már – talán amolyan történelmi jóvátételül –
két tornyot is emeltek az atyák. Ezek
egyikébe kapaszkodhattunk fel a lelkész
vezetésével, miután még egy rövid, de
kedves, személyes visszaemlékezést is
meghallgattunk a velünk kiránduló Németh Gyula kenesei nyugdíjas esperesünktől, aki annak idején Pápán kezdte
lelkészi hivatását.
Sok lépcsőt másztunk meg, kőből rakottakat, aztán fából ácsoltat; harangok
között bújtunk át, egymást biztatva-segítve, míg felértünk a torony nyitott tetejére. A kicsit még ködös időben is gyönyörű kilátás nyílt a városra, annak számos más felekezetű templomára is. Ez
volt számunkra Pápa első magaslata,
méterben számolva aznap a legnagyobb,
amely felemelt minket. Az odalent meghallgatott történelem most egyben látszott előttünk – a jelennek, a mostnak
egyidejűségében. Minden küzdelem, nehézség végén egy élő város, az addig
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megtett sok évszázados út egy-egy lépésének emlékével, az egészbe beilleszkedett, eggyé vált részeként. Jó lenne néha
a saját lakhelyünkre, közösségeinkre,
sőt, a saját életünkre is így, felülről
nyerni látást: hogyan kap helyet benne
minden régi harc, heg és eredmény.
Kirándulásunk következő állomása a
már emlegetett és a közelmúltban gyö-

nyörűen felújított Ótemplom volt. Mivel
a gyülekezet már teljes egészében átköltözött az új templomba, ez a csodálatosan szép öreg épület az egyházkerület, a
pápai püspökség tulajdonába került át. A
Dunántúli Református Gyűjtemények a
templom és régi parókia belsejében,
Pannonia Reformata néven múzeumot
és kávézót alakított ki. A barátságos,
egyedi hangulatú kávézóban és az asztalkákkal telerakott udvaron letelepedtünk, a forró italok mellett elfogyaszthattuk az otthonról hozott elemózsiát.
Szívesen láttak, megpihenhettünk, befogadtattunk.
Két kiállítás is várt ránk. Az egyik az
Ótemplom karzatán berendezett Hajlék
az Örökkévalóságban című izgalmas,
interaktív összeállítás, református keresztyén hitünk lényegének és a hozzá
kapcsolódó szimbólumoknak bemutatása, a másik pedig a
pincében elhelyezett
ókori egyiptomi múmia, melyet a 19. század végén adományozott a kollégiumnak
egy volt öregdiák.
Pince és karzat. Hacsak néhány méternyi is, de micsoda
mélység és magasság!
A pincében fekvő emberi maradványok, melyekről részletes és közérthető ve-
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zetést is kaptunk, ha mégoly szépen díszítetten is, egy hiábavaló kézzelfoghatóságba rekesztett halottkultuszról szólnak. A test megőrzésének emberi erőlködéséről, a halállal szemben mégis vesztesen, kárhozottan. Különleges, érdekes
és mélységesen szomorú.
Fent a templomban pedig – ahogy a
minket köszöntő Köntös László püspökhelyettes, a Gyűjtemények Igazgatója fogalmazott – maga az
evangélium. Ahogyan a karzaton
a fentről érkező, Isten Igéjén átderengő, egyházunk ünnepi tárgyaiban tükröződő fényben az
Örökkévalóság nyílik meg nekünk – és lehet valóságos otthonunkká. Végességünk gyötrő emberi kérdésére a Megváltó Krisztus feltámadásának, az igazi Életnek ragyogása válaszol. Aznap Pápa városának ez a magaslata volt, lelki-szellemi értelemben, számunkra a leghatalmasabb.
Innen utunk az Esterházykastélyba vezetett, amit szintén
nemrég újítottak fel, a barokk
kori termeket csodálatosan helyreállítva az egyik szárnyban. Korhű ruházatban fogadtak min-ket,
és mutatták be a főúri család
egykoron fényűző életét. Ha úgy
tetszik, ez is egyfajta „magasság”, vagyon, rang és persze egy
történelmi időszakban a nagyobb közösség felelős vezetésének, uralásának és védelmezésének emberi magaslata – igen
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hangulatosan és egyedien a nagyközönség elé tárva.
Napunk utolsó állomása a Kékfestő
Múzeum volt. A belépők megváltása
után egy takaros, köténykékkel, terítőkkel és mindenféle kékfestő termékkel
gazdagon megrakott kis ajándékbolton
keresztül a korabeli iparosságot bemutató kiállítótermekbe jutottunk. Az ud-
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varon átvágva pedig magán
a kékfestő mű-helyen vezettek végig minket, bemutatva a bonyolult, tapasztalati tudást és kemény fizikai
munkát is igénylő technikát, amivel ezek a sokféle
fehér mintás, mélykék kelmék születtek. Indulva lentről, a mély festőkádaktól,
fel és feljebb, emeleteken át,
a tágas és szellős kelmeszárító műhelypadlásig. Aznapi utunk utol-só magaslatán, hatalmas kifeszített
vásznakon az emberi tudás
és szorgalom emelt fel és
gyönyörködtetett minket.
A lassan ránk boruló estében a hazaúton fáradtan,
de magasságok élményeivel gazdagon, Isten iránti
hálával a szívünkben ereszkedtünk alá a Balaton partjai felé. Hálásan az élményekért és tanulságokért, az egymással és másokkal megélt közösségért, s hogy valóban Ő vezet és
tart meg minket: „Az ÚR, az én Uram ad
nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a
szarvasokét, és magaslatokon enged járni
engem.” (Hab 3,19)
Némethné Sz. Tóth Ildikó
lelkipásztor

KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ALKALMAI
A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN
Balatonkenesén a református templomban:
– December 3-7. Adventi Esték hétfőtől péntekig,
17 órakor a Gyülekezeti Házban
– December 24. Szenteste a hittanos gyermekek szolgálatával
16 órakor a templomban
– December 25. Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával fél 11 órakor
– December 26. Karácsonyi istentisztelet
legátus szolgálatával és úrvacsorával fél 11 órakor
– December 25. Evangélikus istentisztelet úrvacsorával 16.30 órakor
– December 31. Óévi hálaadás 17 órakor a Gyülekezeti Házban
– Január 1. Újévi istentisztelet fél 11 órakor
Balatonakarattyán (az Imaházban):
– December 25. Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával 9 órakor
– December 30. Vasárnap Óévi hálaadó istentisztelet 9 órakor
– Január 6. Új esztendő első vasárnapján istentisztelet 9 órakor
Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!
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A DV E N TI P R O GR A M OK
December 8-án, szombaton 18 órakor második adventi gyertyagyújtási ünnepség
lesz a Városháza előtti városi adventi koszorú mellett.
Gyújtsunk közösen gyertyát az adventi koszorún! A három lila és egy rózsaszín gyertyát vasárnaponként gyújtják meg az emberek, mindig eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő
fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.
A hit, a remény, a szeretet és az öröm töltse be szívünket az adventi hetekben. Engedjük át magunkat a
karácsonyvárás édes érzésének. Az adventi gyertyagyújtás alkalmából Dr. Balázs Pál atya oszt meg velünk lelki
gondolatokat, majd a katolikus hittanosok készülnek egy rövid műsorral.
Az ünnepi, adventi gyertyagyújtás után pedig
várjuk közösen Szent Miklós követét:
a MIKULÁST.
A piros ruhás és süveges, csizmát viselő, testes, tömött puttonyt cipelő hófehér szakállú Mikulás érkezését minden decemberben világszerte nagy izgalommal várják a gyerekek, hiszen
alakja egybefonódott az ajándékozással, annak örömével. Talán
nem mindenki tudja, hogy a Mikulás nem kitalált figura, eredeti
alakja valóban létezett, Szent Miklós püspök személyében.
Miklós valószínűleg Kr. u. 245-ben született a kis-ázsiai Anatóliában. Püspökként Myra városában élt, valóban piros ruhát
viselt és püspöki süveget, püspöki botot tartva a kezében!
Több legendát ismerünk életéből, melyek közül íme az
egyik.
Élt Myra városában egy szegény özvegyember, három fiatal
lányával. Annyira szegények voltak, hogy a lányok nem tudtak
férjhez menni, és a megélhetésük is gond volt. Miklós püspök
hírét vette ennek, és gondolt egyet. Bár ő is szegény volt, de
valahonnan éppen azelőtt kapott egy marék aranyat. Varrt hát
egy bársonyzsákocskát, s beletette az aranyakat. Este a lányok
lefeküdtek, de az ablakot nyitva felejtették. Ez éppen kapóra jött
Miklós püspöknek. Hajnalban, még kakasszó előtt a szegény
ember házához ment, a zsákot az ablakon bedobta. A ház lakói
alig hittek a szemüknek, mikor reggel meglátták a csodát.
Nyomban hálaadó imádságba kezdtek, és dicsérték az Istent,
mert e csodát csak ő tehette velük. Az apa most már férjhez adhatta lányait.
Persze Miklós püspök nem csak egy jót tett életében, számtalan esetben segített a bajba jutott embereken, elsősorban a
gyerekeken, árvákon. Myra kikötőváros volt, tele hajókkal és
tengerészekkel. Ők is védőszentjükként tisztelik, mert sok veszélyes vihartól megmentette őket a tengeren, imái által.
Ennek az emlékére jön el a Mikulás minden évben, a világon
szerte.

Szent Miklós mai követe
minden gyereknek elhozza ajándékát
Balatonkenesére is,
a Városháza előtti térre,
december 8-án, szombaton 18 órától.
Mi már nagyon készülünk, hogy a második adventi gyertyagyújtást és Szent Miklós mai követének látogatását közösen
ünnepeljük. Lesznek versek, dalok és a szeretett jeleként szerény vendéglátás is, ahol a Katolikus Karitász és a Kenesei Városvédők várnak mindenkit szeretettel.
M. Erzsébet nővér

A tettekben megvalósított
szeretet!
A Magyarok Nagyasszony Katolikus Karitász csoport tagjai minden évben Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén tesznek ígéretet, hogy a szeretet jegyében odaállnak a kicsik, a betegek, a rászorulók mellé, jótettel és
segítséggel. Árpád-házi Szent Erzsébet a példa számunkra, hisz ő nemcsak észrevette a
szükséget, hanem finom lelkülettel segített is
rajta. Természetesen a csoportnak mindenki tagja lehet, aki
szeretne részt venni a jótevő szeretet művében és minden
támogatást szívesen veszünk és köszönünk, hisz rengeteg
lehetőség van az adományok továbbadására. Ebben az évben
is tizenhatan tettünk ígéretet, hogy a Balatonkenesei Plébánia
területén (Balatonkenesén, Balatonakarattyán és Balatonvilágoson), Árpád-házi Szent Erzsébet példáját követve aktív segítséget nyújtsunk a testi és lelki rászorulóknak. Ezúton is
szeretném megköszönni Horváth Tiborné Évinek, hogy eddig gondos szeretettel vezette a Karitász csoportot és köszönöm, hogy most engem kértek fel erre a szolgálatra!
Árpád-házi Szent Erzsébet nevéhez több különleges esemény, csoda is kötődik. Leghíresebb talán, mikor a szegényeknek ment kenyeret osztani, de királyi családja ez nem
nézte jó szemmel. Meg akarták akadályozni, de a kenyerek
hirtelen rózsává változtak kötényében. Ennek emlékére az
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ünnepén kis kenyereket is osztottunk a szentmisék
után, és szívesen fogadtuk nagylelkű emberek adományait. Ez évben is szeretettel hívunk mindenkit december 8-án, szombaton este 18 órára a Városháza előtti térre, ahol a városi adventi koszorún egy kis műsort követően kigyullad majd a második gyertya fénye, és ezután
Szent Miklós követe érkezik teli puttonyával a
kicsikhez és nagyobbakhoz. A Katolikus KariÁrpád-házi Szent Erzsébet a szegedi
tász
idén is nagy szeretettel készíti adományokSzent Erzsébet templom üvegablakán
ból és támogatásokból azokat a jellegzetes piros ajándékcsomagokat, amelyek itt kiosztásra kerülnek. De persze nemcsak a gyerekekre gondolunk, hanem – immár hagyományosan – az idősebb betegeket is felkeressük otthonukban karácsony szent ünnepe előtt, egy jó szó, egy kedves mosoly és egy
kis szeretetcsomag kíséretében. Karácsony ünnepét pedig igyekszünk szebbé tenni a
rászorulóknak is – és lehetőségeinkhez mérten – támogatni őket. Ezt teszi lehetővé a
katolikus templomban Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsoló tartósélelmiszer-gyűjtés
meghirdetése is, amelybe bárki bekapcsolódhat, ha lehetősége van rá.
Itt szeretném megköszönni a helyi Önkormányzatnak, a Katica Pékségnek, a Marina
Portnak, a Nádas Csárdának, az Eleven Cukrászdának, a Party Pizzériának és a többi
helyi vállalkozónak, hogy ebben az évben is támogatták munkánkat!

Azoknak, akik támogatnak minket, azoknak, akik jó szívvel
gondolnak ránk, azoknak, akiknek a szeretet tettekben is megnyilvánul, azoknak, akiknek fontos a másik ember, egyszóval azt hiszem, mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk.
Horváth Jánosné Rózsika
a Magyarok Nagyasszony Katolikus Karitász csoport vezetője
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A művészeti iskola sikerei
Művészeti iskolás gyerekeink közül többen részt vettek az
október 13-i balatonszemesi regionális Reich Károly Illusztrációs Versenyen, ahol helyben adnak számot tudásukról a diákok. Kétszer másfél óra ált rendelkezésükre a rajzok elkészítéséhez. Először egy Mátyás-mondához készítettek illusztrációt, majd egy tanulmányrajz volt a feladat. A nagy izgalom
ellenére szépen helyt álltak tanulóink.

II. helyezett: Bocsi Jázmin Hanna 6.b
III. helyezett: Kara Kamilla Lola 5.o
Részt vettek: Boros Luca, Horák Vivien, Sulyok Fanni, Szabó
Hanna Abigél, Török-Kurucz Sára, Berecz Vivien, Várady Lilla.
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2018. november 10én Veszprémben, a Padányi Bíró Márton Katolikus Iskolában
megyei rajzversenyen szerepeltek a művészeti iskola diákjai. Nem volt könnyű feladatuk, csendéletfestés várt az 5-6. és a 78. osztályosokra egyaránt.
I. helyezett: Bocsi Jázmin Hanna 6.b
III. helyezett: Kara Kamilla Lola 5.o
Különdíjas: Berecz Vivien 8.o
Részt vett: Pavelka András 7.o
Felkészítő tanár: Gárdonyi Anikó
A megyei szavalóversenyen két alsó tagozatos
tanuló képviselte az iskolánkat. Kétkét verssel kellett színpadra állniuk. Mindketten aranyminősítést
kaptak a kiváló szereplésért:
Sulyok Fanni 4.o
Gyűrűs Lilla 3.o
Felkészítő tanár: Szabóné Németh Borbála
Szépül az iskolánk, nem csak a
felújítással. Igyekszünk a gyerekekkel is barátságosabbá varázsolni a
környezetünket. Ugróiskolát, székeket festettünk betonlapokra, falfestmény és mozaik is készül folyamatosan. Az iskola padjai
is felújításra kerülnek.
Gárdonyi Anikó
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letet tartottunk. 13án Vastag Éva keramikusművésszel
elkezdődött a készülődés a Mihálynapi vásárra: a nagycsoportosok agyagból készíthettek szép portékákat, Beni
óvó néni segítségével. 20-án, mint minden évben, tűzriadó próbát tartottunk,
melynek célja, hogy minden csoport a
lehető legrövidebb idő
alatt elhagyja az épületet.
21-én a Takarítási Világnap – ez természetóvó jeles nap az óvodában – alkalmával udvart rendeztünk, kisházakat takarítottunk. Közben szép, ízléses őszi dekorációk készültek a csoportszobákba, folyosóra, faliújságokra. Folyamatosan gyűjtöttük a vadgesztenyét a
Bölcsőde vásárra, és a szülők segítségével leadásra, melynek árát a csoportok kapták meg. 28-án
tartottuk az első kiemelt
néphagyományt, népszokásőrző jeles napunkat, a
Mihály-napi vásárt, melyen fizetőeszközünk a
gesztenyepénz. Minden
gyermek azokat a portékákat vehette meg, amelyek neki legjobban tetszettek. Köszönjük a szülők segítségét! Nagycsoportosaink vásári műsort
mutattak be. – 29-én a
gyerekek részt vettek a városi Mihálynapi Sokadalom rendezvényen, Anikó és
Zsófi óvó néni vezetésével, néptáncos
műsorral.

Sok őszi programunk volt
idén is az óvodában!
A beszoktatási, gondozási, nevelési
feladataink mellett nagyon sok program,
ünnep, jeles nap színesítette napjainkat.
A háromévesek életében jelentős időszak következik be az óvodába lépéssel,

a szülőtől való leválással, mely tapasztalataink szerint egyre zökkenőmentesebb
– persze egy-két kivétel mindig van.
Egészséges és biztonságos környezetet
alakítunk ki a gyermekek fejlődéséhez,
szükségleteihez igazodóan. Érzelmi biztonságot teremtünk nyugodt, családias,
derűs légkörben, s élményekkel teli, közös tevékenységek során erősítjük az
egymáshoz tartozás érzését. Visszatérő
óvodásaink azonnal birtokba veszik csoportszobáikat, a sok-sok játékot, örülnek
egymás viszontlátásának, barátaiknak.
A nehezebben szocializálható, lassabban fejlődő, a kiemelt figyelmet igénylő,
illetve a kiemelkedő képességű gyermekekkel való sajátos törődés pedagógusi
hitvallásunk része. Fokozott figyelemmel, egyéni bánásmóddal adunk esélyt a
gyermekeknek a legoptimálisabb fejlődésre. Kiemelt feladatunk, hogy minél több
időt, alkalmat és lehetőséget
biztosítsunk az elmélyült, szabad játékra, s a játékosságot
tudatosan alkalmazzuk tevékenységeink során.
Programjaink
Augusztus 31-én ismerkedő délelőttre hívtuk az új
gyermekeket, szüleiket, tájékoztattuk őket az óvoda
rendjéről, a szokásokról, szabályokról.
Szeptember elsején, az
első napon szeretettel vártunk minden óvodást és bölcsődést. 6-án szülői értekez-
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Október 4-e az Állatok Világnapja,
ugyancsak természetóvó jeles nap. Ennek alkalmával témahét keretében dolgoztuk fel a kérdést: sokat beszélgettünk
az állatokról, képeket, könyveket nézegettünk, rajzoltunk, festettünk, gyurmáztunk. Egy kislány családja meglepetésül elhozta papagájukat is. Köszönjük!
Ezen a napon a Zöld Óvoda program keretén belül Sali Éva turisztikai vezető
irányításával, Erdei állatok címmel játékos foglalkozás volt a nagycsoportosoknak. – 4-én vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés is zajlott.
Az Aprófalva csoport szülőkkel kirándulást tett Balatonfüredre, a Koloskavölgyi vadasparkba. 5-én nagycsoportosaink műsorral köszöntötték az időseket
a Sportcsarnokban, Anikó és Zsófi óvó
néni irányításával. Ugyancsak időseknek adtak rövid műsort a gyerekek a
Családsegítő meghívására, 9-én. – 12én tartottuk második néphagyomány-,
népszokásőrző jeles napunkat, a szüretet. A szülők jóvoltából idén is volt sok

Idősek Napja a Sportcsarnokban

szőlő, amit kóstolgathattunk és feldolgozhattunk. Rózsika óvó néni újra elhozta darálóját, Kati óvó néni a prést,
meghívtuk Teri óvó nénit is, és a szüreti
műsor és táncház után kezdődhetett a munka. A gyerekek lelkesen dobálták a darálóba a szőlőt, végül iszogatták a jó édes mustot.
Sajnos a hónap első két
hetében nagyon sokan megbetegedtek, hiányoztak.
15-étől gyűjtöttük a már
hagyományos „Ősz-kincsei”
kiállításhoz a terméseket,
terményeket, a szülők segítségével, valamint színesítettük a szüret eszközeivel (daráló, prés, puttony, hébér,
hordó, demizsonok), illetve
régi használati tárgyakkal.
Köszönjük a Keresztes csaKirándulás a Koloska-völgybe ládnak, Juhász Hajninak,
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Csetényi Györgynek és a szülőknek! –
Névadónk, Kippkopp születésnapját is
ünnepeltük azon a héten, hiszen 19 éve
vettük fel a Kippkopp nevet. Ez alkalomból 16-án kézműves játszóházat
szerveztünk szülőkkel, sokan éltek a lehetőséggel. 17-én délelőtt meseelőadást
nézhettünk meg, a Mesetarisznya előadásában, majd 18-án a székesfehérvári
Kákics népi együttes tartott táncházat.

hívására Márton-napi műsorukat mutatták be a nagyok Kati és Anikó óvó
nénik vezetésével, a Kultúra Házában.
A következő héten
szerveztük a már ugyancsak hagyományos Egészséghetet. Hétfőn a mozgás napja volt: Betti néni
zenés tornát tartott
mindenkinek. Kedden minden csoport ellátogatott Meláth Viola
gyermekorvoshoz, szerdán a Ficánka és Csipetcsapat Gyürüs Ervin fogorvosi rendelőjébe, az
Aprófalva csoportban pedig Thury Vivien tett látogatást, mivel gyermekei
Kippkopp szülinapi táncház
oda járnak. Csütörtökön
November 9-én Márton-napi nép- kóstolónapot szerveztünk, megvendétáncos műsort mutattunk be, előzőleg té- geltük egymást. A Csipet-csapat gyümahét keretében dolgozták fel a csopor- mölcssalátát, az Aprófalva zöldségfélétok a Márton-napot. Ez harmadik népha- ket mártogatósokkal, a Ficánka pedig
gyomány- és népszokásőrző jeles na- magvakat, aszalt gyümölcsöket, mézet
punk. Gyönyörű libás alkotások kerültek kínált. A küngösi Szent Kinga Éléstára
ki a faliújságokra; verseket, énekes játé- felajánlása pedig, hogy megízlelhettük
kokat tanultunk.10-én a NABE meg- az általuk készített termékeket, szörpö-

Mihály-napi előkészület – keramikusfoglalkozás

ket, lekvárokat. Köszönjük Makainé
Ancsának!
19-én az ÁNTSZ prevenciós program
keretében egészségmegőrző foglalkozást
tartott, fogápolás témában.
24-én a Szülői Szervezet, Tóth-Renczes Kata irányításával Katalin-bált
szervezett, melynek bevételét az óvodás
gyermekek számára kívánják fordítani.
30-án őszbúcsúztató délelőtt során
bábelőadást mutattak be az óvó nénik, a
gyerekek őszi versekkel, dalokkal búcsúztatták az évszakot. A Ficánka csoport pedig átadta a stafétát az Aprófalva
csoportnak, a tél évszakfelelősének.
Vargáné Dobó Katalin
óvodapedagógus

Szent Mihály-napi Sokadalom

Márton-nap
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hátráltatták, de nagyon jó évet zárhat,
hiszen öt világbajnoki címet és két világcsúcsot tudhat magáénak 2018-ban.
Hálás mindazoknak, akiknek támogaÉvértékelő beszélgetés Simon Csaba világbajnok erőemelőnkkel
tásával lehetősége nyílt ezekre a megmérettetésekre eljutnia, és nagyban hozzájáAz év végéhez közeledve beszélgettem Simon Csabával a mö- rultak sikeres felkészüléséhez. Ezúton is szeretné köszönetét
götte álló időszakról, versenyeiről, sikereiről, valamint a jövő kifejezni a támogatóinak:
évi terveiről.
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Városunk többszöVáyer Zoltán – Kerigon Távfelügyelet
rös világbajnoka a
Koczor család
2018. évben ismét több
Globe Dental Fogászati Centrum
rangos versenyen megVarga Tibor – árufuvarozó
mérettette magát. ElsőSzijártó Csaba – Hotel Marina Port
ként a június 9-10. köVass Péter – Vass Gumiszerviz
zött megrendezésre keBerta Károly – Fregatt Presszó
rülő WRPF Tournament
Szabó Lajos – autószerelő
Felhúzókupán, LillafüMészáros István
reden. Itt Open kategóEleven Lajos
riában indult a 90 kg-os
Hajdu Szilvia – Sorompó Kisvendéglő
súlycsoportban, és raw
Revuczky Karion
(felhúzóruha nélküli)
versenyszámban, 270
kg-mal első helyezést
ért el.
Majd a szeptember
16-23. között Egerben
megrendezett GPC Világbajnokságra látogatott el, ahol masters III.
kategóriában és 90 kgos súlycsoportban raw
és equipped (felhúzóruhás) versenyszámban is
a súlyok mögé állt. A
Hotel Eger & Park szálloda adott otthont ennek a nemzetközi rendezvények, ahol 31 ország képviseltette magát. Csaba két világbajnoki aranyéremmel tért haza.
Október 15-21. között a szlovákiai Trnava városban található City Sport Hall sportkomplexum adott helyet a
WUAP által kiírt világbajnokságnak, ahol 24 ország versenyzői szerepeltek. Csaba itt equipped és raw versenyszámban is indult a masters III. kategóriában, a 90 kg-os
súlycsoportban. Mindkét megmérettetésén világcsúcsot állított be, és ezzel természetesen ismét két aranyéremmel
gazdagodott.
Az amerikai egyesült államokbeli Florida államban található Orlando városában szervezte meg világbajnokságát
november 5-10. között a WPC világszervezet. A nemzetközi megmérettetésnek a B Resort & Spa hotel adott otthont, ahová 46 országból érkeztek a versenyzők. Az USA
államain kívül képviseltette magát (a teljesség igénye nélkül) többek között Ukrajna, Oroszország, Kazahsztán,
Azerbajdzsán, Olaszország, Franciaország, Németország,
Csaba elmondta, hogy a jövő évben természetesen szeretne
Kanada, India és természetesen Magyarország is. Csaba a ugyanezeknek a szervezeteknek a világbajnokságain részt
90 kg-os súlycsoportban indult. Equipped felhúzásban má- venni, ily módon méltóan képviselni hazánkat és településünket.
sodik helyezést, raw kategóriában pedig az első helyezést
A 2018-as évben elért eredményeihez ezúton is gratulálok,
érte el. Egy arany és egy ezüstérem büszke tulajdonosa lett. és sérülésmentes új versenyévet kívánok.
Elmondta, hogy felkészülését és versenyzését sérülések
Szabó Tamás

„Ötszörös világbajnok lettem”
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zonban történtekről. Nem szeretném kifelejteni a horgászfeleségek remekműveit sem: a gyönyörűen kivitelezett, jobbnál jobb ízű, csábos sütemények halmazát varázsolták az
asztalra. Szinte természetes, legalábbis
számomra, hogy a délután további óráiban a sofőrök kivételével más nem nagyon bontogatta az üdítős palackok kupakjait. Szürkületkor nosztalgikus dallamok csábították táncra a nassolva beszélgető társaságot, Tóth Zoltán „Totya” vezérletével. A rövid szünetek alatt
csendesen tervezgettük az egyesületünk
közös jövőjét, majd elnökünk, Tóth

Szezonbúcsúztató a horgászkikötőben
Mára már szinte hagyománnyá vált
horgász egyesületünk életében, hogy
úgymond szezonzáró rendezvénnyel búcsúztatjuk el az esztendőt. Így történt ez
év november 10-én is. A megszokott,
közös disznótorok helyett – amikor még
mi magunk, saját kezűleg dolgozhattuk
fel és ízesíthettük a pecsenyéket, kolbászt s a különböző hurkákat – most
boltban vásárolt húsokból készültek az
ízes falatok. Két nagyszerű horgásztársunk s barátunk, Nyúli László, valamint
Pálmai Gergő vállalták fel a szervezés
lebonyolítását és az ételek elkészítését.
Nem kis feladat várt rájuk, miután több
mint hatvan társunk jelezte részvételi

Bayer Emil: Karácsony
Kis falumban szikrázik a hó, ragyog a fény
a karácsonyi ünnepkör első reggelén.
Boldog vagyok Isten tenyerén.
Sürög-forog a konyha népe
Éppen cseppen egy kappan vére.
Telik a nap, lemegy a nap
Lassan kigyúl a csillagok fénye
Ünnepre készül a házunk népe.
Karácsonyfán gyúlnak a színes fények
Valóra válnak gyermeki remények.
Családi vacsora, ízes, finom étek,
Majd bűnbánat.
Legyen multé a sok-sok vétek.
És én már az éjféli misére készülök
Akárcsak a drága őseim, az ősszülők.
Éjfélre jár,
Az utcán ballagok.
Elmélkedem, s nagyokat hallgatok.
Belépek a templomba,
s míg figyelem
az ékes szavú papot,
Felidézem a kettőezer tizenhat év előtti
csodás napot…
Vándorlás, Betlehem, istálló, jászol…
Félreteszi búját, aki most gyászol.
A mennyei zenekar csodás melódiát játszik,
Mindebből semmi se, de semmi se látszik,
Mintha az égből zengene egy nagyszerű ária.
Együtt a Szent Család: Jézus, József, Mária,
És jönnek már a napkeleti bölcsek
s a pásztorok:
Halleluját zeng szívből sok-sok torok.
Most felocsudok, térdre borulok.
Így szól alázatos imám:
„Csak vezess Uram végig és fogd a kezem,
Míg boldogan a célhoz elérkezem.”

szándékát, előre befizetve a személyekre
kikalkulált részvételi díj összegét.
Hosszú esztendők óta mindnyájunk
számára sokat jelentenek az általunk
„szezonzáró buliknak” elnevezett együttlétek. Sok-sok esztendő alatt kialakult barátságok, a természet iránt érzett
szeretet s közös horgászszenvedélyünk
erős egységgé kovácsolta tagjainkat.
Természetesen közöttünk is előfordulnak viták, sőt néha a vezetőség is hibázhat, hisz mi elsősorban horgászok, s nem
bürokraták vagyunk. Ám az összefogás
és jogi tanácsok segítségével sikeres volt a
feltárt hiányosságok
pótlása, valamint a törvényi előírások megfelelési szintjének elérése.
De vissza a nap további eseményeire! Miközben szakácsaink s
az őket segítő szorgos
kezek az ételeket készítették, a többiek kisebb csapatokba verődve, hangos nevetések kíséretében idézték fel nyári élményeiket – természetesen megtörtént poénokkal teletűzdelten,
sőt azokat felnagyítva úgy, ahogy az
igazi horgászokhoz illik. Voltak, akik a
vöröskő mólón sétálgattak a kellemes
napsütésben, elköszönvén – legalábbis a
téli hónapokra – imádott Balatonjuk
kéklő vizétől, annak csodálatos állatvilágától. A nap legnagyobb meglepetését
azonban a közös ebédet készítő barátaink okozták, ötfogásos remekművükkel
bevezetve mindnyájunkat az ízek csodálatos világába. Csülkös lencseleves, csülök savanyú káposztával, csülök grillezve, tarjaszeletek grillezve és csirkecombok, ugyancsak grillezetten elkészítve. Köretnek tört
krumplit fogyaszthattunk, különféle savanyúságok kíséretében.
El kellett ismernünk:
„Fiúk, ez igazi férfimunka volt!” Köszönjük!
A délután hátralévő
részében a barátok ismét egymásra találtak,
s folytatták a korábban
félbemaradt élménybeszámolóikat az idei sze-

Csaba köszönte meg a rendezvény szervezőinek, a kitűnő ételek elkészítőinek s
a megjelent horgásztársaknak a közösségért végzett, egész esztendei, önzetlen
munkát. Majd ismét felhangzottak a hetvenes évek slágerei, s ki-ki vérmérséklete szerint, korát meghazudtolva perdült táncra párjával.
Kedves Horgásztársaim, Barátaim!
Kívánom Nektek, hogy a jövő esztendőben ugyanonnan folytathassuk együtt,
ahol most abbahagytuk! Addig is adjon
a Jóisten erőt s egészséget, sok örömöt
családtagjaitokkal együtt az új esztendőben is.
Baráti öleléssel:
Id. M.S.
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Nyikos János Porcica utca című gyerekverskötetét novemberi lapszámunkban (a 37. oldalon) mutattuk be, mely szerzőjén keresztül, aki itt nőtt fel, bizony ezer szállal kötődik Keneséhez. A kötet és a versek eddig a legkifinomultabb ízlés próbáját is
kiállták. Nyikos Jánossal beszélgettünk arról, mitől jó egy gyerekvers, és hogyan lesz a költő.
– Kezdjük a legfontosabbal. Miből
lesz a költő?
– Sokféléből. Én
korábban ötvös-ködtem. A kreatív részét
szerettem, de mára
elveszett a kedvem
hozzá. Zavart a
szemlélet, hogy még mindig grammra
mérik ezt a munkát, és nem nézik, az ötvös mennyi energiát fektetett bele. Amikor az ember így dolgozik, egy idő után
beleáll a robotba, hogy egyáltalán fenn
tudja tartani magát, s ez idővel megöli a
kreativitást. Számomra itt lett vége.
– Tehát esetedben ötvösből lett a
költő. Mi volt az indíttatás?
– Gyerekkoromtól fogva szerettem olvasni. Estelente, amikor már le kellett
volna tennem a könyvet, én a paplan alá
vonulás gyakorlatát folytattam, meg is lett
az eredménye: a szemem egy hónap alatt
két dioptriát romlott. – Hogy az iskolában
mi volt meg bennem a könyvekből? A
szókincsemet mindig szerették a tanárok.
De sose tűntem ki, mert nem akartam. Úgy
gondolták, többre vagyok hivatott, viszont
én nem tettem le semmi teljesítményt.
Nem voltam túl motivált, szerepelni sem
szerettem. Szerepelni sem, ala-koskodni
sem, akárcsak ma.
Tehetség van a családunkban, és többen is nagyon szeretnek olvasni: aput, a
nagybátyánkat sokat láttuk könyvvel a
kezében. Olyan, aki írt volna, eddig még
nem volt. – Ha lesz, valaha életrajzíróm,
meg fog küzdeni azzal, hogy összerakja a
gyerekkoromat.
– Hatások? Kedvenc irodalmi korszakod?
– A két világháború közötti irodalmon nőttem fel, meg azon, amit a környékbeli könyvtárakban el lehetett érni.
Persze, kortársakkal is próbálkoztam –
köztük, a korra jellemző módon, – vietnami, NDK, japán és egyéb szerzőkkel,
viszont, mikor azt éreztem, a Hamletet
olvasom újra meg újra, csak más köntösben, lankadt az érdeklődésem.
– Olvastál, és a verselés magától
jött?
– Igen. Ti-zenegynéhány évesen elküldtem bírálatra a verseimet Tóth Erzsébetnek. A magam logikájával persze
a rosszakat válogattam ki, így visszakaptam, hogy jók, de mégsem elég jók,
mert nincs még mögöttük élettapasztalat.

„A minőség mindenek felett”

A biztatás úgy
szólt: ne hagyjam abba. Hát
Beszélgetés Nyikos Jánossal, a Porcica utcából
erre persze azonnal abbahagytam, mert nem így képzeltem a felfede– A gyerekeknél komolyabb közönsézésemet. Egy görög bölcs mondta: nem get nem találsz.
írok verseket, mert amilyeneket szeret– Tőlük rögtön jön a visszajelzés,
nék, olyat nem tudok, amit meg tudnék, hogy valamit jól csináltál-e, avagy sem.
azt nem érdemes. Én is így voltam vele. Őszinték, amit felnőttkorban nem sokan
Olvastam József Attilát tizenhat-tizen- vállalnak be.
hét évesen, és fogtam a fejem: úristen,
– Kettes számú kedvenc?
mit tud! Helyén van minden, időmérté– Még mindig gyerekversben?
kes, és még rímel is…!
– Mondjuk!
A versírással aztán minden rendes
– Szögletesen nézem ezt a kérdést,
ember felhagy előbb-utóbb, mert meg mert úgy gondolom, vagy a legjobbat,
kell élnie valamiből. Úgy látszik, vala- vagy semmit. A prózában megengedőbb
hol én is rendes ember vagyok, nálam is vagyok, talán mert nem vagyok prózaelmaradtak így.
íróalkat. Ott több kiemelkedően jó szerzőt tudok említeni: a korábbi időkből
Benedek Eleket, a mostaniak közül Csukás Istvánt, Lázár Ervint.
– A költők közül Nemes Nagy Ágnes?
Neki is erős gyerekversei voltak.
– Igen, az ő egyik verse is ott volt
azok között, melyeket olvasva rájöttem,
hogy figyelni kell a verslábakra, a ritmusra… Nagy verstani reveláció volt
számomra. Ezek indítottak arra, hogy
mára bennem kialakult néhány dolog,
hogy a versekben mit, hogyan szeretnék.
Tersánszky még az, akit nagyon kedvelek, de nem csak a gyerekeknek írt
könyveit. Švejk és Kakuk Marci nálam
egymást váltják. Tersánszkynak messze
– Kik a kedvenceid – úgy is kérdez- magasabb polcon kellene lennie a mai
köztudatban.
hetem, legközvetlenebb hatásaid?
– Az első és a legfontosabb Weöres
Sándor. Nem véletlenül emlékeztet a Porcica utca megjelenése a Bóbitáéra. Amikor
nyomdába vittem a könyvet, mondtam a
Bóbita adatait: 16x19 cm, kemény borítás…
„A mindenséggel mérd magad” –
igaz, ezt József Attila írta –, de ha gyerekversekkel foglalkozol, a mindenség
nálunk Weöres. Akkora hatása a magyar
gyerekversek irodalmára, mint neki,
senkinek nincs. Tudom, ő félig-meddig
nem is vette komolyan a gyerekverseit,
hiszen abban a korban a gyerekirodalom
több szerzőnek is menekülőút volt. Csak
az irodalmat ott, akkor olyan emberek
csinálták, akik a menekülőpályán is A Porcica utca illusztrátora, Nikolausz Krisztián
rendkívüli tehetséget mutattak.
A kortárs gyerekirodalommal az a
Tulajdonképpen nekem is menekülőút a gyerekvers, de azért, mert nem fo- problémám, hogy túl didaktikus és feszt
gok és nem is akarok komoly dolgokat oktatni akar – már ott járunk, hogy megmondjuk, a gyereknek hogyan kell felírni. Komolyabbat akarok. (nevet)
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dolgoznia a halált és más, az ő életkorában érthetetlen jelenségeket. Ezektől tartózkodom.
– Könyved illusztrátorával, Krisztiánnal hogy ismerkedtél meg?
– Három nappal idősebb nálam. A
kapcsolatunk már óvodás korunkban
kezdődött, s aztán egy iskolába, gimnáziumba jártunk. Mindig tudtam, hogy
Krisztiánnal fogunk majd közösen csinálni valamit. Annak idején együtt jártunk rajzolni – Ő tökéletesen más stílusban rajzolt, mint én. Én abbahagytam, ő
nem. A könyvemnél gondoltam, csináljuk ketten a rajzokat, de nem vagyok kitartó. Két verset nem tudtam egy stílusban megrajzolni. Krisztián aztán elmélyült benne. Neki is ugyanazok a versek
tetszenek a legjobban, amik nekem.

Nyikos János rajza saját verséhez

– Fontosak a megérzéseid?
– Ha hallgatni nem is, de figyelek rájuk. Viszont véletlenek nélkül nem szeretném az életet. Ahogy öregszem, egyre
derűsebb leszek – ami a jobbik személyiségfejlődési út ugyan, de ebből is látszik, hogy nem vagyok igazi magyar
költő (nevet) – és egyre könnyedebben
veszem a véletleneket is.
– Szóval verseltél kamaszkorodban,
majd abbahagytad – és most itt egy kötet. Mi történt közben?
– Mikor meguntam az ötvösséget,
kimentem Németországba dolgozni.
Hétvégente jártam haza. Gondoltam, a
fiamnak mindig hozok valamit – így
lettek a versek. Annak idején azért
hagytam abba az írást, mert nem tudtam
olyat, amilyet szeretnék, de ahogy néztem ezeket a verseket, gondoltam, elég
jók. Ez még azért kevés lett volna ahhoz, hogy megjelentessem őket, így ezúttal is köszönöm mindazoknak –
anyuéknak, keresztanyámnak –, akik
nógattak, támogattak. A könyv az
utolsó percig alakult, még a nyomdába
kerülés előtt is változtattunk rajta. Úgy

voltam vele, idő van bőven, legyen
minden tökéletes. Krisztián három évig
rajzolta. Végül a nyomdai előkészítéstől kezdve mindent magunk csináltunk, így a könyvkészítés technikai részébe is beleláttam.
– Ami a verseidben – legalábbi nekem – igazán meglepő, az az időmérték
volt. Nem gyakran találkozunk vele ma.
Melyik a kedvenc verslábad? Melyiket
használod a legtöbbet?
– A trocheust. (Egy hosszú és egy rövid szótagból álló, három mora értékű,
ereszkedő versláb.) Úgy akartam írni,
hogy ne lehessen rosszul olvasni. A jambust szerintem nagyon könnyen el lehet
rontani olvasás közben, és teljesen elmegy
tőle a ritmika. – Kosztolányi mondott valami olyat, hogy akkor szép egy vers, ha
úgy kezdődik: „Az ég”. Az pedig jambus.
Szóval nehéz ebben igazságot tenni.
A többi verslábat is szeretem, persze.
Például a „Szeptember végén”, Petőfitől, annak a ritmusát mindenki ismeri.
„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok…” Nálam is van ilyen lüktetésű
vers, megírtam én is a magamét, ez a
„Tavon”. „Éjjel a tájat a hold süti be…”
Direkt belerontottam a ritmusba, hogy
mégse legyen teljesen olyan. A téma természetesen a Balaton, ez egy kenesei
vers. Kitekint időbe, térbe – a kozmoszba, a Pegazus csillagképre, majd
vissza, elég jól sikerült mozgatni a kamerát. Az elmúlásról szól, s benne van
az a melankólia, ami mindig előjön belőlem; nem tudom, örököltem, vagy
gyári alapállapotom… Gyerekkoromban a „Nyári este” volt Weörestől az
egyik kedvenc versem. „Árnyak sora ül
a réten. / Nyáj zsong be a faluvégen.”
Csendes, visszahúzódó hangulatú vers.
Ha van olyan három gyerek, akik érzik
és szeretik, akkor talán az én soraim is
szólnak hozzájuk.
– Ehhez nagyon a kezedben kell lennie a verstani ismereteknek. És nem csak
az elméletnek – a gyakorlatnak is.
– Jó, ha az ember tartja magát a formához, mert kordában tart. Néha az is
visz előre. Vannak jó szabadversek, Füst
Milántól is szeretek nem egyet. De a
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szabadvershez igazán költőnek kell
lenni, tudnia kell az embernek ahhoz is
„rendesen” verset írni. A minőség mindenek felett.
– Nemcsak a melankólia jellemző a
verseidre, hanem a játékosság, az élvezetes nyelvhasználat is.
– A szóvicc
egyszer használatos valami: elhangzik és vége.
Jobb szeretem azt,
ami elemel a hétköznapokból.
Amiből a gyerek
is sejti, hogy a
nap mint nap látott világ mögött-fölött van egy más,
egy – szerintem – komolyabb valóság.
Minél korábban megismerik ezt a gyerekek, annál valószínűbb, hogy reálisan
fogják látni a világot.
– Az alakjaid is eredetiek. Macska
Tamásban van valami emberi, vagy csak
egy kortünet?
– Van benne némi öngúny, mert a
testvérem, Zoli és én úgy tűnhetünk
néha, mint akik a múltban élnek – holott
csak nehezen vesszük a hiányzó morális
tartást a világból. Macska Tamás is
ilyen: „Nincs a modernkori koszban
anyag már” – mondja.
A „Kitüntetés” valóságos sztorin alapul, Zolival esett meg. Kiskorában a lépcsőházban játszottak, s miután hazaért,
mesélte anyunak: Anyu, kitüntettek! –
Mivel, kisfiam? – Egy néni azt mondta,
tűnjek ki a lépcsőházból, azonnal!
– Folytatás?
– Mindenképpen szeretnék egy második kötetet. Többek között azért döntöttem a magánkiadás mellett, mert nem
akarok megélhetési verselést csinálni.
Az a minőség rovására megy - a menynyiség pedig soha nem fog átfordulni
minőségbe.
Mondják, az ember teljes életéhez
három dolog szükségeltetik: hogy legyen gyereke, ültessen el egy fát, és adja
ki a könyvét. Gyerek megvan, fa megvan, és most már a könyv is.
Nagy Krisztina

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a Kultúra Háza, a Könyvtár és a Tájház
a két ünnep között és január első hetében
zárva tart.

Nyitás: 2019. január 7-én.
Megértésüket köszönjük!
Közművelődési Intézmény és Könyvtár
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szÁz Éve…
Dicsőség légyen ott fenn az Istennek,
Békesség légyen földön az embernek,
És jóakarat mindenféle népnek és nemzetségnek!
(Erőforrás – imádságok és egyházi énekek
a Harcoló honfiak részére. Kolozsvár, 1916)
A legszebb, legboldogabb karácsonyi ünnep
1918-ban bizonyára Kocsi Sándor családjánál volt.
Négy év oroszországi fogság után végre együtt lehetett a kis család.
A fiatal, 24 éves kenesei gazdálkodó 1914. június 4-én kötött házasságot Mosberger Máriával,
Lajoskomáromban. Az általános mozgósításkor
Győrben kellett jelentkeznie és augusztus 12-én már
el is indult az orosz frontra, a 19. gyalogezred 3.
Mars századával.
A harci események folytán megsebesült, kórházba került. Az 1915. január 5-én kelt levelezőlapon a következőket írja:
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A megőrzött tábori levelezőlapok 3-4 hónap késéssel érkeztek a címzetthez.
Így értesült kislánya, Piroska születéséről. A feleség
beszámol a gazdaságban folyó munkákról, tanácsokat
kér. A férj meg fényképeket
kér és egy kis pénzt (9 koronáért adnak 1 rubelt).
Soha nem felejtkezik meg
a szomszédok és a családtagok üdvözléséről. Még anyósának is ír.
„Kedves Anyám! Kívánom
az Istentől, hogy ezen pár sor
írásom a legjobb egészségben érje. Én hála Isten egészséges vagyok, melyet mindnyájuknak is kívánok.
Kedves Mama, kérem legyen hűséges gondviselője a
kis családomnak, majd ha az Isten szerencsésen hazasegít, már
kevesebb gond jut egyre. Írjanak a papa felől, és hogy a kislány
hogy viseli magát, nem volt-e beteg.
Kívánok boldog Karácsonyi és Új évi ünnepeket. Isten velük, a viszontlátásra. Maradok szerető vője, Kocsi Sándor”

Kocsi Sándor 1915. január 5-én írt levelezőlapja

„Kedves feleségem, tudatom Veletek, hogy még élek, és
hála Istennek, egészséges vagyok. Csak az a baj, hogy fogoly
vagyok messze tőled, Ázsiában. Kedves feleségem, ha az Isten
engedi és élek majd, a háború után viszontlátjuk egymást. Kedves feleségem, mást nem írhatok, mert nem szabad. Tiszteltetem a szomszédokat, titeket meg ezerszer csókollak.
Tisztelettel szívből szerető férjed, Sándor” Nikolsk
Ussoriski 3. láger, Oroszország

Kocsi Sándor levelezőlapja, melyet anyósának írt

Szomorú hadifogságom emléke 1915 Kelet-Szibéria
(Kocsi Sándor a fegyveres katona mellett álló férfi)

Két évi kemény munkavégzés, vasútépítés után Tokoriba
helyezték. Hiába várta a levelet hazulról, a feleség egy raktáros tudósításából tudta meg, hogy nem jó helyre címezi a lapokat.
1917. július 1., újabb cím: Petrozavodoszk. Okt. 27. Novgorod. Kocsi Sándor 1918. áprilisi lapján arról panaszkodik,
hogy már egy éve nem tud a családjáról.
A Vöröskereszt segítségével hadifogolycserére került sor
Oroszország és Magyarország között. Kocsi Sándor 1918. július
20-i tudósításában írja: „Ha az Isten segít, rövid idő múlva viszontlátjuk egymást… Ssokszor megcsalt a remény, de az a tudat vigasztal, hogy talán már elég lehetne a sok nélkülözésnek
és szenvedésnek. Már nagyon szeretném a kis Piroskát látni.
Üdvözlöm a szüleinket, téged számtalanszor csókol férjed,
Sándor”
Végre elérkezett a várva várt hazautazás! Vonattal jöttek,
és Kocsi Sándor útközben a nagyobb helységek nevét karjára
tetoválta.
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Közeledik a karácsony, napról napra. Szép
lassan elkészülsz mindennel. Még az utolsó adag
bejglit lázasan tolod be a sercegő sütőbe, egy-két
porcicától megszabadítod a lakást… fa felállítva,
hangulatos fények bekapcsolva, és jöhetnek is a
szent napok. Készen vagy.
De tényleg készen vagy? A lelked felkészült? Képes vagye kitárni a szíved annak a Kisdednek, aki életed Megváltója
akar lenni? Akarod-e egy percig is engedni, hogy a karácsonyi
csoda magával ragadjon, hogy egy pillanatra kizökkenj a megszokott hangulatodból, és csak elmerülj a szeretetben, az Isten
szeretetében? Akarsz-e majd ott állni a fa alatt Istennel, a családoddal: csak ti? Egy közös meghatározó pillanatra – készen
állsz erre?
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Másként a szeretetről…

Kedves Olvasó! Azt szeretném elmondani, hogy Isten szeret téged! Persze kicsit butának hathat ez a dolog, de nem ismerlek, nem tudom, milyen az életed, fogalmam sincs, hogy
mik a küzdelmeid, és nem is azért írok, hogy kioktassalak.
Azért írom pont ezt neked, mert szeretném, ha éreznéd a karácsonyt, a szeretetet. Persze még mindig fogalmam sincs, hogy
ki vagy, de most már úgy gondolok rád, és a te családodra,
mint akiket Isten szeret. – Az jutott eszembe, milyen is lehetne,
ha mi beszélgetnénk a szeretetről, Istenről, a karácsonyról.
Gondolatban talán kávéznánk is egyet. Ezen a találkozón azt
kérdezném tőled: milyen érzés neked, hogy szeretve vagy? Azt
remélném, hogy elmondod: biztonságban érzed magad, a szeretet ad neked önbizalmat az élethez, a szeretet határozza meg
a kapcsolataidat, hogy szeretet nélkül nem tudsz élni. Ebben a
szeretetben növekszel, viszonyulsz másokhoz, hozod meg a
döntéseid a mindennapokban. Érzed, hogy értékes vagy, és
örülsz, hogy ez értelmet ad az életednek. Igen, szeretnek téged
úgy, ahogy vagy. Annyira jó neked. Javasolnám, hogy játszszunk nevetőset, és kacagjunk egymás mosolyába nézve. Az
igazi szeretet felszabadít. Utána talán egyszerűen csak csendben lennénk. Azt éreznénk, hogy ebben a szeretetben a legjobb
elmerülni, miért nem mindig ezt csináljuk? De ha őszinte akarok lenni, kicsit félek, hogy esetleg nem így történne a találkozásunk. Magam miatt is, meg miattad is. Talán az se tetszene,
ha te másképp gondolkodnál a szeretetről, Isten szeretetéről és
nem úgy értenéd, ahogy én. Annak se örülnék, ha elmondanád,
hogy nem érzed magad értékesnek. És persze rettegnék tőle,
hogy kiderül, ez velem is pont ugyanígy van. Azt hiszem, hogy
nem tudnék veled nevetni, mert talán én sem hinnék benne,
hogy a szeretet milyen óriási, és hogy Isten szüntelen szeret
minket. Te hinnél benne? Ezt egyedül te tudhatod. Mégis úgy
érzem, el kell mondanom: a szeretet minden felett áll. Igen,
Isten szüntelen szeret téged, nem csak karácsonykor. Talán ott
ülsz, a kezedben az újsággal, és csak ennyire van szükséged.

Arra, hogy újra higgyél benne, hogy ez a valóság átjárhatja az
életedet. És tudod miért? Mert Isten szeret téged. És természetesen azért is, mert karácsony van.
Kérlek, fogadd nyitott szívvel a karácsony szeretethimnuszát:
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező...
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi
süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan
megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az
öregek otthonában karácsonyi énekeket
zengek, és minden vagyonomat segélyként
elajándékozom, de a családom felé nincs
bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal
és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de
Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg,
miről is szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos, az időszűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már
az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.

A szeretet nemcsak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél,
mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek,
a számítógépek elavulnak.
De a szeretet ajándéka megmarad.
M. Erzsébet nővér
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saját képünkre formálni, nem tudjuk
éppen aktuális elvárásaink szerint
alakítani. Ő biztos sarokpont.
Talán ez a gyökere annak,
Mottó: „Balga vágyak helyett többet
Az adventi készülődés elkezdődött! Ha
hogy vannak, akiknek a karáér, ha megérted, amit kell, s jókor
kimegyünk az utcákra, fénylő füzérek, csilcsony gyönyörű ünnep, és vanvagy jó helyen.”
logó díszek, feldíszített karácsonyfák, vának, akik alig várják, hogy túl leKowalsky meg a Vega
sárlásra ösztönző reklámok özöne vesz kögyenek rajta. A karácsony igazárül minket. Talán még küzdünk
ból nem a tárgyi ajándékokról
ellene, de mégis, valahogy elszól, nem a feldíszített lakásról,
kezdünk arról álmodozni, hogy
nem az égőkkel teleaggatott fámilyen legyen a karácsonyi aszról. Személy és személy közötti
tal díszítése, hogyan dekoráljuk
kapcsolatról. Bármilyen egya szobákat, az ablakokat. Bevalszerű lehet a karácsonyi asztal,
lom, én is vettem már új karácsoha a körülötte ülők szeretettel
nyi ablakdíszeket, tervezem az új
néznek egymásra, és roskadozkarácsonyi asztalterítőt, nézegehat finomságok alatt, ha a körütem a méteráruboltok kínálalötte ülők nem egymásra figyeltát…, szinte már látom is, milyen
nek, hanem csak az okoseszköszépek lesznek a kolostorban!
zeiket nyomogatják. Lehet,
Egyre több vágyakozás ébred ilyenkor a szívünkben, elter- hogy csak jelképes ajándékot adunk egymásnak, de ha azt
vezzük milyen öröm lesz az ajándékok bontogatása, milyen jó csupa figyelemmel és szeretettel tesszük meg, akkor kivirul a
lesz együtt a karácsonyi asztal körül, milyen jól fogjuk együtt másik személy. Azt hiszem, a karácsonyt nem véletlen nevezik
eltölteni a karácsonyi ünnepet. Ugyanakkor, ha közvetlen ka- a szeretet ünnepének. Csakhogy ez nem tárgyiasított szeretet,
rácsony előtt beszélgetünk az ismerősökkel, sokan épp az el- hanem mélyen átérzett, ahol a másik személye és létezése fonlenkezőjét mondják el. Hát igen, még nem vették meg az ösz- tos és értékes számomra. Ez az az alapvető vágy, aminek a beszes ajándékot, de majd az utolsó nap, a közeli bevásárlóköz- teljesülését keressük karácsony ünnepén: szeretve lenni és
pontban lesz idő pótolni. A karácsonyi menü? Hát igen, voltak érezni, hogy fontos és értékes vagyok a másik ember számára.
tervek, de mostanra alig maradt belőle. A közös ünneplés? Hát Ennek lehet jele az ünnepi asztal és az ajándékok is. De ahol a
igen, annyira fáradt vagyok én is, a többiek is, hogy remélem, belső vágy nem teljesül, csalódás és beteljesületlen várakozánagyobb vita nélkül megússzuk az ünnepet. Valami, valamikor sok maradnak, fájdalmas üresség. Érezzük, hogy valami törelcsúszott. A vágyak novemberben még megvoltak, a valóság ténhetett volna, de nem történt meg.
december végére más lett. Mi történt közben? Valahogy a karácsony ünnepe leszűkült a tennivalókra, az ajándékokra, az
ünnepi eseményekre, összejövetelekre. Akciók a boltokban, hitellehetőségek tömkelege, karácsonyi vásárok minden elképzelhető helyen. Nem rossz, hogy vannak! De elég?
2017
karácsonyán Pál Feri katolikus pap és mentálhigiénés szakember a
szentmise-prédikációjában nagyon érdekes gondolatot fogalmazott meg. Mi „egy
olyan világban élünk,
ahol örömmel veszszük a kezünkbe a
tárgyakat, és nagy élEgy keresztény ember számára az ünnepi asztal pedig nemvezettel fogjuk az csak a családról és a vendégekről szól, hanem egy másik Szeokoseszközeinket és mélyről: ott van az Ünnepelt is. Mi az ünnepi asztalra kihelyeszemélyre
szabjuk zünk egy terítéket Jézus számára is. Egy ikont Betlehemről, ég
őket. … De akár így az ikon előtt egy gyertya, és amikor az étkezés előtti imát
is mondhatnám, hogy mondjuk, tudjuk, hogy Ő is velünk van. Az Ünnepeltet ünneamikor örülünk ennek, hogy képesek vagyunk tárgyakat sze- peljük, s közben az asztal körül ülő emberek is örülnek egymélyre szabni, aközben annak is nagyon tudunk örülni, hogy másnak. A keresztény ember Isten által (is) megérzi, hogy szeszemélyeket tárgyiasítani vagyunk képesek.” – Miért? Mert így retett és értékes ember. Karácsonykor különösen is érzem,
kényelemes. Karácsony üzenete teljesen más. „Az Ige Testté hogy Isten értem lett emberré, mert ennyire szeretett engem és
lett. Az Isten Emberré. De talán még inkább mondhatnánk így, ennyire értékes vagyok a számára.
Személlyé. … Milyen nagy dolog, hogy Isten nem egy tárgyat
Őszinte szeretetben és figyelmességben gazdag, áldott kaküldött nekünk. Nem is eszméket küldött, és nem szavakat, ha- rácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek!
nem éppen fordítva. Személyt.” A Személyt pedig nem tudjuk
M. Teréz nővér

Életvezetés – Karácsony és szívünk vágyai
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barnák. Levelei
szárnyasan öszszetettek, 20-40 cm
hosszúak, 11-13
erősen fűrészes
szélű, csúcsos levélkéből állnak. A levéllemez fényes zöld színű, fonákján kékes árnyalatú. Ősszel a levelek aranyossárga, majd barna színt kapnak. A nyár
második felében virágzik, az apró, illatos sárga, négy szirmú virágok látványos
végálló bugavirágzatot alkotnak. Hímnős virágait méhek porozzák. Három élű
toktermése 3-6 cm hosszú, 2-4 cm széles, felfújt hólyagra emlékeztet. Színe
éretlenül zöld, éretten narancssárgás,
ősszel sötétbarna. Egész télen díszíti a
fát. A termés sötétbarna vagy fekete, 58 mm átmérőjű magokat tartalmaz, melyek sütve ehetők, de fogyasztásuk nem
terjedt el. Fény- és melegkedvelő, szárazságtűrő, a talajra és a városi levegőre
nem érzékeny növény, ezért utcafának is
kiváló, de parkokban is szép látványt
nyújt.
Platán
2. A valamikori Kállai Éva Nevelőotthon épülete előtt tiszteletre méltó platánfák magasodnak. Ugyanilyen szépségűek a Fürdő utcai, még meghagyott
példányok is.

Hátha valaki nem ismeri…
Kenese fái 2.
Lakóhelyünkön több említésre méltó
fafajjal találkozhatunk. Ezek közül most
újabb hármat mutatok be.
1. Balatonkenesén a régi piactér helyén ma egy szép kis park található, díszkúttal. Ebben a parkban háromféle, régen ültetett fafajjal találkozhatunk. Az
egyik a csörgőfa. – Ugyancsak csörgőfa
állt a régi mozi udvarán, melyet nem is
olyan régen adventre még gyönyörű fényekkel díszítettek. Sajnos azonban jó
pár éve már kivágásra került.
Csörgőfa
A bugás csörgőfa vagy egyszerűen
csörgőfa (Koelreuteria paniculata) a
szappanfavirágúak (Sapindales)rendjébe, a szappanfafélék (Sapindaceae)

Csörgőfa virága

családjába tartozó fás szárú, lombhullató
növényfaj. Kelet-Ázsiában, Kína és Korea területén őshonos, Európába a XVI.
században, török közvetítéssel került,
díszfaként tartják. Japán tengerpartjain
és Dél-Európában betelepült fajként vadon is él. 5-10 méter magas, kerek koronájú fa. Kérge repedezett, világosbarna.
Fiatal hajtásai vastagok, narancsos-

Platánfa

Csörgőfa díszítő termése, magvai

A közönséges platán (Platanus x
acerifolia), más néven juharlevelű platán vagy egyszerűen platán a platánfélék
családjába tartozó lombhullató növényfaj. Nagy valószínűséggel a keleti platán
(Platanus orientalis) és a nyugati platán
(Platanus occidentalis) hibridje. Magyarországon több (ha nem számos) védettséget élvező platánsor is található. A
Margit-szigeten és sok vidéki kastély
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udvarán gyönyörű példányokat láthatunk. Közelünkben például Balatonfüreden a Tagore sétányon, és Balatonalmádiban a Wesselényi strandon találunk

Platánfa kérge

belőlük. Kenesén, a valamikori Népbolt
épülete előtt, a Széchenyi utcában is áll
egy hatalmas platán. Különlegessége,
hogy fenn a magasban, az ágak hegyén jó
néhány éve már, két-három fészket is dajkál. Dolmányos varjak ütöttek itt tanyát,
mit sem törődve azzal, hogy városunk központjában hangoskodnak olykor-olykor.
Általában védett egyedek, mint a
2013-ban Európában az Év Fájává is választott közönséges platán, Egerben. 30
m magasra növő, széles koronájú fa. Törzséről és ágairól a kéreg nagy lapokban
válik le, ez szárazabb években még inkább megfigyelhető. Levelei szórt állásúak, pálhásak, 10-20 cm hosszúak és 1225 cm szélesek; 3-5 karéjosak vagy hasadtak, az egyes karéjok fogazottak. Kihajtáskor szőröket visel, melyek az asztmában szenvedők légzési nehézségeit súlyosbíthatják – ezeket a szőröket nyárra
elveszíti. Virágai egyivarúak, fejecskevirágzatot alkotnak. Májusban virágzik. A
termős virágokból gömb alakú aszmag
terméscsoportok fejlődnek, melyek tövében szőrszálak vannak. Ezek egész télen
a fán maradnak, csak tavasszal hullanak
le. Feltehetően a 17. század óta kedvelt
díszfa, sorfa. Jól tolerálja a városi levegőt
és azt, hogy gyökerei némileg korlátozottan tudnak csak terjeszkedni. Fagytűrése
miatt a keleti platán elterjedési területén
túl is megél. A fajták mellett az alapfaj is
jól tűri a metszést, így be lehet határolni a
magasságát. Lombkoronája sok fényt enged át. Kedveli a jó vízellátottságú talajt
és a meleg fekvést. Londonban a leggyakrabban ültetett utcai fa.
3. Városunkban a magas talajvíz-ellátottságú területeinkre ültettek valamikor mocsárciprusokat. Három helyszínt
említek ezek közül:
a) Batthyány utca (a lépcsőkön lefelé
haladva, bal oldalt);
b) Batthyány utca (magánterület
kertje, itt megfigyelhetőek a „mesebeli”
légzőgyökerek);
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c) Széchenyi park (a Bakó patak
partján).
Mocsárciprus
A mocsárciprus (Taxodium) a fenyőalakúak (Pinales) rendjébe és a ciprusfélék (Cupressaceae) családjába tartozó, két élő fajt számláló nemzetség.
Ilyen fák több millió éves maradványait
találták meg 2007 nyarán Bükkábrány-

Mocsárciprus légzőgyökerei

Egy kis
kikapcsolódás

ban. Európa harmadidőszaki barnakőszén-telepei az akkori mocsárcipruserdők
hírmondói. 30-40 méteresre megnövő,
fiatalon kúpos koronájú, idős korban terebélyes, vízszintes ágú fa. Törzse alul
kiszélesedik. Kérge vörösesbarna. Tűlevelei körülbelül 2-3 centiméter hoszszúak, pikkelyszerűek, puhák. Gyökereiből mocsaras, nedves talajon cseppkő
alakú légzőgyökérágak emelkednek ki a
talajfelszín fölé. Világoszöld, lapos tűlevelei fésűszerűen sorakoznak az 5-10
centiméteres törpehajtásokon. Rövid
nyelű, 2-4 centiméter átmérőjű tobozai
gömbölydedek; fiatalon zöldek, éretten
vörösbarnák, a kedvező években tömegesek. Ősszel levelei ragyogó bronzsárgára színeződnek, majd a rövidhajtásokkal együtt hullanak le. Eleinte lassan nő.
Április-májusban virágzik. Szép légző-

A megfejtések első hangját összeolvasva megkapjuk Jézus születésének ünnepét.
1. Mézes … – finom sütemény.
2. Az András napjához legközelebbi vasárnappal
kezdődik.
3. A szánkó egyik elnevezése
4. …, békés karácsonyt kívánunk!
5. „Lángos … állt felettünk,
Gyalog jöttünk, mert siettünk.”
6. Asztalszerű templomi építmény.
7. A Jó Pásztor – Krisztus – vezeti a …, azaz tanítványait.



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2018. december

Mocsárciprus tobozkái

gyökereket csak nedves talajon fejleszt
– különösen vízpartokon, de a pangó vizet nem szereti. Őshazája Észak-Amerika délkeleti része. Magyarországon
díszfának sokfelé ültetik; 25-30 m magasra nőhet.
Pulai Istvánné

hli

Szilveszter éjjelén
így köszöntjük egymást!
Karikázd be a helyes válasz betűjelét, és írd az
azonos számú kockába!

1.

2.

3.

1. Mikor van vízkereszt napja?
V: január 4.
B: január 6.
M: január 5.
2. Mikor lesz a következő szökőév?
A: 2019
Ú: 2020
S: 2021

4.
3. Mit szokás fogyasztani január 1-jén?
C: kukoricát
É: lencsét
D: diót
4. Az alábbiak közül melyik szerencsejelkép?
A: alma
K: kéményseprő
P: pásztor

DECEMBER 13.: ……………. NAPJA
Írjuk a táblázatba a neveket! Kinek nem jutott hely?
3 betűs: Éva
4 betűs: Noel, Réka, Maja, Alma, Ádám, Luca
5 betűs: Júlia, Hunor, Anita
6 betűs: Roland, Viktor, Adrián, András
7 betűs: Mariann
Készítette: Pulai Istvánné
9 betűs: Gabriella
és Pulai Anna

REJTVÉNY
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szeti környezet.
Fontos, hogy menynyire élhető a város/falu, milyen környezet veszi őket körül. Ezt követi csak a
munkalehetőség. Jól kell éreznünk magunkat ott, ahol a napjaink nagy részét töltjük, nem igaz?
Az utazás, mint befolyásoló tényező, nagyon fontos kérdésként merült fel. A legtöbb ember megemlítette a vízpartot,
a napfényt, a meleg klímát, a rokonokat, barátokat, illetve a
természeti ritkaságokat. Következtetésképpen összefoglalhatjuk, hogy a Balatonhoz érkezőknek nagyon fontos a vízpart,
tehát a turizmusnak ezt a részét kell leginkább fejleszteni. Ezen
felül a természeti ritkaságokra is nagy figyelmet kell fordítani.
Meg kell őrizni a hegyek, a gyönyörű erdők, a parkok tisztaságát, értékeit, illetve a Balatonhoz, a vízhez, a nyárhoz és a természethez kapcsolódó eseményeket érdemes szervezni.
Mindemellett még rengeteg megválaszolandó kérdést is
hallhattunk, de mindegyik egy kérdéskör köré épült: Mi az az
élettér, életminőség, ami vonzó lehet egy fiatalnak, vagy
akár felnőttnek?
Az esemény fénypontja a Veszprém – Európa kulturális
fővárosa 2023 projekt volt.
Mészáros Zoltán, a projekt vezetője elmondta, hogy Veszprém
2018. november 9-én adta le a pályázatot, Győrrel és Debrecennel
együtt, ami ezzel még nem zárult
le: decemberben a nemzetközi
zsűrikből álló döntőbizottság érkezik Veszprémbe, ahol prezentációval és a környezet bemutatásával, fejlesztési gondolatokkal kell
lenyűgözni őket.
Az eseményre a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület is meghívást kapott, és természetesen képviselte Balatonkenesét, illetve Balatonfűzfőt. Egyesületünknek fontosak a kutatások, felmérések, Tourinform irodáink rendszeresen végeznek kérdőíves felméréseket, elemzéseket, annak az érdekében,
hogy minél többen rendszeres látogatókká váljanak. A Balatoni Turisztikai Kutatóintézet által készített felmérések példaértékűek, és egymás példáiból nagyon sokat tanulhatunk. A
balatoni turisztikai egyesületeknek, beleértve a BKKTE-t is,
fontos a megfelelő turisztikai kínálat megteremtése, s a tevékenységek összehangolásával minden korosztály igényeinek
kielégítése. Ezt viszont csak úgy lehet, ha kellőképpen haladunk a korral, a trendekkel, hogy országos, akár nemzetközi
szinten is megálljuk a helyünket.
Kanász Petra

,,Nem egy város, hanem egy régió pályázata”
A veszprémi Pannon Egyemen 2018. november 13-án konferenciát szervezett a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet.
A konferencia létrejöttét az egyetemi tanárok, köztük Dr.
Lőrincz Katalin, Dr. Madarász Eszter, Dr. Sulyok Márta Judit segítették. Az eseményt Dr. Gelencsér András rektor úr
nyitotta meg beszédével, ezután pedig Dr. Fehérvölgyi Beáta
dékán mutatta be közelebbről az egyetemet, az egyetemen folyó kutatómunkát.
A fő projektjük a Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek néven folyik, amelyet 2017 és
2023 között kívánnak megvizsgálni.
Dr. Lőrincz Katalin elmondta, nemcsak a KSH (Központi
Statisztikai Hivatal) adatait használják elemzéseikben, hanem
inkább gyakorlatiasabban szeretnék körbejárni ezt a kutatást.
Elmondta: „A KSH kevés dolgot mér a helyi identitással kapcsoltban. Inkább terepre kell menni, települési szintekre lemenni, ahol természetesen a helyi lakosság is nagy szerepet
kap.”
Sok kérdésre keresik a választ, ilyen például az álláskeresők számának csökkenése, növekedése; milyen okból hagyják
el az adott települést, mely az elsődleges mérvadó, ami miatt
akár visszatér egy munkakereső.

Az egyetemi tanárok mellett a konferencián természetesen
vendégelőadók is elemezhettek egy-két kérdéskört. Sasné
Grósz Annamária a fogyasztói csoportokról beszélt. Kérdőívében az alábbi kérdéskörök szerepeltek: Milyen mértékben kötődik a lakóhelyéhez valaki? Mennyire valószínű, hogy elhagyja és ingázik a munkahelyére? Végezetül arra az eredményre jutott, hogy az álláskeresőknek az elsődleges, amit figyelembe vesznek, az a városkép, a városi értékek, a termé-

Sikeres volt az Állatok világnapjára
kiírt fotópályázat
a turisztikai desztinációban
Az állatok világnapja fotópályázat nyertesei:
Felnőtt első hely: Koronczai Zsolt – Figyelek
Felnőtt különdíj: Zombori Dóra – Mókus a fán
Gyermek első hely: Kováts Lívia
– Sikló zsákmánnyal
(Képeink az 51. oldalon)

Az idei év első fotópályázatára településeinkről többen jelentkeztek,
felnőtt és gyermek kategóriában egyaránt. Külön öröm, hogy nemcsak
klasszikus vízparti állatok kerültek középpontba, hanem olyan egyedek is, amelyek nem kapnak fotópályázatokon kiemelt figyelmet. A
zsűri három kategóriát különített el a díjazásban: felnőtt első helyezett,
felnőtt különdíj, illetve gyermek első helyezett került megválasztásra.
A képek már elérhetőek a hellobalaton facebook oldalán, illetve hamarosan a hellobalaton.eu oldalon is. Ezúton szeretnénk biztatni a résztvevőket és leendő résztvevőket következő pályázatunkra, amely ezúttal az őszi településképre fogja fektetni a hangsúlyt. A pályázat kiírására a következő hetekben kerül majd sor.
(Forrás: hellobalaton.eu)
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szokványos, de az élet hozhat olyan eseteket, amikor ez megtörténhet.
Az ellátás mellett keresőtevékenységet is lehet folytatni abban az esetben,
ha az ellátott jövedelme három egymást
követő hónapon keresztül nem haladja
meg a minimálbér 150%-át. 2018. évben a minimálbér 138.000.- Ft, ennek a 150%-a 207.000.- Ft.
Társas vagy egyéni vállalkozó esetén a minimálbér alatt garantált bérminimumot kell alapul venni. Ez a 2018. évben 18.000Ft. Ennek az 150%-a 270.750.-Ft.
A rokkantsági ellátásból nyugdíjjárulékot nem vonnak. Ebből adódik, hogy ez az ellátás nem minősül nyugdíjszerző szolgálati időnek.
A megváltozott munkaképességű egyénnek az ellátás
igénylését, valamint folyósítással, felülvizsgálattal kapcsolatban kérelmet a járási hivatal honlapján közzétett adatlapon,
vagy elektronikus űrlapon lehet benyújtania, lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei kormányhivatalnál, megyeszékhely szerint illetékes járási hivatalnál. Külföldön élő,
illetve ott tartózkodó kérelmező esetén, továbbá ha a vizsgálandó személy nem rendelkezik Magyarországon lakhellyel
vagy tartózkodási hellyel, a kérelmet a Budapest Főváros Kormányhivatala III. kerületi Hivatal Rehabilitációs Ellátási és
Szakértői Főosztályához kell benyújtani.

Megváltozott munkaképességű
személyek ellátása – 4. rész
A megváltozott munkaképességű személyek ellátása sorozatunkban tovább folytatjuk az ellátással kapcsolatos ismertetést.
Rokkantsági jövedelmek
Az a megváltozott munkaképességű
egyén, akinek az egészségi állapota folytán tartós foglalkozási rehabilitáció igénye merül fel, viszont a komplex minősítés
szakmai szabályairól szóló rendeletben
meghatározott más körülményei folytán
foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt, valamint
egészségi állapota 31-50% közötti, azaz C2 kategóriába esik,
továbbá az az egyén, aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az öt évet nem
haladja meg, a havi átlagjövedelem 60%-a, de legfeljebb az
alapösszeg 45%-a (44.505.- Ft) és legfeljebb az alapösszeg
150%-a (148.335.- Ft) rokkantsági jövedelemben részesülhet.
Mindazon megváltozott
munkaképességű egyén, aki
kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható, és egészségi állapota 1-30% közötti, azaz D kategóriába sorolták be, annak havi átlagjövedelme 65%-a, 49.445.- Ft, és
legfeljebb az alapösszeg 150%-a,
148.335.- Ft lehet a rokkantsági jövedelme.
Az a megváltozott munkaképességű személy, akinek egészségkárosodása jelentős, és
önellátásra segítséggel, vagy egyáltalán nem képes, egészségi
állapota 1-30% közötti, azaz E kategóriába sorolták, havi átlagjövedelme 70%-a, de legalább az alapösszeg 55%-a, azaz
54.390.- Ft és legfeljebb az alapösszeg 150%-a, azaz 148.335.Ft folyósítható.
Tekintsünk át néhány fontosnak ítélt kérdést!
Sokakban felmerülhet, hogy jogosult-e utazási kedvezményre az ellátott? Korábban automatikusan járt ez a kedvezmény, de mára ez is átalakult.
Utazási kedvezményre a következő szempontok alapján lehet
jogosult az ellátott:
– 2011. december 31-én rokkantsági ellátásban részesült, valamint II. csoportos rokkantsági nyugdíja volt, illetve az,
akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy annál kisebb mértékű;
– az a személy, aki rokkantsági ellátásban részesül, 2011. december 31-ig betöltötte az 57. életévét, és 2011. december
31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres
szociális járadékra volt jogosult.
A rokkantsági ellátásról le lehet mondani abban az esetben,
ha a rokkantsági ellátásban részesülő ezt kéri. Talán ez nem

Az adatlaphoz a következő iratokat kell mellékelni:
– keresőtevékenység esetén a megszűnés időpontját igazoló
okiratot, vagy annak a másolatát;
– a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználható iratokat;
– a kérelmező egészségi állapotával kapcsolatos dokumentumokat;
– 35 évesnél fiatalabb kérelmező esetén az iskolai tanulmányok folytatását vagy megszüntetésének időpontját igazoló
okiratot, vagy annak másolatát;
– közlekedőképesség vizsgálatára vonatkozó kérelem esetében a súlyosan mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítéséről szóló orvosi dokumentációkat és
egyéb iratokat.
Ebben az ellátásformában rehabilitációs kártya is igényelhető, a következő feltételekkel:
– jogosult, aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rendszeres szociális járadékban részesült;
– foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1 kategória), azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt (B2 kategória);
– egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt
igényel, viszont a komplex minősítés szakmai szabályairól
szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt
A tájékoztató nem teljeskörű. Az igénybejelentés előtt kérjük, minden esetben tájékozódjon!
Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Összeállította: Varga Ákos
andragógus – személyügyi szervező
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus
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Somogyi Gyula útleírás-sorozata

amalfi, amore, dolce vita 1.

8. rÉsz
2015. augusztus 27. – szeptember 5.

Ha hinni lehet az utazási irodák ajánlatainak (ami eléggé kétséges), akkor a Nápolyi-öbölben a legforróbbak az
éjszakák, legtüzesebb szeműek a nők, a legkékebb a Tirrén-tenger és a legmámorítóbb a vörösbor. Amikor fiatal
voltam és bohó, és számomra teljesen ismeretlen okból kifolyólag matróznak álltam, ugyanerről álmodtam: a titokzatos tekintetű nőkről és a tenger kékjéről. Lássuk, mit tartogat számunkra a Nápoly környéki szigetvilág!
Piedone-filmek helyszínén – Vulkáni hamu 2000 éve és ma – Friss hal vacsorára – Egy világvégi szigeten – Éjszakai menet –
Minden utazó vágya: Amalfi és Capri – Még néhány mérföld…
Nápolyban mindenki kávémániás.
Már reggel (nem túl korán), éhgyomorra
egy kicsi, de erős feketével indítanak.
Minden alkalmat megragadnak, hogy kiüljenek egy hűs teraszra, és kávé, cigi
mellett, sűrű gesztikulálás közepette,
hosszan elbeszélgessenek.
A városi forgalom maga az őrület:
állandó dudaszó, aki először beteszi az
orrát a kereszteződésbe, annak van elsőbbsége; gyakori látvány a három sorban parkoló autók. A robogón kettenhárman ülnek, természetesen sisak nélkül, vagy cigarettázva vagy telefonálva,
esetleg a kettőt egyszerre.

Legyalogolunk a kikötőbe, amely
az emlékezetes Piedone-filmek helyszíne. Egy árnyékos, szűk utcában beülünk kávézni. Figyelmeztetem a lányokat, hogy itt nem lehet a táskáikat
egy elegáns mozdulattal egy üres
székre hajítani (elég, ha lelassít egy
robogós, és a táskának hűlt helye).
A csapnivaló közbiztonság és az
utcán tornyosuló szeméthalmok ellenére van valami vonzó Nápoly hanyagságában és életszeretetében. „Nápolyt látni és meghalni” – így szól a
külföldiek ironikus mondása. „Az egész világot láthatod, de csak Ná-

polyban halhatsz meg” – így a nápolyiaké.
A Vezúv lábánál fekvő csendes kisvárosban, Ottaviano-ban szállunk meg,
amely ideális kiindulópontja egy Pompei- és egy Vezúv-túrának. Este beülünk
egy kockásterítős vendéglőbe. A testes,
nagyhangú pincér pizzát és vörösbort
hoz. Állítólag ezen a vidéken készült az
első pizza, amely margareta volt; mi is
azt kérjük, dupla bivalymozarellával.
Kr. u. 79-ben egy álmos, fülledt augusztusi éjszakán Pompei lakói hatalmas robajra riadtak. A Vezúv csúcsa
szinte szétrobbant, és irdatlan mennyiségű láva és forró vulkáni hamu hömpölygött a város felé. Sokakat álmában
ért a katasztrófa, menekülni sem volt
idejük. Itt halt meg az Idősebb Plinius, a
római flotta parancsnoka, a
vulkáni gázok által, mikor a
túlélők segítségére sietett.
Mindent ellepett a vulkáni
hamu, amely aztán olyan jól
konzerválta az ókori város
épületeit, útjait, hogy hibátlanul maradtak ránk. Szinte magunk előtt látjuk egy módosabb gazda házának belső, árnyékos udvarát, a ház mögött
a szőlő- és olívaültetvénnyel.
Nyílegyenes, kővel burkolt
utak vezetnek a központi térre, a Fórumra. Rendszerint itt gyűlt össze a város apraja-nagyja, hogy portékát és eszmét cseréljenek.
A pompei csatangolást egy izzasztó
vulkán-túra követi. Meredek hegyoldalon kaptatunk fölfelé, por és hőség. A
csúcs 1280 m magasan van, ahol a krátert körbesétáljuk. Innen letekintve a
Nápolyi-öböl kék vizére, a távolban fehér vitorlák sejlenek fel. Következő állomás Castellammare, ahol hajóra szállunk. Vár a tenger semmihez nem fogható illata, a távoli szigetek magánya és
a forgalmas kikötők zsibongó zaja…

Gyenge szeles túrára számítok. Itt
egyfelől a víz és a szárazföld hőmérsékletkülönbségéből adódóan mozdul meg
a levegő, másfelől a misztrál legyengült,
utolsó lehelete jut el ide. Többnyire délután 2 körül kezd el fújni, 5-re van a csúcson, majd estére lepusztul.
A csapat egyik fele reggel ért haza,
nem éppen makulátlan állapotban. El lehet képzelni a Kapitány lelkiállapotát:
behajózás előtt hárman nem csupán
munkaképtelenek, hanem istápolásra is
szorulnak. Gyenge szélben, sima vízen
ez az ő problémájuk. A tengeren azonban sosem tudhatjuk, hogy az időjárási
körülmények hogyan változnak. Viharban néhány magatehetetlen ember annyi
figyelmet leköt, hogy komoly galibába
kerülhetünk. Némi vacillálás után úgy
döntök, hogy nekivágunk…

Negyedszélben csapatunk hol Nápoly, hol Capri felé (a szél pontosan úticélunk, Ischia szigete felől fúj). Dagadnak a vitorlák, vakítóan süt a nap, a legénység egyik fele kedélyesen beszélget, az éjszaka kimaradók kisebb haláltusát vívnak. Castellamare kikötőjének
zöld tornya halovány ponttá zsugorodik.
Tőlünk északra a Vezúv kékes párába
burkolódzik, felette apró felhőpamacsok
(jóidő cumulus) úsznak az égen, alatta
Nápoly városa terül el.
A legénység tagjai közül egyedül
Puyo szakavatott és tengerálló csávó. A
többiektől meg is kapom a dilettáns
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Szeptember 8-án szikrázó napsütésben kirándulni indultunk. Első állomásunk Fehérvárcsurgó volt. Ott Bernát Péter helybeli képviselő segítségével és kalauzolásával megtekintettük a katolikus templomot, s
az abban elhelyezett „Fekete
Madonna” szobrot. Arról híres,
hogy Amerigo Tot, fehérvárcsurgói származású, Amerikában élt
világhírű szobrász készítette és
ajándékozta a templomnak. Németh Gyula református tiszteletes úr, aki feleségével együtt velünk tartott a kiránduláson, felelevenítette az adományozás
körülményeit. Elmondta, hogy a művész eredetileg a református templomnak kívánta adományozni – mivel ő is református
volt – azonban ők nem fogadták el, a katolikusok viszont igen,
így kerül ebbe a templomba.
Megcsodálhattuk ezután a híres, szépen felújított Károlyi
kastélyt. Kis pihenő után dél körül értünk Csókakőre, ahol
Sörédi Pál várkapitány úr vezetésével megismerkedhettünk
múltbeli történetével, és a jelenlegi feltárási munkák eredményeivel. A várkapun áthaladva, a lőrések mellett megállva
gyönyörű kilátás nyílt a falura és környékére.
Látogatásunkkor belecsöppentünk a magyar-török harcokat megjelenítő, korhű jelmezbe öltözött vitézek csatájába,
fülsiketítő ágyúdörgések közepette. A vár tövében felépített
színpadon, s annak előterében megcsodálhattuk a több országból idesereglett lovagok, magyar borrendek felvonulását,
egyéb harci játékokat, humoros jeleneteket. Közben ki-ki
kedve szerint válogathatott a kirakodóvásár portékái közül. A
színpadi produkciók végén színvonalas operettműsort láttunk, ezután jó hangulatban indultunk vissza Kenesére.
Október 6-án szerény létszámban részt vettünk, és koszorúztunk a megemlékezésen.

Közkívánatra október 10-re egy „csak fürdős” kirándulást szerveztünk, Tamásiba. Az időjárással most is szerencsénk
volt, a bátrabbak még a szalaggal elvileg lezárt kinti fürdőmedencét is kipróbálták. A szép környezetben lévő, több me-
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dencés fürdő szaunájával, sószobájával kellemes kikapcsolódást és élményt jelentett csapatunk tagjainak. Mező Laci többször is megjegyezte: nagyon jól érzi magát, ne menjünk még
vissza Kenesére, maradjunk még egy napot.
Október 23-án szép számmal vettünk részt az ünnepi
megemlékezésen, természetesen koszorúzással is leróttuk
kegyeletünket a forradalom
hősei előtt.
Október 24-én a csókakői nyugdíjas klub 10 tagja látogatott el hozzánk. A kissé hűvös, szötyörgős idő nem vette
el a kedvüket, s a miénket sem.
A kis delegációt Tömör István
polgármester úr köszöntötte
elsőként a Kultúra Házában.
Kölcsönös ajándékozás következett, majd mindkét klubvezető kinyilvánította, hogy ezt az
alkalmat a két klub közötti testvérkapcsolat felvételének tekinti, s bíznak a folytatásban.

Hálás szívvel köszönjük a Tourinform munkatársainak, Kanász Petrának, Tóth Barnabásnak és a Balaton Keleti Kapuja
Turisztikai Egyesületnek szép gesztusát, hogy vendégeinket
prospektusokból és jellegzetes kenesei ajándéktárgyakból
álló szeretetcsomaggal ajándékozták meg. Az említett munkatársak kérésünkre fotókat is készítettek, az eseményt megörökítendő.

Ők a kis buszukkal, mi pedig néhányan Kálmánné Piroska személyautójával körsétát tettünk Kenesén. Majd
betértünk a Majer Márta által befűtött székhelyünkre, az
Iparosházba.
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Hírek a Fürge ujjak klub háza tájáról

Márton naphoz közeledve kis – ügyes kezű, kreatív – csoportunk számára egy meglepetéssel készültem. Volt kolléganőm segítségével sikerült egy zsák libatollat beszerezni Bugacról.
Így azután november 8-án, csütörtökön a szokásos foglalkozásra érkező asszonytársaimat e tevékenységhez szükséges „felszereléssel” vártuk Évával. A tollfosztás technikáját
szinte mindenki ismerte. Miközben járt a
kezünk, a szánk sem állt be! Felelevenítettük emlékeinket, azokat a tollfosztó
estéket, amiket még gyermekként éltünk
át. Szépen gyűlt a fosztott toll, ez majd
az ovis babaágyba készített kis vánkos
és dunyha tölteléke lesz karácsonyra. A
visszamaradt tollszár egy részét pedig
kézműveskedéshez tettük félre, szintén
a kisgyermekek számára. Munka közben
– úgy, mint régen – társaim egy mesét
hallgattak meg tőlem, mely Kóka Rozália
által gyűjtött bukovinai székely népmese
volt, egy pletykás asszonyról. Szeretném, ha a néphagyomány jeles napjait
csoportunk ez után is felelevenítené.
A foglalkozás vége felé még dalra is fakadtunk. Egyik kedves tagtársunk kedvencét, a „Darumadár fenn az égen” kezdetű nótát énekeltük el.
Pulai Istvánné
a Fürge ujjak klub egyik tagja

V O V O V O V O

Cirmi, a horgászó cica

Míg én selymes bundáját simogattam, ő kedvesen dorombolt, de egyre
Ránk köszöntött a november, s horgászgyakrabban kezdte nézegetni a vödörkikötőnket is egyre kevesebben látogatják.
ben úszkáló kishalakat. Gondolt egyet,
Már csak néhány kitartó társunk csónakját
majd hirtelen felágaskodva a szakállamringatja az Öregtó kéklő vize. A vitorlás
hoz dörgölte arcát és halkan nyávogni
hajók is a telet váró ruhájukba öltözötten
kezdett.
pihennek a parton. A kora reggeli csendet
– Csak nem a kishalaimat kéred,
hangoskodó vadlibák gágogása töri meg,
amiket amúgy is oly kínkeservesen sikeamint százával reppennek a magasba, hogy
rült fognom az esti süllőzéshez? – kéraz éjszakai halászat után a már itt-ott zöldeztem kissé ijedten. Rám sem nézve ledellő vetéseket is meglátogassák. Az eddig
ugrott az ölemből, lábát a vödör szélére
csendes sirályok vijjogó hangokat hal-latva
helyezte és ismét nyávogott. Látta rajtiltakoznak a korai ébresztés ellen, ám motam, hogy vívódom; felugrott velem
hóságuk hamarosan feledteti sérelmeiket:
szemben a beton szegélyre, s némán némint egy torpedó, olyan gyorsasággal
zett, szemrehányó tekintettel. Elmosocsapnak le a játékosan úszkáló, e-züstös
lyodtam.
Sebesi Sándor és Cirmi. Fotó: Horváth Tamás
színű, apró halacskákra. Az amúgy kicsit
– Igen, tudom, hogy szereted a halat.
lustálkodni szerető vadkacsák is kíváncsian bújnak elő a ná- S azt is tudom, a barátaimmal is szoktál horgászni. Csak most
dasban elrejtett fészkeikből, hogy szemtanúi lehessenek e per- már szinte lehetetlen kishalat fogni.
patvar történéseinek, s jól odamondogathassanak azoknak a
Igyekeztem meggyőzni Cirmit, ő azonban továbbra is
folyton sivalkodó, kötekedő sirályoknak. Tőlem nem olyan tá- csendes szomorúsággal nézett rám. Végül nem bírtam tovább.
vol egy pézsmapocok bújik elő a kőgát vöröslő kövei közül, s
– Győztél! – szóltam nagy nehezen. – Sőt az is lehet, hogy
mit sem zavartatva magát, némi fellelhető élelem reményében igazad van, csak megfáznék kint a vízen az esti hidegben.
alaposan átvizsgálja a gát réseit, majd csalódottan eltűnik, ponMég jóformán be sem fejeztem a mondókámat, Cirmi a betosan ott, ahol néhány perce megjelent.
tonszegélyről leugorva azon nyomban kikapta az első halat a
– Na, mi újság te is előbújtál? – szóltam a dorombolva kö- vödrömből. Jóízű falatozásba kezdett. Mire gondosan összezeledő cicához, aki szintén megjelent. Senki sem tudja, honnan szedegettem a cuccaimat, ő is végzett az evéssel, s elkísért a
került a kikötő területére, de mindenki elfogadta, sőt legtöbben kabinomig. Megvárta, míg mindent a helyére teszek. Előttem
meg is kedvelték őkelmét. – Szerencséd van, barátom, hogy ballagott a kiskapu felé, majd a kijárat melletti teraszhoz érve
még mindig nem köszöntött be a tél, így volt időd megerősödni felugrott az első székre, s hangosan nyávogott.
– folytattam, miközben ő kényelmesen elhelyezkedett az
– Mi a baj, miért panaszkodsz? – hajoltam oda hozzá, mire
ölemben levő kabátomon. Okos szemeivel rám nézett, mintha válaszul képen nyalt, majd a székpárnáján elégedetten álomba
arra akarna biztatni: beszélj csak, én szívesen hallgatom, hisz dorombolta magát.
a dolgom felől én aztán igazán ráérek.
Id. M.S.
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1956-os megemlékezés városunkban
Amikor az ember esténként pihenni tér, álmában valóban önmagává válhat, s megszűnnek számára az előírt viselkedési szabályok – velük együtt a szinte kötelező társadalmi együtt gondolkodás, magyarul kimondva az elvárt „jópofiság”. Az álomvilág
is lehet szomorkás, ám többségében inkább vidám, s a valóságban számunkra gyakran elérhetetlennek tűnő vágyaink beteljesülésének képzeletét nyújtja. Vannak, akiknek a sikeres karrierépítés felé vezető utat jeleníti meg, másoknak családjuk boldogulásának jövőbeli biztonságát. Egy, ami biztos: az álmaink a miénk,
amelyeket sem erővel, sem a törvények erejével el nem vehetnek
tőlünk. Ilyen többek között hazánk függetlenségének az évszázadok során szinte a génjeinkbe kódolódott kivívása.
Nincs Európában még egy nemzet, mely a történelme során
annyi véráldozatot hozott volna függetlensége kivívásáért, mint
a magyarság. Évszázadokon át voltunk más nemzetek által leigázva, gazdaságilag kiszipolyozva. A legsúlyosabb megaláztatás 1920. június 4-én érte, amikor a versailles-i Nagy Trianonpalotában aláírták azt a békediktátumot, mely területének kétharmadával csonkította meg a történelmi Magyarországot. Valójában ezt a nemzetünket végtelenül meggyalázó eseményt a magyarság zöme soha nem tudta megbocsájtani a nyugati nagyhatalmaknak. Karinthy Frigyes a következőket írta fiának szánt levelében: „Édes kicsi fiam, te még nem tudsz olvasni, neked nyugodtan írhatok és szabadon és őszintén – hozzád beszélve és
mégis magamhoz – valamiről, amiről soha nem beszéltem, amit
magamnak sem vallottam be soha, aminek a nevét soha ki nem
mondtam. (…) És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit:
valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz majd az életnek
egy fájdalmas csodájáról – arról, hogy akinek levágták a kezét és
a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha
ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Kárpátok – meg fogod tudni,
mire gondoltam.” (Vérző Magyarország. Magyar írók Magyarország területéért. Szerkesztette: Kosztolányi Dezső) Ezek a Karinthy által megfogalmazott mondatok, akárcsak az Isten imái,
örökre bevésődtek a mindenkori magyarság lelkébe, amelyet abból kiölni többé nem lehet ugyan úgy, mint a függetlenség s vele
együtt a szent szabadság öröklött vágyát.
Ilyen nap október 23-a is, amikor minden magyar, éljen a
nagyvilág bármely pontján, az 1956-os forradalom és szabadságharc elesett hőseire, a kommunista nemzetárulók kivégezettjeire
emlékezik. Büszkék lehetünk az idei ünnepi megemlékezés balatonkenesei műsorára, amely valójában 1956 fájó emlékeit idézte
fel – nem úgy, mint a televízióban látható ünnepi megemlékezések tucatjai. Polgármesterünk az ünnep hangulatához méltó szavakkal emlékezett meg hazánk és a helyi hőseinkről, mártírjainkról. Viszont be kell vallanom, tudtommal jóval többen voltak
azok az ötvenhatos helyiek, akiknek neve rendszeresen kimarad,
a megemlékezéseken való felsorolásokból, valamint kevésbé térünk ki az őket ért kegyetlenkedésekre és az életüket végigkísérő
megaláztatásokra. Ezen az ünnepi megemlékezésen számomra
bebizonyosodott, hogy a legtöbbször egyszerűnek tűnő rendezvény jóval többet nyújthat számunkra, mint a látványosnak szánt,
s valószínűleg jóval nagyobb költséggel járók. Biztos vagyok abban is, hogy sokunk számára felejthetetlen élményt jelentett Németh Péter Mikola író, költő visszaemlékezése az ötvenhatos eseményekre, szüleire, különösen édesapja, Dr. Németh László
gyógyszerész forradalom alatti szerepére. Idézeteit és az édesapja
keneseiekhez írt, általa tolmácsolt ünnepi beszédének sorait
örökre szívünkbe zártuk.
Id. M.S.

A Balatonkenesei Könyvtár weboldalán
– könyvtárkenese.hu –,
a Katalógus menüpontban található a Könyvtár online elektronikus katalógusa, melyben
a könyvkeresésen kívül a könyvtár beiratkozott olvasóinak regisztrációval lehetősége nyílik
online kölcsönzésre, előjegyzésre a kölcsönözhető könyvekből.
A balatonkenesei könyvtár online elektronikus katalógusa elérhető a Könyvtár nyitvatartási idejében.
2018. november hónapban 42 új könyv érkezett a Márai-program keretein belül.
Aino Havukainen – Sami Toivonen: Tatu és Patu csodálatos
karácsonya 10. Cerkabella Könyvek Kft.
Baár Tünde: Utálom a padtársam! Manó Könyvek Kiadó
Bálint Ágnes: Labdarózsa. Holnap Kiadó, 2017
Bede Béla: Magyar népi kézművesség. Corvina Kiadó, 2017
Beke Mari: 77 magyar népi játék. Corvina Kiadó, 2017
Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki
lélek. Corvina Kiadó, 2018
Csányi Vilmos – Tóth Balázs: Hiedelmeink. Libri Könyvkiadó,
2017
Csapucha Klára – Szabóné Nemes Magdolna – Wittmann-né
Dúzs Margit: A kreativitás játékos fejlesztése az óvodában. Flaccus Könyvkiadó, 2016
Csukás István nagy meséskönyve. Könyvmolyképző Kiadó,
2016
Csukás István: A Legkisebb Ugrifüles a városban. Könyvmolyképző Kiadó, 2017
Csukás István: Mirr Murr kalandjai 2. Könyvmolyképző Kiadó, 2016
Fábián Janka: Emma évszázada. Libri Könyvkiadó, 2017
Gál Andrea: Hátamon a zsákom. Koinónia Ce Editura SRL,
2017
Gerevich József: Múzsák és festők. Noran Libro Kiadó, 2017
Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés. Magvető Könyvkiadó,
2017
Gryllus Vilmos: Magyar népdalok. Central Médiacsoport,
2017
Ignácz Rózsa: Torockói gyász. Székelyföld Alapítvány – Hargita Kiadóhivatal, 2016
Imre László: Jókai Anna. MMA Kiadó, 2016
J. R. R. Tolkien: Elveszett mesék könyve 1. Helikon Kiadó, 2017
Jókai Anna-breviárium. Gondolatok az eddigi teljes életműből. Jókai Anna életműkiadás. Szerk.: Tenka Sándor. Írók
Alapítványa – Széphalom Könyvműhely, 2016
Lackfi János – Szabó T. Anna: Ikertükör. Élő versek –
Utazás a világ körül. Képmás 2002 Kft., 2016
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Szállítás napja
December 4. (kedd)
December 11. (kedd)
December 18. (kedd)
December 24. (hétfő)
December 25. (kedd)

A hulladék típusa
Kommunális
Zöldhulladék
Kommunális
Kommunális
Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg
Kommunális

A vasútvonaltól a Balaton-partig
Szállítás napja
December 4. (kedd)
December 11. (kedd)
December 18. (kedd)
December 24. (hétfő)
December 25. (kedd)

A hulladék típusa
Kommunális
Zöldhulladék
Kommunális
Kommunális
Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg
Kommunális

Kommunális hulladék kezelése
Természetes személy, ingatlanhasználó a vegyes hulladékot zárt, szabványos gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak
elszállításra átadni. A szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett – a közszolgáltató által biztosított emblémázott, 110 literes gyűjtőzsák vehető igénybe.

Zöldhulladék kezelése
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a zöldhulladékot a képződés helyén, szabványos, külön erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben vagy – külön térítési díjért –
„SIÓKOM NONPROFIT Kft.” feliratos, biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve, ha a zöldhulladékot házilag komposztálják.
Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt vagy gyűjtőzsákot kizárólag az elszállítás napján, az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki. A
nyesedéket és egyéb, zsákban nem elhelyezhető zöldhulladékot egy méter hosszúságúra
vágva, kötegelve kérjük kihelyezni.
A szolgáltató kizárólag
a fent említett módon kihelyezett zöldhulladékot szállítja el!

Lomtalanítás
A házhoz menő lomtalanítást igénybe venni az alább felsorolt feltételek esetén
lehet:
– Házhoz menő lomtalanítási időpontot

minden hónap 4. keddjére (március-október hónapok között) lehet egyeztetni, minden hónap 15-ik
napjáig, a szolgáltató telefonszámán: 06-84/503-200 / szállítás.

– A lomok mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg.
– Az ingatlanhasználó nem rendelkezhet hátralékkal
– Csak és kizárólag lom kerülhet kihelyezésre, veszélyes hulladék, festék, gumi, pala,
építési törmelék stb. nem kerül elszállításra.
– Az ingatlanhasználó a lomokat kizárólag a leegyeztetett elszállítási napon, az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki.

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

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

2018. december

A zsákokat a következő helyeken
tudják megvásárolni
Balatonkenese Városgondnokság
8174 Balatonkenese, Fő u. 43.
Nyitva:
Hétfő – csütörtök: 8.00 – 15.00
Péntek:
8.00 – 13.00
Gazdabolt
8174 Balatonkenese, Fő u. 45.
Nyitva:
Hétfő – péntek:
8.00 – 16.00
Szombat:
8.00 – 13.00
„Vegyeske” papír, írószer, nyomtatvány,
újság, könyv
8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 2.
Nyitva tartás szeptember 1. – június 30.:
Hétfő – péntek:
7.30 – 17.00
Szombat:
7.30 – 12.00
Nyitva tartás július 1. – augusztus 31.:
Hétfő – péntek:
7.30 – 17.00
Szombat:
7.30 – 13.00
Vasárnap:
7.30 – 12.00
VILLKER Bolt
8174 Balatonkenese, Szilágyi E. u. 15.
Nyitva:
Hétfő – péntek: 8.00 – 17.00
Szombat:
8.00 – 13.00
Vasárnap: zárva

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
A természetes személy, ingatlanhasználó az
ingatlanon keletkezett települési hulladékból elkülönítetten gyűjti a papír, az üveg, továbbá a
műanyag anyagú, újrahasznosítható hulladékokat, és a közszolgáltató által ingyenesen biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott
gyűjtőzsákban adja át a közszolgáltatónak.
A zsákokat a szolgáltató folyamatosan pótolja. A nagyobb papírhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtőedény mellé kihelyezve, kilapítva, kötegelve adja át.
A közszolgáltató a szelektív hulladékot havi
egy alkalommal gyűjti be és szállítja el, az előre
megadott időpontokban.
Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék
gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot az elszállítás
napján, kizárólag az ingatlan előtti közterületre
helyezheti ki.
Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban a fentiekben felsorolt hulladékon kívül más jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.

SIÓKOM NONPROFIT KFT.
Elérhetőségek
Cím: 8600 Siófok, Papfődi út 3.
Telefon: 84/503-200; Fax: 84/503-010
E-mail: siokom@siokom.hu
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Áldott, békés karácsonyt
és boldog új évet kíván
a Patrónus 2006
Balatonkenesei-Balatonakarattyai
Állatvédő Egyesület
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
8174 Balatonkenese, Béri Balogh
Ádám tér 1.
Telefon: 88/481-088; 88/481-087
Fax: 88/481-741
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu
www.balatonkenese.hu
Az Igazgatási és a Pénzügyi Csoport
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, szerda: 8.00-15.30
Péntek: 8.00-12.00
Pénztári órák időpontja:
Hétfő, szerda: 9.30-12.00 és 13.00-15.00
A Műszaki csoport ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, péntek: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-15.30
A Polgármester ügyfélfogadási ideje
(előzetes bejelentkezéssel):
Kedd: 8.00-12.00
A Jegyző ügyfélfogadási ideje
(előzetes bejelentkezéssel):
Szerda: 8.00-12.00
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY
BALATONFŰZFŐ
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Telefon: 88/596-907; 88/550-294;
88/550-293; 88/550-295; 88/550-266
Fax: 88/596-902
– E-mail:
balatonfuzfo.kormanyablak@veszprem.gov.hu
http://kormanyablak.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7.00-17.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-18.00
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY
BALATONALMÁDI
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Telefon: 88/550-264; 88/550-537;
88/550-265; 88/550-536
Fax: 88/550-810
balatonalmadi.kormanyablak@veszprem.gov.hu
http://kormanyablak.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő:7.00-17.00
Kedd, szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 32.
Telefon: 88/550-718
Fax: 88/550-809
balatonalmadi.hatosag@veszprem.gov.hu
balatonalmadi.gyamugy@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-13.00
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 44.
Telefon: 88/550-721
Fax: 88/550-811
veszprembalatonalmadijh-mk@lab.hu
balatonalmadi.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, szerda, csütörtök: 8:00-14:00
Péntek: 8:00-12:00
VÁROSGONDNOKSÁG
8174 Balatonkenese, Fő u. 43.
88/481-650 és 06 30/320-51-02
RENDŐRSÉG
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
88/584-970; 584-971
VÍZIRENDŐRSÉG
8600 Siófok, Mártírok útja 5.
84/310-712

POLGÁRŐRSÉG
06 30/621-58-71
Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek,
a KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
minden nap 7.00 órától 22.00 óráig hívható: 06 30/225-94-45
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA BEJELENTÉSE
Gajdos Béla: 8.00-18.00 óráig
Telefon: 06 30/849-07-92
E-mail: gajdos.bela@balatonkenese.hu
Fényforrás Kft.
Telefon: 06 70/408-69-08
E-mail: fenyforraskft@gmail.com
https://kozvilhiba.hu/
ORVOSI ÜGYELET
Balatonalmádi, Petőfi Sándor u. 2-4.
Telefon: 88/412-104
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS
Dr. Saáry István Egészségház –
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 3.
1. sz körzet
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
8174 Balatonkenese, Óvoda u.8.
Dr. Meláth Viola – 06 70/315-79-65
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 10.00-12.00
Kedd, csütörtök: 13.00-15.00
Tanácsadás:
Kedd, csütörtök: 12.00-13.00
FOGORVOSI KÖRZET
Előzetes bejelentkezés alapján
8174 Balatonkenese, Óvoda u. 8.
ER-Dent 3000 Kft. – Dr. Gyürüs Ervin
Rendelő száma: 88/491-683
06 70/211-56-78
Rendelési idő:
Hétfő, csütörtök: 11.00-17.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00-13.30
ÁLLATORVOS
8174 Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.
Dr. Zoltán Levente – 06 70/436-50-79
Rendelési idő:
Hétfő: 18.00-19.00
Kedd-péntek: 17.00-19.00
TÁTORJÁN GYÓGYSZERTÁR
8174 Balatonkenese, Fő u. 23.
88/481-283
Nyitvatartás:
június 1. – augusztus 31. között:
Hétfő-vasárnap: 8.00-19.00
szeptember 1. – május 31. között:
Hétfő-péntek: 8.00-18.00
REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 1.
88/481-348
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
HIVATAL
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10.
88/481-146
VASÚTÁLLOMÁS
8174 Balatonkenese, Balatoni út 4.
MÁVDIREKT: 06-1/3-49-49-49

BALATONKENESEI HÍRLAP
Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja
Polgármester: Tömör István
Alapító szerkesztők:
1913 – Czakó Gyula
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél
Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal, 8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 1.
Telefon/fax: 88/481-088; 88/481-087
www.balatonkenese.hu/balatonkenesei-hirlap/
E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com
Hirdetésfelvétel: Kultúra Háza, 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.
Balatonkenesei Hírlap telefon: 30/837-18-53
Szerkesztő: Vasváry-Tóth Tibor és Nagy Krisztina
Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzatának Jegyzője
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep, Szállás u. 4.
A BORÍTÓN NAPFORDULÓ – A NAP A KENESEI PARTOK FÖLÖTT,
VASVÁRY-TÓTH TIBOR FELVÉTELE.
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: DECEMBER 4.
Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az időpontig szíveskedjenek eljuttatni hozzánk, ellenkező esetben már csak a következő számban kaphatnak helyet. Hirdetésfelvétel írásban: balatonkenesehirlap@gmail.com
A Balatonkenesei Hírlap Balatonkenese Város Önkormányzatának ingyenes kiadványa, ezért a szerzők műveikért díjazásban nem részesülnek.
A cikkek tartalmáért a szerzők (például az interjúban megszólalók) felelnek.
Beküldött kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség
a változtatás jogát fenntartja.
HAJÓÁLLOMÁS
8174 Balatonkenese, Kikötő u. 7-47.
Telefon: 88/482-100
Internet: balatonihajozas.hu
POSTA
Balatonkenese, Balatoni út 65.
88/481-300
Nyitvatartás:
Hétfő – péntek: 8.00-12.00 – 12.30-16.00
E.ON
Veszprém, Kossuth L. u. 6.
Áram – Észak-dunántúli régió
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat:
hétfő-péntek, 7.30-20.00 óra között.
Vezetékes telefonról: 06 40/220-220
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-666
Általános hibabejelentés:
06 80/533-533
Földgáz – Közép-dunántúli régió
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat:
hétfő-péntek, 7.30-20.00 óra között.
Vezetékes telefonról: 06 40/444-000
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-711
Általános hibabejelentés:
06 80/301-301
DRV Zrt.
Telefon munkanapokon 7.30-15.30,
csütörtökön 7.30-20.00: 06-80-240-240
Fax: 06 84/501-299
E-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu
Levélcím: 8601 Siófok, Pf.: 888
Ügyfélszolgálat:
8600 Siófok, Fő u. 39/A.
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda: 8.00-15.00
Kedd, péntek: 8.00-14.00
Csütörtök: 8.00-20.00
TÁTORJÁN SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
SZAKÁPOLÓI SZOLGÁLAT
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 16.
06 20/950-88-05 és 06 70/379-04-29

IDŐSEK KLUBJA
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
Nyitvatartás: Hétfő-péntek: 7.30-16.00
KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.
88/574-802
PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10.
88/481-844
www.pilinszkyiskola.hu
E-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu
SPORTCSARNOK
06 30/275-93-59
KULTÚRA HÁZA
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.
Telefon: 88/594-500
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com
KÖNYVTÁR
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 2.
Telefon: 88/574-980
E-mail: konyvtarkenese@gmail.com
Nyitvatartás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 10.00-16.00
Péntek: 10.00-17.00
Szombat: 9.00-11.00
TÁJHÁZ
8174 Balatonkenese, Kossuth u. 6.
Telefon: 88/594-500
tajhazbalatonkenese@gmail.com
Nyitvatartás:
Június 16 – augusztus 31.:
Kedd – csütörtök: 10.00-16.00
Péntek – szombat: 10.00-18.00
TOURINFORM IRODA
8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.
88/594-645
balatonkenese@tourinform.hu
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 9.00-16.00

